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СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАУКОВУ  

І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

У статті, відштовхуючись від положень системного підходу, законодавство про наукову і науково-технічну 
діяльність розглянуто як цілісну, ієрархічну сукупність взаємоузгоджених і таких, що доповнюють і розвивають 
положення одне одного, нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законів України, підзаконних 
актів, міжнародних і регіональних актів та міжнародних договорів України. На усунення недоліків законодавства 
про наукову і науково-технічну діяльність запропоновано провести кодифікацію, яка дозволить впорядкувати його 
та оновити змістовно з урахуванням європейських стандартів у цій сфері діяльності. 

Ключові слова: система законодавства, наукова і науково-технічна діяльність, закони, підзаконні 
нормативно-правові акти. 

 
Ryabovol L.  SYSTEM OF LEGISLATION ON SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL 

ACTIVITIES 
In the article, proceeding from the provisions of the systematic approach, the legislation on scientific activities is 

considered as a holistic, hierarchical set of mutually agreed and complementary and developing provisions of each other, 
normative and legal acts, namely: the Constitution of Ukraine, the laws, the subordinate acts, international and regional acts 
and international treaties of Ukraine. To remedy the shortcomings of legislation on scientific activities, it is proposed to 
conduct a codification that will allow it to be streamlined and updated in a meaningful manner, taking into account 
european standards in this area of activity. 

Key words: the system of legislation, scientific and scientific-technical activity, laws, subordinate legal acts. 
 
Постановка проблеми. Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, 

підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання, зазначено у Законі України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» [12]. Цим і зумовлена необхідність удосконалення законодавства про 
наукову і науково-технічну діяльність, як одного із засобів державного регулювання й управління у науковій 
сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика, окреслена темою статті, входить до кола 
наукових інтересів фахівців з наукознавства, економіки, юриспруденції, техніки тощо. Свої дослідження їй 
присвятили І. Данилова, Ю. Коновалов, О. Нагорічна, А. Пахомова та ін. Дотичними до неї є праці Г. Барабаш, 
Л. Купіної, Н. Христинченко, С. Черновської та інших вчених, які вивчали особливості правового статусу суб’єктів 
наукової діяльності, зокрема вченого, наукового і науково-педагогічного працівника. У контексті висвітлення 
питання державного управління у науковій сфері питання відповідного законодавства зачіпали А. Конверський, 
М. Корягін, В. Михайлов, А. Поворознюк, Л. Попова, М. Чік, Л. Чуйко та ін.  

Наявність значної кількості праць з даної проблематики не свідчить, однак, про те, що вона є вирішеною. У 
деяких дослідженнях роль і значення законодавства про наукову і науково-технічну діяльність для державного 
управління у цій сфері недооцінюється. С. Бублик, наприклад, вважає, що основними чинниками формування і 
реалізації державної науково-технологічної політики є економічний, екологічний, демографічний, освітній, 
науковий, інноваційний, інформаційний, здоров’я, соціальний, мотивації. Вчений детально досліджує сутність 
їхнього впливу і лише побіжно вказує, що створення державою сприятливих умов для здійснення науково-

© Л.Т.Рябовол, 2018 
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технологічної діяльності має ґрунтуватися на синергетичних засадах, діалектичному поєднанні як внутрішньої  
самоорганізації та саморегуляції, так і зовнішнього державного стимулювання (політичного, законодавчого, 
фінансового) розвитку сфери науки і технологій у перспективних напрямах [2, с. 69, 70]. Водночас, до одного з 
першочергових завдань, які необхідно виконати для структурної трансформації вітчизняної системи підготовки 
наукових кадрів, вчений відніс коригування законодавчих засад науково-технологічної діяльності [1, с. 77], а, 
розробляючи стратегію реформування державного управління у цій сфері, він тісно пов’язав перманентне 
реформування державного управління із законодавчо-нормативним забезпеченням наукової діяльності, оцінивши 
це як імператив сучасної державної політики [3].   

Аналіз проблеми науково-технологічного та інноваційного розвитку в Україні, проведений О. Саверченко, 
дозволив їй виокремити такі чинники трансформації вітчизняної наукової сфери: організаційно-управлінський, 
правовий, фінансово-економічний, матеріально-технічний, інноваційний та кадровий. Вчена акцентує, що 
поглиблення кризового стану науково-технічної сфери вимагає змін у системі її правового регулювання. 
Перспективним напрямом її реформування, відповідно до вимог ринкових перетворень, є коригування податкового 
й патентно-ліцензійного законодавства. Необхідно удосконалювати й нормативно-правові акти, що регулюють 
процеси розгляду, формування, затвердження, фінансування і контролю за реалізацією цільових програм, які 
фінансуються з державного бюджету, вважає вчена [21, с. 8, 9]. 

Дослідження, присвячене законодавчому забезпеченню державного регулювання наукової діяльності 
провели О. Нагорічна та Ю. Коновалов [6]. Однак, його значення для висвітлення цієї проблематики знижується 
тим, що, поряд із питанням безпосередньо законодавчого забезпечення, у ньому розглянуто й повноваження 
державних органів у цій сфері, методи державного регулювання, акцентовано на адміністративно-правове 
регулювання наукової діяльності, що є окремими предметами вивчення. Актуальним наразі є висновок, що загалом 
в Україні сформовано законодавче поле, яке визначає правові основи наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності, однак, значна частина цих норм не реалізується, законодавче забезпечення державного регулювання 
наукової діяльності потребує вдосконалення. 

Достатньо ґрунтовне дослідження проблематики, окресленої назвою статті, провела І. Данилова. Вчена 
зазначає, що одним з основних способів державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання 
й невід’ємної складової національної культури і освіти є її належне законодавче регулювання з метою створення 
умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у науковій сфері. Нормативно-правовий акт, що 
регулює суспільні відносини у цій сфері, вчена визначила як офіційний письмовий документ, прийнятий 
уповноваженим суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та порядку, спрямований на 
регулювання суспільних відносин у науковій сфері. Такими актами є: Конституція України, Закони України, Укази 
Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; постанови, рішення, інструкції 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; рішення місцевих державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування [4, с. 17]. 

Разом з тим, аналіз доступних нам праць дозволяє стверджувати, що законодавство про наукову і науково-
технічну діяльність не поставало як самостійний предмет вивчення, а також не досліджувалося з позицій 
системного підходу, який дає змогу найбільш повно висвітлити даний феномен. Саме цим і зумовлена тема і мета 
нашої статті. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – обґрунтувати систему законодавства про наукову і науково-
технічну діяльність, визначити недоліки законодавства про наукову і науково-технічну діяльність та окреслити 
напрями його вдосконалення.    

Виклад основного матеріалу. З позицій системного підходу, законодавство про наукову і науково-технічну 
діяльність – система – цілісна, ієрархічно побудована сукупність взаємопов’язаних, взаємоузгоджених, 
взаємодоповнюючих і розвиваючих положення одне одного нормативно-правових актів. Її структуру визначено на 
законодавчому рівні. Згідно зі ст. 3 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», законодавство 
України про наукову і науково-технічну діяльність складається із самого Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у процесі провадження такої 
діяльності, та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України [12]. 

Такий підхід до структурування законодавства про наукову і науково-технічну діяльність має певні 
недоліки. Він звужує бачення такої структури і не дає повного уявлення про те, з яких конкретно актів вона 
складається. Систематизація нормативно-правових актів різної юридичної сили, які регулюють (прямо чи 
опосередковано) відносини у сфері наукової і науково-технічної діяльності, дозволила розробити таку, на наш 
погляд, оптимальну схему відповідного законодавства: 1) Конституція України; 2) закони України; 3) підзаконні 
нормативно-правові акти; 4) міжнародні і регіональні (зокрема Європейського Союзу) акти, а також міжнародні 
договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Системотвірним компонентом в описаній структурі законодавства про наукову діяльність є Конституція 
України, яка закладає основи правового регулювання у науковій сфері. Згідно зі ст. 54 Основного Закону, 
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громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, держава сприяє 
розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством [5]. Конституція також 
окреслює повноваження вищих органів державної влади у науковій сфері.  

Конституційні положення знаходять свій розвиток у законах України. Особливу роль серед них відіграє 
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», який визначає правові, організаційні та фінансові 
засади функціонування і розвитку у цій сфері, створює умови для провадження наукової і науково-технічної 
діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, 
бізнесу і влади. У законі визначено: коло суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності, їх правовий статус; 
державні гарантії соціально-правового статусу вчених, наукових працівників, процедури підготовки наукових 
кадрів і підвищення їх кваліфікації, атестації наукових працівників, правового режиму наукового і науково-
технічного (прикладного) результату, посади наукових і науково-педагогічних працівників; повноваження 
суб’єктів, форми і методи державного регулювання у науковій і науково-технічній діяльності, цілі та напрями 
державної політики, основні принципи, фінансово-кредитні й податкові інструменти державного регулювання, 
фінансове забезпечення наукової діяльності, статус Національного фонду досліджень тощо [12]. 

Положення названого закону окреслюють широке коло відносин, які виникають у зв’язку із провадженням 
наукової і науково-технічної діяльності, та, у свою чергу, регулюються на рівні окремих нормативно-правових 
актів. Одним з них є Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», згідно зі ст. 2 якого, 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки – це науково, економічно і соціально обґрунтовані напрями науково-
технічного розвитку на довгостроковий період (понад 10 років), яким надається пріоритетна державна підтримка з 
метою формування ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України, підвищення 
якості життя населення. Згідно із ст. 3 закону, такими напрямами на період до 2020 року є: фундаментальні наукові 
дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 
суспільства і держави; інформаційні та комунікаційні технології; енергетика та енергоефективність; раціональне 
природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; 
нові речовини і матеріали [19].  

Метою Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, 
галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» є забезпечення ефективного використання державних 
коштів та майнового комплексу Національної академії наук та національних галузевих академій наук із 
задоволення державних і суспільних потреб [17].  

Важливими у даному контексті є закони щодо освіти різних рівнів. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про 
освіту», державна політика у сфері освіти формується і реалізується на основі наукових досліджень. Науковий 
характер освіти одночасно є засадою державної політики у сфері освіти та принципом освітньої діяльності. Метою 
вищої освіти, зазначено у ст. 17, є здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, 
професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі 
знань. Наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність закладів вищої освіти – обов’язкова та невід’ємна 
складова частина їхньої освітньої діяльності [16]. 

Закон України «Про вищу освіту» встановлює засади функціонування системи вищої освіти, створює умови, 
зокрема, для поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського 
капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення 
потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Згідно зі ст. 3 закону, державна політика у 
сфері вищої освіти, ґрунтується, крім інших, і на принципах: державної підтримки підготовки фахівців з вищою 
освітою для пріоритетних галузей економічної діяльності, напрямів фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень, науково-педагогічної, мистецької та педагогічної діяльності; державної підтримки освітньої, наукової, 
науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності університетів, академій, інститутів, коледжів, зокрема 
шляхом надання пільг із сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів закладам вищої освіти, що 
провадять таку діяльність. Формування і реалізація державної політики у сфері вищої освіти забезпечуються, у 
тому числі, шляхом: гармонійної взаємодії національних систем освіти, науки, мистецтва, бізнесу та держави з 
метою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку держави; забезпечення розвитку наукової, науково-
технічної, мистецької та інноваційної діяльності закладів вищої освіти [9]. 

Закон України «Про науково-технічну інформацію» створює в Україні правову базу для одержання та 
використання науково-технічної інформації, врегулювання відносин громадян, юридичних осіб, держави, що 
виникають при створенні, одержанні, використанні та поширенні такої інформації, визначення правових форм 
міжнародного співробітництва в цій галузі [14].  

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» визначає основи і принципи регулювання 
суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи з метою 
забезпечення наукового обґрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, 
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наукових та інших програм і проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки 
ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів досліджень [13].  

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» спрямовується на 
забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, 
технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології та/або їх складові на 
території держав, де планується або здійснюється їх використання, розширення міжнародного науково-технічного 
співробітництва у цій сфері [10]. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає форми стимулювання державою інноваційних 
процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом. Згідно зі ст. 1 закону, 
інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг; інноваційний 
продукт – це результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам, 
встановленим Законом [11]. 

Засади формування системи напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні закладає Закон «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності». Його мета – забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки 
шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-технічного оновлення виробництва 
[19]. 

Певне місце у системі законодавства про наукову і науково-технічну діяльність посідають Закони України 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про авторське право і суміжні права». Перший визначає, 
зокрема, умови надання правової охорони, патентоздатності винаходу та корисної моделі, порядок одержання 
патенту, права та обов’язки, що випливають з патенту тощо [18]. Другий охороняє авторське право – особисті 
немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів 
науки, літератури і мистецтва [8]. Слід також зазначити, що, у разі порушення права інтелектуальної власності, 
його захист здійснюється у порядку, встановленому цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством, 
отже, й відповідні правові акти можна розглядати як складник законодавства про наукову діяльність. 

Підзаконними нормативно-правовими актами, які, поряд із законами, врегульовують наукову і науково-
технічну діяльність, є: Положення про національний науковий центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 19.03.1994 р.; Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне 
надбання, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р.; Типове положення Про раду 
молодих вчених при органах виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 
16.11.2016 р.; Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р.; Порядок проведення державної атестації наукових 
установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р.; Порядок реєстрації міжнародних 
науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного 
співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 20.11.2017 р.; Порядок формування тематики наукових 
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р.; Примірне положення про 
порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р.; Положення про Національний фонд досліджень України, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р.  

Аналіз названих вище та інших актів, які складають законодавство про наукову і науково-технічну 
діяльність, призвів до певних висновків. Значною мірою вони зумовлюються тим, що така діяльність має багато 
проявів, які врегульовуються нормами різних галузей права – конституційного (щодо закріплення права на 
наукову діяльність), цивільного і господарського (щодо охорони авторського права і права на винаходи і корисні 
моделі, регулювання господарської діяльності суб’єктів у науковій сфері, укладання господарсько-правових 
договорів), адміністративного (щодо державного управління та адміністративної відповідальності у науковій 
сфері), кримінального (в частині кримінальної відповідальності за злочини у цій сфері діяльності).  

Як результат, законодавство про наукову і науково-технічну діяльність складається з великої кількості актів, 
які, до того ж, мають  різну юридичну силу. Наразі, багато як законів, так і підзаконних актів. При цьому, питання 
про правильність їх співвідношення залишається відкритим. Так, деякі аспекти функціонування наукової сфери 
унормовані на рівні підзаконних актів, що, на наш погляд, враховуючи важливість відповідних відносин, слід 
зробити на рівні законів. Це було б доцільно, хоча б з огляду на те, що законом врегульовуються найбільш важливі 
суспільні відносини, а сам закон є більш сталим документом, процедура прийняття або внесення змін і доповнень 
до якого, є ускладненою. Саме законами, а не положеннями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів, слід 
визначити питання про національний науковий центр, наукові об’єкти, що становлять національне надбання, 
Національну раду України з питань розвитку науки і технологій тощо.  

Водночас, незважаючи на значну кількість актів у складі законодавства про наукову діяльність, можливо, 
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деякі з них варто розвантажити, наприклад, виокремити із Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» положення про Національний фонд досліджень України. Варто розглянути й питання про доцільність 
інтеграції всіх актів з певного напрямку/виду діяльності у науковій сфері в єдиний законодавчий акт. До такого 
висновку спонукала, зокрема, розпорошеність норм щодо грантової діяльності. Обґрунтовуючи необхідність їх 
систематизації, слід вказати на актуальність грантової діяльності на сучасному етапі становлення вітчизняного 
наукового простору, отже, і потребу пересічного вченого (не фахівця у галузі права) у відповідному єдиному акті, 
що полегшить доступ до такої інформації. 

Слід зазначити й те, що вітчизняне законодавство про наукову діяльність містить акти, ухвалені ще у 90-х 
роках минулого століття. Очевидно, що на часі їх скасування, хоча б тому, що у науковій сфері, як і в будь-якій 
іншій, у глобалізованому світі швидко відбуваються зміни, виникають нові відносини. 

Чи не єдиним способом усунення перелічених вище недоліків законодавства про наукову діяльність є 
кодифікація, яка б дозволила впорядкувати й систематизувати його та одночасно оновити змістовно.   

Акцентуємо й на тому, що в умовах інтеграції в європейський науковий та правовий простір нагальною є 
вимога імплементації відповідних положень, адаптації вітчизняного «наукового законодавства». Як справедливо 
зазначає С. Бублик, модернізація законодавчих актів у сфері наукової діяльності має полягати в їх гармонізації з 
європейськими стандартами, створенні правових засад розбудови сучасної національної наукової системи [3]. 
Розвиваючи напрацювання А. Пахомової [7, с. 56], можна стверджувати, що необхідно розробити й затвердити 
Кодекс про наукову і науково-технічну діяльність в Україні, гармонізований з європейськими стандартами, який 
має забезпечити як розвиток інтелектуального потенціалу нації і здійснення наукової і науково-технічної 
діяльності в Україні в умовах євроінтеграції, так і рівноправне залучення вітчизняних науковців до європейського 
дослідницького простору.  

Очевидно, що інваріантною умовою вдосконалення та підвищення ефективності реалізації законодавства 
про наукову і науково-технічну діяльність є модернізація вітчизняної правової системи загалом, зокрема 
національної системи права та системи влади й управління в Україні.  

Висновки. Реалізація системного підходу до дослідження законодавства про наукову і науково-технічну 
діяльність дала можливість розглянути і визначити його як цілісну, ієрархічно побудовану сукупність взаємо 
пов’язаних, взаємоузгоджених, взаємодоповнюючих і таких, що розвивають положення одне одного, нормативно-
правових актів, а саме: Конституції України (відіграє системотвірну роль у даній системі); законів, у тому числі 
кодексів, України; підзаконних актів; міжнародних і регіональних (зокрема Європейського Союзу) актів, а також 
міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України. З метою 
вдосконалення законодавства про наукову і науково-технічну діяльність необхідно провести його систематизацію, 
безпосередньо кодифікацію, яка дозволить одночасно впорядкувати й систематизувати його та оновити змістовно з 
урахуванням європейських стандартів у цій сфері діяльності. Обмежений обсяг статті не дозволив 
схарактеризувати міжнародні та регіональні акти як складники цієї системи. Перспективними наразі вважаємо 
дослідження цього питання та проведення аналізу нормативно-правових актів, які регулюють наукову і науково-
технічну діяльність, на наявність суперечностей і дублювань. 
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КОНСТИТУЦІЯ КОРОЛІВСТВА СЕРБІВ, ХОРВАТІВ ТА СЛОВЕНЦІВ 1921 р. : 
ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ 

 
У статті досліджено передумови прийняття Конституції Королівства сербів, хорватів та словенців 1921 

року. Висвітлено позиції окремих політичних партій сербів, хорватів та словенців щодо майбутнього державного 
устрою Королівства. Акцентовано увагу на основних проектах Конституції, запропонованих ними до розгляду 
Установчим зборам. На основі аналізу положень Конституції Королівства сербів, хорватів та словенців 1921 року 
охарактеризовано її структуру, конституційний лад держави, права, свободи та обов’язки громадян, структуру 
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органів державної влади та їхні повноваження. Розкрито значення Конституції Королівства сербів, хорватів та 
словенців 1921 року для подальшого розвитку його державності. 

Ключові слова: Королівство сербів, хорватів та словенців, Видовданська конституція, Олександр 
Карагеоргієвич, Король, Народна скупщина, Рада міністрів. 

 
Chernik S. THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF SERBES, CROVATIVES AND SLOVENS OF 

1921: PRECURSES OF ACCEPTANCE, CONTENT AND VALUE 
The article deals with the preconditions for the adoption of the Constitution of the Kingdom of Serbs, Croats and 

Slovenes of 1921. The positions of different political parties of Serbs, Croats and Slovenes concerning the future state of 
the Kingdom of the Kingdom are highlighted. The emphasis is on the major draft Constitution proposed by them to the 
Constituent Assembly. Based on the analysis of the provisions of the Constitution of the Kingdom of Serbia, Croats and 
Slovenes of 1921, the structure of the basic law of the state, its constitutional system, rights, freedoms and responsibilities 
of citizens, the structure of public authorities and their powers were characterized. The significance of the Constitution of 
1921 for the further development of the statehood of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes is revealed. 

Keywords: Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Vydovdanska constitution, Alexander Karageorgievich, King, 
National Assembly, Council of ministers. 

 
Постановка проблеми. Королівство сербів, хорватів та словенців (далі – Королівство СХС) утворилося 1 

грудня 1918 року внаслідок об’єднання Королівства Сербії, Королівства Чорногорії та південнослов’янських 
земель, що входили до складу колишньої Австро-Угорської імперії. Його міжнародний статус та кордони 
зафіксували Версальський, Сен-Жерменський, Нейїський мирні договори 1919 р. та Тріанонський і Рапалльський 
мирні договори 1920 р. Об’єднання сербів, хорватів та словенців стало наслідком геополітичних змін після 
завершення Першої світової війни. Цьому сприяла політика “інтегрального югославізму”, яку активно 
підтримувала сербська влада після здобуття незалежності у 1878 році. Сербія, розвиваючи ідею об’єднання 
слов’янських народів в межах однієї держави, прагнула зайняти лідерську позицію у цьому процесі. Хоча 
відмінності у економічному, соціальному та політичному розвитку створювали суперечності між представниками 
південнослов’янських народів, кожна із сторін прагнула до самоутвердження та задоволення своїх національних 
інтересів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Конституційний розвиток Королівства сербів, хорватів та 
словенців з моменту його створення у 1918 році є об’єктом досить значної кількості досліджень учених: 
О. Силкіна [1;2;3], А. Анікеєва [4], К. Никифоров [5], В. Гряника [6], В Пилько [7], Б. Петрановича [8], 
В. Чоровича [9], М. Джорджевича, С. Стоїчіч [10], А. Драгнич [11] та ін. Зокрема, О. Силкін у своїй монографії 
“Королівство сербів, хорватів та словенців: на шляху до диктатури” приділив увагу вивченню проблеми розробки 
першої конституції Королівства СХС, його адміністративно-територіальному та національному устрою, боротьбі 
сербів та хорватів за вплив на вирішення загальнодержавних питань [1]. Інший науковець В. Гряник розглянув 
дискусію навколо проектів конституції Королівства СХС, які пропонувалися окремими партіями та політичними 
діячами країни, а також розкрив умови, за яких було прийнято головний закон держави [6]. Вагомими є комплексні 
дослідження сербських істориків Б. Петрановича [8], В. Чоровича [9] та інших [12; 13] з історії державності 
Королівства СХС, в яких детально розкрито політичне життя напередодні прийняття Конституції 1921 р., зміст її 
основних положень. Отже, зазначені науковці у цілому вивчали державотворчі процеси в Королівстві СХС, проте, 
на нашу думку, слід більш детальніше зупинитися на характеристиці передумов прийняття Конституції 
Королівства СХС 1921 р. та її змісту. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – дослідити позиції різних політичних партій напередодні 
прийняття Конституції Королівства СХС у 1921 році та проаналізувати її основні положення, дати їм оцінку.  

Виклад основного матеріалу. Напередодні проголошення Королівства СХС його майбутній державний 
устрій став предметом обговорення на зустрічі представників Сербії, Народної ради Держави словенців, хорватів 
та сербів і Югослов’янського комітету. Сербські політичні кола сподівалися реалізувати ідею створення Великої 
Сербії, при цьому ситуація складалася саме на їхню користь. Серби мали найбільший досвід державотворення 
порівняно з іншими народами, що увійшли до складу Королівства СХС. Окрім цього, зазіхання Італії на території 
колишньої Австро-Угорщини, відповідно до умов Лондонського договору 1915 р., загострювало ситуацію у 
Державі словенців, хорватів та сербів й змушувало хорватських лідерів прийняти не зовсім вигідні умови 
об’єднання. Враховуючи складні обставини хорвати прагнули зберегти елементи федералізму, тому наполягали на 
створенні органів влади, які мали представляти інтереси усіх членів союзу. Влада до скликання Установчих зборів 
належала принцу-регенту Олександру Карагеоргієвичу, уряду та Тимчасовому народному представництву. 
Державна рада складалася з членів Народної ради, Югослов’янського комітету і пропорційної кількісті 
представників Сербії та Чорногорії. Вибори до Установчих зборів мали проводитися під контролем Державної 
ради [8, с. 26].  
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На переконання А.С. Анікєєва, союз сербів, хорватів та словенців під егідою сербського двору та 
правлячого класу вже з перших днів став викликати невдоволення слов’ян колишньої Австро-Угорської імперії, які 
у ньому опинилися. Вони прагнули зберегти свій національний простір від надмірної опіки з боку Белграду. Саме 
перманентний хорватський сепаратизм став у перспективі згубним для долі країни [4, с.307].  

У свою чергу серби вважали за потрібне захищати свої інтереси від центристських прагнень хорватів, 
словенців та мусульман. Представник радикалів М. Спалайкович зазначав: “Після цієї великої війни ми ніколи не 
погодимось більше на те, щоб хоча б один серб був не під сербською владою, а залишався під будь-якою іншою, 
навіть під владою братів хорватів” [2, с.258]. Таким чином, заяви, що лунали під час об’єднання, про створення 
“триіменного народу” та єдиної держави з рівноправними адміністративно-територіальними одиницями не 
відповідали істинним прагненням його засновників.  

У 28 листопада 1920 р. відбулися вибори до Установчих зборів, загальна кількість обраних народних 
представників становила 419 депутатів. З поміж усіх політичних сил, що потрапили до зборів, більшість місць 
отримали представники сербських політичних партій – Демократична партія (далі – ДП) та Народна радикальна 
партія (далі – НРП) (182 місць). У подальшому така розстановка сил вплинула на прийняття майбутньої 
Конституції. 

12 грудня 1920 року розпочалося перше засідання депутатів Установчих зборів Королівства СХС, регулярна 
робота яких розпочалася 23 грудня 1920 року. Головою було обрано представника Демократичної партії І. Рибара. 
Працювали збори до 2 липня 1921 року й провели за цей період 68 засідань [8, с.139]. 31 січня 1921 р. 
парламентарії сформували Конституційний комітет, де вирішальна частка місць належала НРП та ДП. У його 
повноваження входив розгляд проектів уставу [6, с.365]. 

Зупинимося на характеристиці позицій політичних партій щодо майбутнього державного ладу Королівства 
СХС. У цілому пропонувалося створити централізовану унітарну або федеративну державу. 

Сербські політичні партії виступали за створення унітарної держави з монархічною формою правління. На 
чолі держави має бути представник сербської династії Карагеоргієвичів. На переконання Н. Пашича, лише такий 
устрій держави зробить її сильною та здатною протистояти зовнішньому тиску [2, с.307]. Проте існував інший 
проект, запропонований прем’єр-міністром сербського уряду С. Протичем, який базувався на ідеї децентралізації. 
Відповідно до нього у державі створювалося дев’ять областей, яким надавалася б досить значна самостійність. 
Так, кожна адміністративно-територіальна одиниця формувала місцеві скупщини та комітети на чолі з обласними 
намісниками, що мали наглядові функції. Одночасно існували загальнодержавні органи влади [7, с.124; 11, с.23; 6, 
с.366].  

Хорватські політичні сили були прихильниками федеративного устрою держави. Зокрема, Хорватська 
народна селянська партія на чолі з С. Радичем представила свій проект, в якому пропонувалося організувати 
державу на основі конфедерації та республіканської форми правління. Державоутворюючими вважалися три нації 
– серби, хорвати та словенці. Усі інші області – Чорногорія, Боснія та Македонія відносилися до “напівісторичних 
напівнацій”, їхнє населення через плебісцит мало обрати одну з “народних” держав та приєднатися до неї. 
Створювався спільний представницький орган, що складався із відповідної кількості депутатів [4, с.309].  

Словенська народна партія на чолі з А. Корошецем запропонувала свій варіант майбутнього устрою 
держави. Королівство СХС мало стати конституційною, парламентарної та спадковою монархією з наданням 
автономії для народів, які входять до його складу. Передбачалося, що кожна автономія (всього їх мало бути шість: 
Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Хорватія, Воєводина і Словенія з Примор’ям) формує власну скупщину, 
у віданні якої знаходяться внутрішні справи та контроль за підпорядкованими їй органами виконавчої влади [7, 
с.87]. Словенські політичні лідери у досягненні своїх цілей ставили ставку на протиріччя між сербами та 
хорватами [5, с.32-33]. Існували також інші проекти, але перевага надавалася тим, що пропонувалися провладними 
політичними партіями, насамперед сербськими. Пропозиції опозиційних сил залишалися поза увагою 
Конституційного комітету.  

На думку О.О. Силкіна, розбіжності між сербськими політичними силами та хорватськими і словенськими 
щодо майбутнього устрою Королівства СХС мали визначальний вплив на подальший розвиток держави. У 
наслідок чого Видовданська конституція 1921 р. не заклала стійкої основи існування югослов’янських народів, 
центра і регіонів [2, с.258]. 

28 червня 1921 року у день Св. Вида Установчі збори Королівства СХС ухвалила Конституцію, яка в історію 
ввійшла під назвою Видовданська. Не всі депутати підтримали цей документ. Зокрема, проти проголосували 35 
депутатів із присутніх у залі, а 161 депутат не був присутній на засіданні взагалі. Представники хорватів в 
Установчих зборах Королівства СХС проігнорували голосування через порушення умов Корфської декларації. 
Згідно цього документу голосування щодо майбутньої Конституції мало відбуватися кваліфікованою більшістю. 
Проте 28 червня 1921 року Конституція Королівства СХС схвалювалася простою більшістю голосів – 223 [9, 
с.700]. 

Видовданська конституція 1921 р. Королівства СХС складалася з ХІV розділів, що включали 142 статті [14].  
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У першому розділі Конституції “Загальні положення” вказувалося, що Королівство сербів, хорватів та 
словенців є конституційною, парламентською та спадковою монархією. Також містився опис герба нової держави, 
складовими якого були герби сербів, хорватів та словенців. Стаття 3 проголошувала сербо-хорвато-словенську 
мову державною. 

Другий розділ “Основні права та обов’язки громадян” регулював правовий статус громадян Королівства 
СХС. Зокрема, закріплювалися принцип єдиного громадянства в державі (ст. 4), права людини на особисту 
свободу, недоторканість її життя та житла (ст. 5-11), свобода совісті (ст. 12), друку (ст. 13), право на зібрання 
(ст. 14) та звернення до державних органів (ст. 15) й до суду (ст. 18), право на освіту (ст. 16), на таємницю 
листування (ст. 17). Обов’язки громадян розкривалися у статті 21 та полягали у наступному: дотримання законів, 
служіння загальнодержавним інтересам, захист батьківщини та сплата податків. Третій розділ “Соціальні та 
економічні приписи” детально регулював права громадян на працю та відпочинок, надавав певні соціальні гарантії. 
Так, ст. 32 Конституції гарантувала надання державної допомоги інвалідам, сиротам та вдовам війни. 

Четвертий розділ “Державна влада” містив загальну характеристику структури органів державної влади 
Королівства СХС. У цілому існувало три гілки влади: законодавча, виконавча та судова. Законодавча влада 
здійснювалася спільно Королем та Народною скупщиною (ст. 46). Виконавча – Королю, який здійснював її через 
призначуваних відповідальних міністрів (ст. 47). Судова влада належала судам, що здійснювали судочинство 
відповідно до закону та виносили рішення від імені короля (ст. 48). Надалі у Конституції Королівства СХС 
розкривалися повноваження відповідних органів влади [14].  

Розділ п’ятий основного закону держави надавав досить широкі повноваження правителю Королівства. 
Король затверджував та оприлюднював закони, призначав державних посадовців та надавав військові звання. Він 
був верховним головнокомандувачем (ст. 49), мав право помилування (ст. 50), представляв державу на 
міжнародній арені (ст. 51). Король скликав Народну скупщину на чергові та позачергові сесії. Також він міг її 
розпустити, проте тільки за згодою усіх міністрів (ст. 52). Запроваджувалася процедура контрасигнатури (ст. 54). 
Окремий розділ присвячувався інституту регентства (ст. 60-68).  

Відмітимо, що повноваження Народної скупщини розкривалися у  сьомому розділі. Обиралася вона шляхом 
загального, рівного, прямого та таємного голосування на чотири роки (ст. 69). На засідання народні представники 
збиралися 20 жовтня кожного року, якщо представники не були скликані раніше за вказівкою Короля (ст. 75). 
Право законодавчої ініціативи отримали Рада міністрів та окремі міністри з дозволу Короля й члени скупщини 
(ст. 78). Прийнятий закон оприлюднювався через відповідний указ правителя, скріпленого підписами міністрів. 
Закон набирав чинності після спливу 15 днів після його опублікування в офіційному віснику, якщо в ньому не 
вказано інакше (ст. 80). Засідання вважалися правомочними у разі присутності третини народних представників 
(ст. 85). Голосування було відкритим (ст. 86) [14].  

Розділ восьмий “Виконавча влада” закріплював повноваження Короля та Ради міністрів у цій сфері. 
Міністри призначалися Королем (ст. 90), які відповідальні перед ним та Народною скупщиною (ст. 91). Цей орган 
влади мав право видавати укази, необхідні для реалізації законів. Разом з тим, Народна скупщина могла скасувати 
їх (ст. 94). На місцях (община, повіт та область) шляхом виборів формувалися органи самоврядування (ст. 96). 
Органами влади на рівні області були обласні збори та обласний комітет, на рівні повіту – повітові збори та 
повітовий комітет. На чолі управління в області стояв великий жупан (ст. 98). У статті 103 Конституції 
Королівства СХС визначено перелік основних повноважень Ради міністрів. Так, до їх компетенції належало: 
вирішення адміністративних спорів; винесення постанов щодо окремих адміністративних актів; нагляд за органами 
самоврядування тощо. 

Розділ дев’ятий “Судова влада” вказував на здійснення правосуддя в державі судами, які проголошувалися 
незалежними. Не допускалося створення надзвичайних судів або слідчих комісій. Сімейні та спадкові спори 
мусульман розглядалися шаріатськими судами (ст. 109). Найвищою касаційною інстанцією була касаційна палата 
у Загребі, котра розглядала спори щодо компетенції між адміністративною, цивільною або військовою та судовою 
владою й спори між адміністративними судами та судами загальними (ст. 110). Суддів судів касаційної та 
апеляційної інстанції й голів судів загальної юрисдикції призначалися Королем за пропозицією міністра юстиції 
(ст. 111). У наступних розділах Конституції закріплювалися повноваження державних органів влади у фінансовій, 
майновій та військовій сферах (Розділ Х-ХІ).  

Дванадцятий розділ регулював порядок внесення змін до основного закону держави. Зокрема, Народна 
скупщина разом з Королем оцінювала доцільність змін та необхідність їх запровадження (ст. 125). Пропозиції 
щодо внесення змін до Конституції могли подавати лише Король та Народна скупщина. У разі якщо зміни 
запропоновані Королем скупщина мала бути розпущена та обрана нова не пізніше ніж через чотири місяці. Якщо 
пропозиції надійшли від Народної скупщини, то вона повинна прийняти рішення не менше ніж 3/5 голосами від її 
конституційного складу й потім розпуститися. Нові народні представники обиралися повторно не пізніше ніж 
через чотири місяці (ст. 126). Розділи ХІІІ-ХІV містили порядок введення в дію норм нової Конституції 
Королівства СХС [14]. 
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Таким чином, у наслідок прийняття Видовданської конституції 1921 року Королівство СХС ставало 
централізованою державою на чолі з королем династії Карагеоргієвичів. Влада монарха хоча й обмежувалася, 
проте залишалася досить сильною, оскільки він зберігав важелі впливу на інші органи державної влади. Усе це 
уможливило у подальшому її узурпацію.  

Прийнятий документ не відповідав прагненням хорватів та словенців щодо надання їм автономії у складі 
держави. На думку дослідників, така ситуація спровокувала вимоги до ревізії Конституції Королівства СХС 
1921 р. та в окремих випадках навіть нехтування її нормами окремими представниками політичних сил. Така 
конфронтація ускладнювала досягнення компромісу між представниками трьох південнослов’янських народів [2, 
с.258] та ще більш загострювала ситуацію в державі. 

Висновки. Конституція Королівства СХС 1921 р. мала важливе значення для конституювання 
новоствореної держави, оскільки закріпила її конституційний лад, проголосила основні права і свободи громадян, 
визначила структуру органів державної влади та їхні повноваження. При цьому хорвати та словенці, які 
сподівалися на отримання широких прав у складі Королівства СХС, не отримали бажаного. Призначувані 
намісники в областях – великі жупани – забезпечували контроль центральної влади на місцях. Такий розподіл 
владних повноважень не створив сприятливих умов для співіснування сербів, хорватів та словенців в межах однієї 
держави й призвів до появи сепаратистських настроїв. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ   
МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

 
Стаття присвячена застосуванню інноваційних педагогічних технологій навчання у підготовці майбутніх 

юристів, розглянуто сутність понять: «інновація», «інновінг», «андрагогіка» та наведено приклади  впровадження 
інноваційних технологій,  спрямованих на розвиток готовності студентів до професійної  діяльності. 

Ключові слова: інноваційні  технології, інтерактивні технології, принципи андрагогіки, інновінг. 
 
Vladimirova V. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FUTURE LAWYER TRAINING SYSTEM 
The article is devoted to the application of innovative pedagogical teaching technologies in the preparation of future 

lawyers, the essence of concepts is considered: "innovation", "innovation", "andragogy" and examples of introduction of 
innovative technologies aimed at developing readiness of students for professional activity are given. 

Key words: innovation technology, technology innovation, andragogical principles, innovation. 
 
Постановка проблеми. Входження України до Європейського освітнього простору зумовлюють значні 

вимоги до системи освіти та підготовки майбутніх фахівців, спроможних ефективно діяти та адаптуватися в 
динамічному середовищі. 

Основними складниками реформи юридичної освіти, над якою працює МОНУ, є розроблення стандарту 
юридичної освіти та Концепції реформування юридичної освіти в Україні. У Концеції наголошується на 
сприйнятті студентами світоглядних та морально-етичних цінностей, широкої соціально-гуманітарної 
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ерудованості і усвідомленні мультикультурного розмаїття сучасного життя та здатногсті до абстрактного, 
логічного, критичного, творчого мислення і генерування нових ідей, а також аналізу і синтезу та вміння планувати, 
організовувати і контролювати свою діяльність [14].  

Освітні стандарти є одним з найважливіших інструментів модернізації вищої юридичної освіти для 
подолання глибокого протиріччя між постійно зростаючими потребами глобалізованого світу і недосконалою 
системою юридичної освіти, яка має бути здатна реалізувати інноваційну модель підготовки юристів, наголошує 
Ю. Барабаш [2]. 

У руслі реформи вищої юридичної освіти для закладів вищої освіти, які готують таких фахівців, постало 
надзвичайно важливе завдання розробки нових методів та підходів до підготовки юристів на основі сучасних 
вимог економічного та правового розвитку держави. Вектором професійної підготовки майбутніх юристів є 
поєднання навчального процесу з реаліями практичного життя. Постійне вдосконалення й оновлення змісту і 
технологій підготовки фахівців на основі компетентнісного підходу є важливою проблемою реформування 
системи вищої професійної освіти. закладів.  

Актуальною є ефективна інтеграція інноваційних технологій в освітній процес вищого навчального закладу.  
Розв’язати таке складне питання під силу лише таким закладам вищої освіти, які акумулюють новації різного 
характеру в навчальній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти професійної діяльності юристів знайшли 
відображення  в працях таких науковців: Н. Артикуца, О. Бандурки, О. Василенко, Н. Давидової,  С.Сливки, 
О.Скакун, В. Тація, А. Рибачук, В. Савіщенко, Ю. Марченко, І. Матковської, Л. Стецюк, Д. Суханової та інших. 

Предметом уваги українських та зарубіжних науковців стали досдідження щодо впровадження інноваційних 
технологій в  процес навчання вищої школи. Окремі аспекти теоретико-методологічного аналізу впровадження 
інноваційних технологій в навчальний процес вищої школи України при підготовці висококваліфікованих фахівців 
розкрито у наукових розвідках вітчизняних вчених: Л. Буркової, В.Бігун, М. Волинкіної, Л.Гуртової, Г. Клімова, 
А.Нікітіна, І Синициної, Т. Яровенко та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є комплексний аналіз інноваційних підходів та обґрунтування 
їх впровадження у навчальний процес при підготовці майбутніх юристів. 

Виклад основного матеріалу. Динамічні процеси, які відбуваються у світі впродовж останніх років, 
вплинули на систему освіти і поставили нові організаційні та програмні вимоги до підготовки майбутнього 
фахівця. У зв’язку з цим виникла необхідність пошуку нових парадигм розвитку правової науки і практики та 
розробки новітніх технологій, адекватних викликам часу. 

Інноваційна діяльність на сьогоднішній день є  основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в 
освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Інноваційною в 
системі  підготовки юридичних кадрів є  діяльність з удосконалення та оновлення освітньої практики шляхом 
створення, розповсюдження і освоєння нових ефективних способів і засобів досягнення встановленої мети. 

Інноваційний розвиток суспільства визначає володіння технологією інновінгу як необхідною складовою 
життя та важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Тому 
навчальні заклади є головною ланкою у формуванні інноваційного мислення студентів, оскільки воно слугуватиме 
їм для подальшого особистісного розвитку  і стане запорукою високої конкурентноспроможності на ринку праці. 
Інновінг – це процес оснащення людей можливостями і знаннями про творчу поведінку, яка забезпечує виживання 
в конкурентній боротьбі. Інновінг заснований на передачі поведінки про розширення ресурсів особистого впливу 
на ситуацію за рахунок креативних (творчих) здібностей, наголошує В. Яковенко [13]. 

Однією з основних характеристик інноваційного мислення, як вищого типу творчості, є незалежність його 
носіїв від традиційних варіантів вирішення проблем і спрямованість їх ідей і проектів в майбутнє. 

О. Дубасенюк акцентує увагу, що інновація як системне утворення, характеризується інтегральними 
якостями: інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інноваційне середовище. 
Інновації в освіті – це процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, 
педагогічних та управлінських технологій, у результі яких підвищаться показники досягнень структурних 
компонентів освіти, відбувається перехід системи до якіснішого стану [6]. 

Важливою ланкою в системі підготовки майбутніх юристів є вдосконалення такої системи. Якісне 
підвищення кваліфікаційного рівня  майбутнього фахівця можливе на основі імплементації діяльності юридичних 
клінік у навчально-практичний процес вищого навчального закладу. Саме їх діяльність була організована з метою 
підвищення якості практичної складової підготовки майбутніх юристів з метою ліквідації диспропорції між 
теоретичними знаннями  та практикою їх застосування. Є. Федик наголошує, що оновлена система правової 
підготовки  юристів повинна передбачати наявність у них  не лише певної сукупності знань і умінь, отриманих при 
вивченні правових дисциплін , але і розвиток правового стилю мислення, способів ефективного включання в нові 
правовідносини  [11]. 

Забезпечення  якості правової освіти відбувається на основі новітніх педагогічних технологій, розроблених 
на засадах діяльнісного особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів. Інноваційні технології навчання 
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спрямовані на формування професійної компетентності в організаційному поєднанні з інноваційним змістом. У 
системі вищої професійної  освіти інноваційні процеси є не просто впровадженням нового. Вони реалізуються як 
цівлеспрямовані зміни цілей умов, змісту, засобів, методів,форм діяльності, яким властиві новизна, високий 
потенціал підвищення ефективності діяльності загалом або  у певних її сферах, здатність забезпечити 
довготривалий корисний ефект, узгодженість з іншими нововведеннями. Інноваційні освітні процеси 
функціонують у відповідності з притаманними їм законам, стверджує І. Дичківська [5]. 

Поглибленням знань та формування аналітичного складу мислення студентів, уміння  прогнозувати події та 
адекватно на них реагувати, є одним із завдань юридичної клініки як структурного підрозділу навчального 
закладу. На думку А. Галая юридична клініка як практична складова вищої юридичної освіти є особливим 
механізмом, системою, технологією навчання юристів. Вчений зазначає, що юридичні клініки – це особливий 
механізм сприяння якості юридичної освіти, який проявляється в створенні для студентів можливості під час 
навчання практикуватися в юридичній професії, виконуючи аналітичну та правозахисну роботу [3]. 

Варто наголосити на тому, що досягнення в галузі інформаційних технологій дозволили по-новому 
організувати навчальний процес, що суттєво змінило ролі в процесі навчання тих, хто навчається і тих, хто навчає.  

Навчальна і науково-інноваційна діяльність є одним із видів освітньої діяльності та головним підґрунтям 
підготовки майбутніх юристів. 

Створені юридичні клініки є базою для формування практичних навичок організації навчальної практики 
студентів та благодійної діяльності і сприяють формуванню самостійної творчої особистості на основі 
впровадження сучасних методик активних форм навчання майбутніх юристів. 

Створені клініки стали базою для формування практичних навичок, організації навчальної практики 
студентів та благодійної діяльності і сприяють формуванню самостійної творчої особистості на основі 
впровадження сучасних методик активних форм навчання майбутніх юристів. 

А. Галай акцентує увагу на вдосконаленні навчальної діяльності юридичної клініки вищого навчального 
закладу, обґрунтуванні шляхів упровадження в освітній процес основних навчальних компонентів клінічного руху 
(під якими автор розуміє – систему форм і методів діяльності юридичної клініки, які пов’язані з загальними 
завданнями вищої юридичної освіти в частині підготовки фахівця-юриста й упровадженні їх у звичну практику 
навчального процесу закладу вищої освіти [4]. 

В юридичній клініці студенти знайомляться з реальними проблемами юридичної практики, безпосередньо 
застосовують набуті знання, формують свої професійні і особисті якості як майбутніх юристів. Крім цього, клінічні 
заняття виконують важливу соціальну функцію – забезпечують право малозабезпечених та інших соціально 
вразливих громадян на отримання кваліфікованої правової допомоги..  

Розглядаючи діяльність юридичних клінік, яка є складовою частиною навчального процесу, слід 
підкреслити, що метою такої клініки є всебічний розвиток людини як особистості, виховання високих моральних 
якостей, формування спроможності вільного суспільного вибору. Тому результатом навчання студента в 
юридичній клініці може бути не тільки набуття певної компетенції у сфері фахової діяльності юриста, а й певні 
зміни у поглядах особистості, розуміння соціальних цінностей [12]. 

Студенти – дорослі особистості і в сучасному науковому світі підкреслюється важливість використання в 
навчальному процесі андрогогічних принципів навчання. Андрагогіка (від гр. аner аіndros – "доросла людина", 
"зрілий чоловік", ago "веду") – теорія навчання дорослих, яка вивчає специфічні закономірності засвоєння знань і 
вмінь дорослим суб'єктом у процесі навчальної діяльності, а також особливості керівництва останнього з боку 
професійного педагога. Варто наголосити, що основне положення андрагогіки, на відміну від традиційної 
педагогіки, полягає в тому, що провідну роль в процесі навчання відіграє не викладач, а студент. Функцією 
повчального в цьому випадку є надання допомоги студентові у виявленні, систематизації, формалізації особистого  
його досвіду, коректуванню й поповненню його знань. На підставі цього відбувається зміна пріоритетності методів 
навчання [1]. 

Зупинимося на характеристиці основних андрагогічних принципах навчання як науково обґрунтованих 
керівних нормах навчально-виховної  діяльності. 

1. Пріоритет самостійності навчання. Самостійна діяльність є основним видом навчальної роботи тих, хто 
навчається.  

2. Принцип спільної діяльності. Цей принцип передбачає спільну діяльність того, хто навчається, з тим, 
хто навчає, а також з іншими учасниками з планування, реалізації, оцінювання та корекції процесу навчання. 

3. Принцип аикористання досвіду того, хто навчається. Згідно з ним, життєвий (побутовий, соціальний, 
професійний) досвід того, хто навчається, використовується у якості одного з джерел навчання як того, хто 
навчається, так і його колег. 

4. Індивідуалізація навчання. Відповідно до нього, суб’єкти навчання спільно створюють індивідуальну 
програму навчання, орієнтовану на конкретні освітні потреби і цілі навчання, яка враховує досвід, рівень 
підготовки, психофізіологічні, когнітивні особливості того, хто навчається. 

5. Системність навчання. Цей принцип передбачає дотримання відповідності між цілями, змістом, 
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формами, методами, засобами навчання та оцінюванням його результатів. 
6. Контактність навчання (термін А.А.Вербицького). Навчання, з одного боку, передбачає досягнення 

життєво важливих цілей тим, хто навчається, орієнтовано на виконання ним соціальних ролей або удосконалення 
особистості, а з другого боку, будується з урахуванням професійної, соціальної, побутової діяльності того, хто 
навчається та його просторових, часових, професійних, побутових факторів (умов). 

7. Принцип актуалізації результатів навчання. Цей принцип передбачає негайне застосування на практиці 
одержаних знань, умінь, навичок, якостей. 

8. Принцип елективності навчання. Він полягає у наданні тому, хто навчається, певної свободи вибору 
цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, форм, місця навчання, оцінювання результатів 
навчання. 

9. Принцип розвитку освітніх потреб. Згідно з цим принципом, по-перше, оцінювання результатів 
навчання здійснюється шляхом виявлення реального ступеня засвоєння навчального матеріалу та визначення 
проблем, без розгляду яких неможливе досягнення поставленої мети навчання; по-друге, навчальний процес 
будується таким чином, щоб формувати у суб’єктів навчання нові освітні потреби, які будуть конкретизовані 
після досягнення певної мети навчання. 

10. Принцип усвідомлення навчання. Він передбачає усвідомлення, осмислення тим, хто навчається і тим, 
хто навчає усіх параметрів процесу навчання і своїх дій з його організації [1]. 

І. Іванків зазначає, що андрагогічний підхід до навчання допоможе підготувати студента до майбутнього 
робочого середовища, де їм буде необхідно швидко адаптуватися  до постійно змінюваних умов роботи, а також 
наголошує, що підхід до освіти через вирішення кейсів; через вирішення проблемних питань; компетентнісний 
підхід  дають змогу правникові розвивати не лише практичні навички  потрібні для виконання суто професійних 
завдань, а й  формує фрагментарне розуміння права, тому потрібно використовувати при підготовці правників 
комбінування різних підходів [7]. 

Доречним є застосування таких принципів й у діяльності юридичної клініки та при викладанні курсу 
«Організація діяльності юридичної клініки». Зазначимо, що головною метою навчального процесу в юридичній 
клініці є особистісна спрямованість на те, щоб кожний студент став повноцінним, самодостатнім, творчим 
суб’єктом діяльності, в цьому полягає інновація, оскільки її сутністю є особистісно-орієнтоване навчання. 

І. Дичківська акцентує  увагу на тому, що потреба в людях, готових до життя у постійному змінюваному 
соціумі, налаштованих і здатних творити нове у своїй діяльності, покликала до життя і стимулює та прискорює 
інноваційні освітні процеси, вихід яких на новий рівень забезпечує стабільність і розвиток соціуму [5]. 

Застосування нетрадиційних методів навчання дає можливість підвищити ефективність засвоєння 
навчального матеріалу та сприяти особистісному зростанню студента і його креативному розвитку. Оскільки 
знайомство з різними видами правової інформації, робота з нормативними актами, правова допомога різним 
категоріям малозабезпеченого населення, складання правових документів, виконання творчих завдань, які 
моделюють майбутню діяльність, підготовка доповідей та статей у різних наукових джерелах, а також виступи на 
радіо  та телебаченні на правову тематику, дають можливість студенту отримати знання та набути  практичних 
навичок  і бачити результати своєї діяльності. 

Вважаємо за доцільне розкрити ті інноваційні технології, які запроваджуються в реальному навчальному 
процесі при викладанні дисципліни «Організація діяльності юридичної клініки» та безпосередньо в юридичній 
клініці. 

У наукових джерелах зазначається, що нове в навчальному процесі − це не лише ідеї, підходи, методи, 
технології, які у таких поєднаннях ще не висувалися або не використовувалися, але й той комплекс елементів чи 
окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дозволяє у змінених умовах і 
ситуаціях достатньо ефективно вирішувати завдання  освіти. 

У порівнянні з класичними технологіями, особливостями інноваційних є суб’єктивний характер 
взаємовідносин між студентами та педагогом; діалогічний, демократичний та рефлективний стиль взаємодії; 
групові та колективні форми організації навчального процесу; проблемні, пошукові та дослідницькі методи 
навчання; ефективні способи отримання та засвоєння інформації, які орієнтовані на пошуково-мисленеву 
діяльність. 

Застосування  технології активних та інтерактивних методів навчання (диспути, дебати, моделювання 
кейсу, ситуативний аналіз; ігри для інтенсивного навчання, імітаційні ігри) у правовій освіті сприяють 
формуванню навичок та вмінь; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; 
розвитку комунікативних якостей. моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
розв'язання проблем. 

Дослідження американських та європейських науковців підтверджують, що інтерактивні методи навчання 
сприяють збільшенню частки засвоєння навчального матеріалу, бо впливають не лише на свідомість студента, а й 
на його почуття і волю, а саме: лекція – 5% засвоєння, читання навчальних текстів – 10%, відео/аудіо матеріали – 
20%, демонстрація – 30%, робота в дискусійних групах – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших і 
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застосування отриманих знань – 90% засвоєння [9]. 
Інтерактивні методи навчання є актуальними в будь-якому закладі освіти.. На відміну від традиційних, вони 

базуються на активній взаємодії учасників навчального процесу. Такий підхід дозволяє активізувати навчальний 
процес, зробити його більш цікавим  для студентів. Термін «інтерактивний» прийшло з англійської, де “Inter” 
означає – “взаємний”, “act” – діяти. “Інтерактивний” – означає сприяти, взаємодіяти чи знаходитися в режимі 
бесіди, діалогу з будь-чим, чи з будь-ким. Отже, інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, в 
ході якого здійснюється взаємодія викладача  і студента. 

Основна характеристика інтерактивктивних методів полягає в тому, що вони є спеціальною формою 
пізнавальної діяльності та навчальний процес організовується так, щоб практично всі студенти  були залучені до 
процесу пізнання,  мали можливость розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають. На таких 
заняттях є можливість застосовувати дослідницькі процеси, ділові ігри, роботу з документами, різними джерелами 
інформації, використовувати творчі завдання. Такі методи навчання сприяють формуванню мотивації студентів до 
навчального матеріалу та самостійного креативного мислення. О. Пометун наголошує, що організація 
інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
вирішення проблеми  на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.  Воно ефективно сприяє формуванню 
навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії [8]. 

На прикладі використання у діяльності юридичної клініки та викладанні курсу «Організація діяльності 
юридичної клініки» застосовуються різноманітні технології та методики, проте пріоритет в навчальній діяльності 
відводиться інтерактивним методикам, які сприяють ефективному виробленню професійних навичок в процесі 
моделювання та імітації майбутньої професійної діяльності. 

Зупинимось на характеристиці деяких методів. Кейс-метод, який виступає основним елементом педагогічної 
технології кейс-стаді, що передбачає аналіз і розв’язання реальних проблемних ситуацій. Проблемну ситуацію 
створює викладач, а її розв’язання здійснюється під час спільної діяльності педагога і студентів. Необхідно 
намагатися, щоб проблемну ситуацію формулювали студенти і знаходили спосіб її розв’язання та аналізували  
результати. Позитивом такого методу є те, що студент стає активним ініціатором креативних ідей та 
конструктивного їх розв’язання у зв’язку з цим формується уміння організовувати діяльність й обирати форми 
досягнення результатів, максимально використовуючи бажання і здібності студентів. 

Метод круглого столу використовується з метою обговорення складних теоретичних проблем і обміну 
досвідом. Сформулювана тема  потребує її аналізу і обгрунтування в різноманітних правових аспектах. На ці 
заняття бажано запрошувати практикуючих спеціалістів різних галузей знань. Студенти заздалегідь повинні  
готувати доповіді,  виступи, які заслуховуються. Після їх обговорення проводиться аналіз, коментування, обмін 
думками. Необхідно забезпечити змістовний і всебічний аналіз проблеми, уникаючи поверхового її обговорення. 

Дискусія є одним із методів  комунікативного навчання. Сутність такого методу полягає в обміні думками 
студентів  з певного матеріалу.  Вони  діляться як своїми власними думками,  так і спираютьсяс на думки інших. 
При запровадженні дискусії  необхідно створювати сприятливі умови  щодо активізації студентів, яка впливатиме 
на їх творчу уяву, забезпечувати обґрунтоване, змістовне розв’язання  проблеми. Крім того, студенти на практиці 
вчаться чітко і ясно висловлювати свої думки, використовуючи вже засвоєні  знання з тієї чи іншої галузі права.  
Дискусія сприяє  формуванню навичок колективної роботи та вміння з повагою сприймати позиції та думки інших 
студентів.  Варто зазначити, що існують різні види дискусій. Такі види дискусій як «мозковий штурм»,  дебати 
стали самостійними методами навчання.  

Мозковий штурм (атака) є надзвичайно інтенсивним процесом генерування ідей студентів і важливим 
методом реалізації теоретичних знань в практичному аспекті. Цей метод особливо актуальний  при колективному 
обговоренні та висуненні гіпотез, пошуку інформації. 

Дослідники наголошують на важливості активних методів навчання, використання яких передбачає 
проведення тренінгових технологій в освітньому процесі. 

Слово "тренінг" походить від англійського "to train", що означає "навчати, тренувати, дресирувати." 
Застосування тренінгу в навчальній діяльності сприяє формування умінь і навичок та розширення досвіду. 

Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке відкриває перед студентами 
безліч варіантів розвитку та розв'язання проблеми. Тренінгові методи роблять процес навчання цікавим і не 
обтяжливим. На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання повністю охоплюють весь потенціал 
студента: рівень та обсяг його компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність 
до прийняття рішень, до взаємодії. 

Спілкуваннястудентів у ході тренінгу охоплює дві складові: зміст і процес. Зміст тренінгу - це тематика 
(ідеї, питання, закономірності явищ), що вивчається під час заняття. Процес тренінгу - це те, як взаємодіють 
студенти тренінгу під час навчання, яку атмосферу створюють, які ролі відіграють, як впливають один на одного. 

Метод тренінгу полягає в тому, яким чином організовано навчання (дискусія, робота у складі малих груп 
тощо), як відбувається процес засвоєння змісту тренінгу [10]. 

Впровадження  інтерактивних методів в навчальний процес при вивченні предмету «Організація діяльності  
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юридичної клініки» та безпосередньо в діяльності юридичної клініки значно поліпшує свідоме засвоєння 
студентами професійної інформації та сприяє розвитку творчого мислення. 

Висновок. Завдяки інноваційним методам відбувається перенесення знань з теоретичної сфери у практичну. 
Застосування інноваційних технологій навчання в юридичній клініці, які стали невід’ємним компонентом 
освітнього процесу, розв’язують проблему практичної підготовки майбутніх юристів. Саме інтерактивні технології 
широкого використовуються у розвинених країнах світу і здійснюють значний внесок у розвиток системи освіти. 
На основі викладеного, ми можемо констатувати, що включення в освітній процес активних форм навчання 
суттєво впливає на розвиток  розумових, творчих здібностей, особистісних якостей та професійну спрямованість 
майбутнього юриста.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСТУ СЕКРЕТНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У статті запропоновано низку підходів, принципів та методів дослідження діяльності органів державної 

безпеки у сфері захисту секретної інформації у другій половині ХХ століття. Зокрема, акцентовано увагу на 
особливій значимості для такого дослідження принципів об‘єктивності, історизму, системного підходу. Розглянуто 
роль окремих загальнонаукових та спеціальних методів, синтез яких дозволяє провести комплексне дослідження 
обраної тематики.  

Ключові слова: захист секретної інформації, органи державної безпеки, методологія, принципи 
дослідження, методи дослідження. 

 
Botvinkin O. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR RESEARCH OF SECRET INFORMATION 

PROTECTION BY STATE SAFETY BODIES IN THE SECOND PART OF THE XX CETNTURY  
The article deals with the set of scientific approaches, principles and methods for research of the activity of state 

safety bodies in the sphere of secret information protection in the second part of the XX century. In particular, attention is 
accented on the special meaning of principles of objectivity, historicism and systematic approach for such a research. The 
role of some general scientific and special methods of research is considered, synthesis of which gives the possibility to 
conduct complex research of the chosen subject. 

Key words: protection of secret information, bodies of state safety, methodology, principles of research, methods of 
research. 

 
Постановка проблеми. Відповідно до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом 

Президента України у 2015 році, серед напрямів, на яких планується сконцентрувати зусилля реформованої 
Служби безпеки України, визначено захист державної таємниці. Важливість виконання Службою безпеки України 
покладених на неї завдань у цій сфері вимагає всебічного та постійного вдосконалення діяльності органів і 
підрозділів СБ України. Таке вдосконалення потребує комплексного підходу, який включає, зокрема, і 
дослідження досвіду минулих років, в т.ч. напрацьованого в другій половині ХХ століття. 

Джерелом інформації щодо зазначеного досвіду можуть стати теоретичні праці радянських та сучасних 
українських вчених, а також документальні матеріали, які збереглися в архівах. Запорукою успішного 
опрацювання названих джерел інформації є застосування різних, відповідних суті наукового дослідження методів. 
Особливістю такого дослідження є його ретроспективний характер, що зумовлює необхідність використання 
спеціально-наукових методів, характерних як для історичних, так і для юридичних наук.  

© О.В.Ботвінкін, 2018 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, які присвятили свої праці проблемам 
методології історії слід згадати В. Ковальченка, А. Пронштейна, М. Смоленського[1 - 3] та ін., методи юридичної 
науки досліджували Д. Керімов, Р. Лукич, В. Сирих [4 - 6] та ін. Про методологію наукових досліджень у сферах 
національної та державної безпеки йшлося в роботах В. Даниленка [7], Г. Новицького, В. Пентєгова [8], 
В. Ященка, А. Щуровського [9] та ін.  

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є висвітлення принципів і методів аналізу джерел з 
окремої історико-юридичної проблеми та способів їх застосування при проведенні дослідження діяльності органів 
державної безпеки у сфері захисту секретної інформації у другій половині ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу. В основу принципів організації і проведення даного історико-правового 
наукового дослідження нами покладено такі загальноприйняті принципи наукового пізнання як принципи 
науковості, комплексності, всебічності, об’єктивності, системності (системний підхід), взаємозв’язку, історизму, 
причинності (детермінізму), конкретності, практики тощо. 

Зупинимося лише на деяких з перелічених принципів, найбільш, з нашої точки зору, значимих для даного 
дослідження, з огляду на його тематику. 

Серед найважливіших принципів, яких повинен дотримуватися науковець, досліджуючи окремі аспекти 
діяльності радянських спецслужб є, на нашу думку, принцип об’єктивності. Його дотримання є запорукою 
неупередженого розгляду історичних подій, явищ, фактів, врахування всіх складностей, суперечності, 
негативні та позитивні аспекти цієї діяльності. 

Не менш актуальним для дослідження такого роду є дотримання принципу історизму (єдності логічного 
й історичного). Він передбачає розгляд діяльності органів держбезпеки у контексті протистояння спробам 
іноземних розвідок отримати інформацію, що охоронялась, а розвиток організаційного та правового 
забезпечення діяльності із захисту секретної інформації досліджується у залежності від змін відповідної 
оперативної обстановки. 

Важливим принципом, якого варто дотримуватись досліднику в процесі роботи над обраною тематикою 
є також системний підхід: діяльність органів державної безпеки, направлену на захист секретної інформації, 
слід розглядати як елемент загальнодержавної системи захисту державної таємниці (ЗСДТ), а дослідження 
самої системи здійснювати невід’ємно від умов її існування. 

Автор дотримується загальновизнаної класифікації методів наукового пізнання, згідно з якою 
розподіляє їх на три групи:  

1) всезагальні (філософські) методи, які розкривають загальні шляхи (підходи) і принципи пізнання, 
характеризують хід процесу дослідження в цілому і застосовуються при вивченні усіх проявів дійсності; 

2) загальнонаукові методи, які застосовуються в більшості наук, охоплюють певні аспекти науково-
пізнавальної діяльності і є засобами вирішення завдань дослідження; 

3) спеціальні (конкретні) методи, що використовуються у споріднених галузях науки, які мають певні 
особливості об’єкту пізнання. 

На нашу думку, філософським методом, який може визначити загальні підходи і принципи даного 
дослідження, дозволить виділити відповідні загальні та спеціальні методи його проведення, є діалектичний метод 
пізнання. 

Застосування цього методу дає можливість розглядати діяльність органів державної безпеки у сфері захисту 
секретної інформації на території України конкретно-історично, у її безперервному розвитку, у зв’язку з 
історичними соціальними умовами. Метод дозволяє розкрити закономірність виникнення і функціонування такого 
явища як захист секретної інформації в досліджуваний історичний період, з’ясувати місце республіканських 
органів держбезпеки в системі радянських державних органів, діяльність яких, в тій чи іншій мірі, спрямовувалась 
на забезпечення збереження секретної інформації; виділити закономірності, особливості та специфічні риси 
організаційного та правового забезпечення діяльності республіканських органів держбезпеки у цій сфері; 
визначити соціальні функції і роль цих органів у формуванні та розвитку загальнодержавної системи захисту 
секретної інформації в Радянському Союзі. 

З діалектичним методом пізнання тісно пов’язані загальнонаукові методи. У цьому дослідженні частина 
таких методів можуть виконувати роль конкретних пізнавальних засобів на емпіричному та теоретичному рівнях 
(аналіз, синтез, індукція, дедукція, сходження від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного, 
системний аналіз, абстрагування, спостереження, вивчення документів, описання, пояснення, статистичний метод, 
контент-аналіз), інші (логічний, історичний методи, метод аналогії) можуть також застосовуватися для вирішення 
більш широких наукових завдань. 

Так, для аналізу положень загальнодержавних, республіканських та відомчих нормативно-правових актів 
радянської доби, які регулювали діяльність державних органів у сфері захисту секретної інформації, виділення з 
них тих, що стосувалися діяльності саме республіканських органів держбезпеки (визначали підстави такої 
діяльності, функції, права та обов’язки органів Комітету державної безпеки (КДБ) у цій сфері тощо) доцільно 
застосувати методи аналізу (мисленого розділення об’єкта на складові частини) і синтезу (їхнього об’єднання в 
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єдине органічне ціле). 
Зокрема, метод правового аналізу підійде для вивчення положень нормативно-правових актів, що 

регулювали діяльність КДБ УРСР із захисту секретної інформації, поєднання історичного аналізу з логічним дасть 
можливість дослідити становлення окремих елементів системи зазначених правових норм в ході конкретного 
історичного процесу. Таке поєднання різновидів аналізу доцільно також застосувати для дослідження процесу 
формування та реалізації форм і методів діяльності органів КДБ у досліджуваній сфері. Крім того, поєднання 
історичного аналізу з логічним допоможе виділити основні етапи розвитку наукової думки, що стосувалася 
тематики даної роботи, напрями досліджень на кожному з цих етапів, дослідити розвиток (історію) кожного 
напряму. 

Для узагальнення результатів аналізу, зведення їх до певної єдності, розкриття внутрішнього сенсу 
правотворчих процесів, покликаних забезпечити збереження секретної інформації, використовуємо метод синтезу. 

Дослідження окремих прикладів організації республіканськими органами КДБ діяльності із захисту 
секретної інформації (на конкретних об’єктах контррозвідувального забезпечення, щодо окремих наукових 
розробок (тем, проблем), на певних напрямах діяльності тощо) та розкриття на їх основі спільних, суттєвих 
тенденцій, принципів та підходів до організації такої діяльності покликаний забезпечити метод індукції (рух 
думки від одиничного (досвіду, фактів) до загального (їхнього узагальнення у висновках)). 

Застосування методу дедукції (рух процесу пізнання від загального до одиничного) дає можливість на 
основі аналізу правових норм, які регулювали питання організації діяльності органів КДБ УРСР за напрямами 
боротьби з шпигунською діяльністю іноземних розвідок, оперативно-службової діяльності на об’єктах 
контррозвідувального забезпечення, радіоконтррозвідувальної роботи, виділити завдання, які покладалися на 
республіканські органи держбезпеки для забезпечення збереження секретної інформації. 

Важливу роль в даному досліджені слід відвести таким загальнонауковим методам, як сходження від 
конкретного до абстрактного та від абстрактного до конкретного. Відповідно до діалектичного розуміння 
категорій "конкретного" та "абстрактного" "конкретним" виступає об’єктивна реальність, а "абстрактним" - наше 
знання про цю реальність, яке відображає її певні суттєві якості [1, с. 145-146]. 

За допомогою сходження від конкретного до абстрактного можливо виділи найбільш характерні методи 
діяльності КДБ УРСР, які використовувались ними задля забезпечення захисту секретної інформації. 

Метод сходження від абстрактного до конкретного дасть можливість з’ясувати зміст, спрямованість та 
ефективність основних організаційних форм та методів діяльності, спрямованих на забезпечення захисту секретної 
інформації.  

Для дотримання системного підходу доцільним, на нашу думку, є застосування таких різновидів 
системного аналізу: системно-структурний, структурно-функціональний та системно-діахронний (структурно-
діахронний) аналіз.  

Кожен об’єкт пізнання, маючи власну будову і структуру, є, водночас, складовим елементом більш загальної 
структури. Для того, щоб дослідити його місце в цій надструктурі застосовуємо системно-структурний метод, який 
полягає у повному та всебічному пізнанні об’єкту як цілісного утворення. Метод системно-структурного аналізу 
дає змогу дослідити організаційні форми радянської системи захисту інформації (СЗІ) та її суб’єкти: 
проаналізувати нормативну базу засекречення інформації; нормативно-правові акти, які регулювали 
адміністративно-правові режими, що складали СЗІ тощо.  

Структурно-функціональний метод передбачає дослідження діяльності органів держбезпеки, направленої на 
захист секретної інформації, у динаміці і у зв’язку з виконанням відповідних функцій. Цей метод можна 
застосувати для розгляду структури нормативно правового та організаційного забезпечення оперативно-службової 
діяльності КДБ УРСР у сфері захисту секретної інформації протягом періоду дослідження. 

Діахронний (різночасовий, різномоментний) аналіз спрямований на вивчення історичних процесів, тобто 
суттєво-часових змін історичної реальності [1, с. 191]. Зазначений метод дає можливість дослідити процес 
формування та розвитку системи захисту державної таємниці в СРСР; виділити етапи розвитку системи органів 
держбезпеки, задіяних у захисті секретної інформації, розкрити якісні відмінності зазначених етапів. 

В процесі дослідження доцільно також застосувати методи спостереження і вивчення документів 
(документальний метод). Під документами тут розуміємо як нормативно-правові акти, на підставі яких 
організовувалась та проводилась діяльність державних органів, в т.ч. органів КДБ, в досліджуваний період 
(постанови Ради Міністрів (РМ) СРСР, РМ УРСР, розпорядчі документи КДБ СРСР та КДБ УРСР тощо), так і 
документи, утворені в ході оперативно-службової діяльності органів КДБ УРСР (доповідні записки, 
спецповідомлення про результати роботи конкретних органів та підрозділів КДБ, директиви, вказівки, 
орієнтування підпорядкованим органам та підрозділам, матеріали контрольно-наглядових справ, плани роботи 
окремих підрозділів, звіти тощо). 

Метод вивчення документів у поєднанні з методом спостереження дають нагоду дослідити організацію 
здійснення органами КДБ республіки окремих заходів та використання ними конкретних методів діяльності, 
направленої на захист секретної інформації. 
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На основі інформації зазначених джерел, використовуючи метод описання, можна розкрити особливості 
оперативної обстановки, в умовах якої органам КДБ доводилось організовувати свою діяльність, направлену 
на забезпечення збереження секретної інформації; стосунки та взаємозв’язки спецслужби з іншими 
суб’єктами захисту інформації, а також проілюструвати окремі форми та методи діяльності органів 
держбезпеки. 

За допомогою методу пояснення можна виділити певні закономірності діяльності органів КДБ 
республіки у сфері захисту секретної інформації: наприклад, причинно-наслідкове пояснення доцільно 
застосувати для виділення характерних рис, тенденцій цієї діяльності, зумовлених об’єктивними обставинами 
(спрямування іноземних спецслужб до певних видів інформації, методи її здобування, зумовлені цими 
чинниками методи протидії радянської спецслужби діяльності іноземних розвідок, необхідність внесення 
певних змін до нормативно-правових актів та відомчих розпорядчих документів тощо); використовуючи 
структурне пояснення організацію захисту секретної інформації можна розкрити через аналіз структури 
радянських органів держбезпеки, їх функціональних завдань. 

Простежити динаміку оперативної обстановки по лінії протидії розвідувальній діяльності спецслужб 
іноземних держав допоможе використання статистичного методу. 

Формалізувати джерельний матеріал з досліджуваної проблематики покликаний метод контент-
аналізу. Предметом аналізу є тексти теоретичних праць, в яких висвітлені питання, що стосуються 
організаційних та правових аспектів діяльності органів державної безпеки УРСР у сфері захисту секретної 
інформації. Результатом такого аналізу може стати виявлення певних тенденцій розвитку наукової думки за 
цією тематикою, виділення основних напрямів досліджень радянського та пострадянського періодів, що 
стосувалися проблем захисту секретної інформації. 

Важливе місце в системі методів дослідження такого державно-правового явища як захист секретної 
інформації займає історичний метод (розкриття закономірностей досліджуваного явища шляхом відтворення 
його історії, генезису [6, с. 171]). Його застосування уможливить дослідження процесу розвитку правового 
регулювання захисту секретної інформації в УРСР та нормативно-правового забезпечення діяльності 
республіканських органів КДБ у цій сфері; виявити специфіку нормативно-правової регламентації захисту 
інформації у виділений хронологічний період, прослідкувати еволюцію завдань, напрямів, форм та методів 
діяльності органів КДБ УРСР у цій сфері, її інформаційно-аналітичного й нормативно-правового 
забезпечення. 

Логічний метод пізнання (логічне відтворення історії об'єкту, що вивчається, в очищеному від 
конкретних випадковостей реальної історії вигляді) дозволить розглянути сукупність правових норм, 
направлених на забезпечення збереження секретної інформації, у вигляді соціальних явищ - правових 
інститутів і адміністративно-правових режимів. За допомогою логічного методу також досліджуватимемо 
структурні елементи правового регулювання діяльності органів держбезпеки у сфері захисту інформації: 
норми права, правовий статус органів КДБ УРСР, їх взаємовідносини з іншими державними органами тощо. 

Обидва зазначені методи використовуються в комплексі, оскільки дотримання єдності логічного й 
історичного (принципу історизму), як зазначалось вище, є особливо актуальним з огляду на тематику 
дослідження. За допомогою логічного методу розкривається роль, яку відігравали система норм, прав, 
обов’язків в організації діяльності органів КДБ УРСР у сфері захисту секретної інформації та роль самих 
органів КДБ у забезпеченні функціонування ЗСЗДТ, а застосування історичного методу, дозволить шляхом 
вивчення конкретних обставин, умов, в яких діяли ці органи, послідовної зміни цих обставин та умов, 
пояснити логіку поступового формування комплексного підходу до організації захисту секретної інформації. 

Виділити серед методів діяльності органів держбезпеки УРСР, які з успіхом застосовувались в минулому, ті, 
які, за умови додаткового нормативного врегулювання, можна було б впровадити в сучасну практику СБ України 
покликаний метод аналогії. 

При проведені дослідження доцільно застосовувати і спеціальні наукові методи пізнання, а саме: 
формально-догматичний, порівняльно-правовий, конкретно-соціологічний, а оскільки воно стосується історичної 
тематики, то й методи, характерні для історичного дослідження, зокрема історико-порівняльний метод та метод 
генетичного розчленування.   

Формально-догматичний або юридичний (юридико-технічний) метод, суть якого полягає у формулюванні й 
розкритті юридичних понять, побудові юридичних конструкцій, з’ясуванні дійсного змісту законодавства, 
придатний для комплексного аналізу радянських нормативно-правових актів, які регулювали питання захисту 
секретної інформації в УРСР у другій половині ХХ століття. Зокрема, для виділення норм права, які визначали сам 
предмет захисту; відповідну поведінку щодо предмета захисту; порядок та межі відповідальності за порушення 
режиму забезпечення захисту відповідного об`єкта та посягання на сам об`єкт захисту (державну таємницю); 
визначення найбільш характерних рис нормативного регулювання охорони державної таємниці за часів СРСР. 

Порівняльно-правовий (компаративістський) метод (встановлення подібності або відмінності предметів або 
явищ) доцільно застосувати для аналізу прав, обов’язків спеціальних служб СРСР та України у сфері охорони 
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державної таємниці, їх взаємовідносин з іншими суб’єктами системи охорони державної таємниці. Використання 
цього методу також дасть змогу визначити шляхи можливої адаптації історичного досвіду у даній сфері до 
специфіки оперативно-службової діяльності СБ України, зокрема щодо правового врегулювання у відомчих 
нормативних актах окремих методів забезпечення збереження секретної інформації, підвищення ефективності 
контролю органів СБ України за станом охорони державної таємниці тощо. 

Метод конкретно-соціологічних досліджень або соціологічний метод (вивчення конкретних проблем у сфері 
державно-правової практики у її зв’язку з іншими соціальними явищами, що впливають на право [6, с. 65]) 
підходить для дослідження ролі і специфічного положення КДБ УРСР в системі республіканських органів влади та 
управління, в системі захисту державної таємниці; для виявлення співвідношення правових та організаційних 
засобів врегулювання діяльності органів державної безпеки УРСР у сфері захисту секретної інформації; для 
вивчення сфери практичної реалізації КДБ УРСР своєї ролі у забезпеченні функціонування в республіці радянської 
системи захисту секретної інформації. 

За допомогою історико-порівняльного методу розкривається сутність діяльності органів державної безпеки 
УРСР, направленої на захист секретної інформації, протягом 1954 – 1991 рр., організації цієї діяльності та її 
правового регулювання, а також виявляються спільні та відмінні риси цієї діяльності у різні проміжки часу 
протягом досліджуваного хронологічного періоду.  

Метод генетичного розчленування полягає у розчленуванні історії досліджуваного явища на низку окремих 
етапів, періодів, що змінюють один одного у хронологічній послідовності [6, с. 133]. Його застосування допоможе 
провести аналіз еволюції прав та обов'язків органів держбезпеки УРСР щодо захисту секретної інформації, виділити 
етапи набуття повноважень КДБ УРСР на проведення гласної та негласної діяльності у цій сфері (наприклад, 
здійснити періодизацію процесу становлення спеціальної компетенції КДБ у цій сфері тощо). 

Крім того, за допомогою методу генетичного розчленування досліджуються причинно-наслідкові зв’язки та 
закономірності еволюції методів оперативної діяльності, які застосовувалися республіканською спецслужбою з 
метою захисту інформації. 

Висновки. Таким чином, методологічне забезпечення дослідження захисту секретної інформації органами 
державної безпеки на території України у другій половині ХХ століття - складне, багатоаспектне завдання 
наукового пошуку. Лише органічний синтез перерахованих вище методів дозволяє провести цілісне, комплексне 
дослідження обраної проблематики, визначити перспективи застосування цінного історичного досвіду в сучасній 
практиці захисту секретів, що має не лише теоретичне, а й прикладне значення. 
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ПОХІДНІ ТВОРИ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОХОРОНА  
  
У статті охарактеризовано правовий статус досить суттєвої групи об'єктів авторського права – похідних 

творів за українським законодавством. Автор здійснив спробу класифікації цих об'єктів, об'єднавши їх у п'ять груп: 
літературні твори; екранізація та театральна чи телевізійна інсценізація  літературних творів (адаптації); складені 
твори; похідні музичні твори; твори, пов'язані з творчістю фанатів. Наведені визначення вказаних видів похідних 
творів. Відзначено умови охороноздатності окремих похідних творів. Спираючись на чинне  законодавство, 
встановлені основні способи охорони авторських прав творців похідних творів. 

Ключові слова: похідні твори, умови охороноздатності, охорона авторських прав.  
 
Poliarush S.  DERIVATIVE WORKS: CONCEPT, TYPES AND PROTECTION 
The article describes the legal status of a rather substantial group of copyright objects - derivative works in 

Ukrainian legislation. The author attempted to classify these objects by combining them into five groups: literary works; 
Screenwriting and theatrical or television staging of literary works (adaptation); compositions; original musical 
compositions; works related to the creativity of the fans. The definitions of the specified types of derivative works are 
given. The conditions for the protection of individual derivative works are noted. Based on the current legislation, 
established the main ways of protecting copyright of the creators of derivative works. 

Key words: derivative works, conditions of protection, protection of copyright. 
 
Постановка проблеми. На зламі ХХ –  ХХІ століть відбулися суттєві зміни у культурному житті людства. 

У літературі і мистецтві з'явилися нові явища, утвердилися нові стилі, напрямки і течії, стали використовуватися 
нові засоби і форми вираження художнього образу. Нещодавно нам були не відомі такі поняття, як колаж, 
асамбляж, перформанс, інсталяція, фотографіті, а тепер вони популярні не тільки серед митців та 
мистецтвознавців, а і серед пересічних осіб. У контексті вказаних явищ, набуває важливого значення правова 
охорона  об'єктів авторського права, оскільки коло їх постійно розширюється.  Особливо це стосується похідних 
творів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою правової охорони похідних творів займалися такі 
дослідники, як К.Афанасьєва, І.Тарасова, Г.Ульянова (переважно літературними творами), О.Аврамова, 
М.Аверкова, О.Жилінкова (музичними творами), Т.Чернявська (драматичними творами), С.Бурлаков, Н.Шуст 
(кінотворами), В.Дроб'язко, Н.Яркіна, Ю.Ленго, І.Маліновська (складеними творами), О.Кулініч, М.Остапчук 
(художніми образами) та інші.   

Формулювання цілей статті. Здійснити систематизацію об'єктів похідних творів і визначити специфіку їх 
охорони.  

Виклад основного матеріалу. Під похідним твором Закон України "Про авторське право і суміжні права" у 
ст. 1 розуміє твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, 
адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до 
похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування 
українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів) [1].  

Таким чином, у Законі називаються два способи створення похідних творів: переробка і переклад.  
Чіткого переліку похідних творів у Законі немає. Однак, доцільним, на нашу думку, є виділення таких груп 

похідних творів:  
© С.І.Поляруш, 2018 
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 літературні твори, створені на основі існуючих літературних творів – переклади, анотації, коментарі, інші 
переробки (парафраз, пріквел та сіквел); 

 екранізація та театральна чи телевізійна інсценізація  літературних творів – адаптації; 
 складені твори (антології, енциклопедії, словники), обробка фольклору, бази даних. 
 похідні музичні твори – аранжування, обробки, оркестровки, ремікси, клубні версії композицій, 

семплування; 
 твори, пов'язані з творчістю фанатів за мотивами оригінальних робіт часто з використанням можливостей 

Інтернету (косплей, фанфікшн, фанарт та інше). 
Звичайно, запропонований нами перелік не є вичерпним, однак, дає можливість уявити усе різноманіття 

похідних творів.  
Зауважимо, що сьогодні ми спостерігаємо процес переходу окремих об'єктів похідних творів у самостійні 

об'єкти авторського права. Ймовірно, вказане явище обумовлене спробою не допустити гальмування розвитку 
окремих жанрів мистецтва через обмеження їх правового статусу у законодавстві України.   Так, згідно із Законом 
України "Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо використання об'єктів 
авторського права в пародіях, попурі та карикатурах" для створення вказаних об'єктів не потрібно укладати 
договір з автором  первинного твору [2]. Отже, за п. 9-1 ст. 21 Закону України "Про авторське право і суміжні 
права" гумористична переробка творів, музичні попурі та художні карикатури віднесені до поняття "вільного 
використання твору", хоча юристи-практики висловлюють сумніви щодо доцільності такого нововведення[3].  

У науковій літературі найбільш ґрунтовно розроблена проблема правового статусу такого похідного твору, 
як переклад.  

Переклад – вираження твору іншою мовою, відмінною від оригіналу цього твору. У перекладі цінується 
збереження змісту і стилю первинного твору. Тобто, незмінним залишаться сюжет, персонажі та стилістика 
первинного авторського твору, а змінюється лише зовнішня форма твору (мова). У контексті сказаного не є 
похідними творами стилізації у літературі і мистецтві, травестії та бурлескні твори, переспіви. 

За ступенем тотожності з оригіналом виділяють дослівні переклади (підрядкові, усні і зворотні) і вільні. Їх 
специфіку досить повно охарактеризували дослідниці І.Тарасова [4] та К. Афанасьєва [5, с.25]. Зокрема, вони 
відзначають, що тільки за умови оригінальності і дотримання авторських прав творця первинного твору, переклад 
є об'єктом охорони і захисту в українському законодавстві. Тому дослівні переклади не можуть захищатися 
авторським правом. 

У ст. 20 Закону України "Про авторське право і суміжні права" викладено суть авторських прав 
перекладачів та інших творців похідних творів. Перекладачам і  авторам  інших  похідних  творів  належить 
авторське право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування або іншу переробку. Перекладачі і (або) 
автори інших похідних творів користуються авторським  правом на створений ними твір за умови дотримання 
ними прав автора, твір якого зазнав перекладу, адаптації, аранжування або іншої переробки. Авторське право 
перекладачів і (або) авторів інших похідних творів  не перешкоджає іншим  особам  здійснювати  свої переклади і 
переробки тих самих творів.  

Думається, вказану статтю необхідно розширити, встановивши умови комерційного і некомерційного 
використання похідних творів. 

Дослідниця І.Тарасова слушно відмічає залежний характер прав авторів похідних творів [6]. Частково 
обмежені також і особисті немайнові права таких авторів. Зокрема,  автор похідного твору не може скористатися 
псевдонімом, що співпадає з ім'ям чи  псевдонімом автора первинного твору, оскільки це вводитиме в оману 
читача. У випадку перекладу імені автора первинного твору іноземною мовою, необхідно погоджувати 
транслітеральний запис вказаного імені безпосередньо з носієм цього імені. Для убезпечення себе від звинувачень 
у спотворенні творчого задуму автора оригінального первинного твору, перекладачеві краще здійснити пробний 
переклад частини твору для оцінки його автором оригіналу.    

Повернемося до видів літературних похідних творів. 
Анотація – короткий виклад змісту оригінального твору з метою привернути увагу читача до нього. 

Коментарі – ремарка до тексту оригінального твору, написана з метою пояснення чи критичного зауваження. 
Часто анотації і коментарі є оригінальними творами, близькими до адаптації. 

Парафраз – вільна переробка теми або окремих сюжетів, вибраних з класичної поезії чи прози. Пріквел – 
доповнення первинного твору художнім твором, що розповідає про події, що сталися до початку описаних подій  у 
оригіналі. Сіквел – художній твір, що продовжує сюжет відомого первинного твору. 

Адаптація – пристосування твору для демонстрації за допомогою інших художніх засобів. При цьому 
відбувається перехід твору з одного жанру в інший (драматизація оповідального твору, перетворення роману у 
сценарій до кінофільму) або зміна літературного твору без зміни жанру (збільшення числа дійових осіб 
телевізійного твору).  

Торкаючись адаптації у кіномистецтві, зазначимо, що у ст. 3 Закону України "Про кінематографію" є 
визначення поняття "розробка режисерського сценарію". Під ним розуміється розробка   екранної інтерпретації  
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літературного  сценарію  режисером-постановником та іншими  авторами  фільму,  вибудова  виробничо-творчих  
рішень  та визначення техніко-економічних показників [7].  І хоча у наступній ст.4 цього ж Закону  встановлюється 
норма, за якою відносини, що виникають у процесі виробництва та використання фільму  як  об'єкта  авторського  
права, регулюються Законом "Про авторське право і суміжні права", не зайвим було б уточнити у попередній 
статті, що розробка екранної інтерпретації літературного сценарію є похідним твором. Підкреслимо, що особисті 
немайнові та майнові права автора фільму та майнові права особи, яка має виключні права на фільм, досить 
пристойно виписані у ст. 13-16  вказаного Закону. 

Цікавою вбачається думка І.Венедіктової про те, що кінострічки, у яких зі сценаріїв відеоігор запозичено 
лише персонажів, не можна вважати похідними творами. Тому що у сценарії не відтворено сюжету гри, отже, має 
місце використання теми, використання персонажів, створення фільму "за мотивами". Тобто, вказані сценарії та 
кінострічки –абсолютно самостійні твори [8].  

Варто також уточнити, що під адаптацією ще розуміють зміну обсягу літературного твору для полегшення 
сприйняття малопідготовленими читачами (скорочені варіанти художніх творів у хрестоматіях для школярів). 

Складені твори - збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та  антології,  збірники  
звичайних даних, особливістю яких є те, що  творча праця автора полягає в доборі, координації  або  
упорядкуванні  змісту. Антологія – збірка творів та літературних уривків, підібраних з певною метою. Творча 
праця авторів таких творів полягає у доборі інформації, упорядкуванні змісту, супроводженні коментарями. Для 
складання таких творів потрібні професійні знання, досвід, творчий підхід.   

У ст. 19 Закону "Про авторське право та суміжні права" дається досить вичерпна характеристика прав 
упорядника та авторів окремих оригінальних творів. Авторові збірника та інших складених творів (упорядникові) 
належить  авторське  право  на здійснені ним підбір і розташування творів та (або) інших  даних,  що  є  
результатом  творчої  праці (упорядкування). Упорядник збірника  користується  авторським  правом за умови 
дотримання  ним  прав  авторів  кожного  з  творів,  включених  до складеного твору. Автори творів,  включених  
до  складеного твору,  мають право використовувати свої твори незалежно від  складеного  твору,  якщо інше не 
передбачено авторським договором з упорядником збірника.  

Авторське право  упорядника  збірника  не  перешкоджає  іншим особам здійснювати самостійний підбір 
або розташування  тих  самих творів та (або) інших даних для створення своїх творів. Передбачена цією   частиною  
правова  охорона  баз  даних  не поширюється на самі дані  чи  інформацію  і  не  зачіпає  будь-яке авторське право,  
що відноситься до самих даних чи інформації, які містяться у базі даних.  

Видавцям енциклопедій,    енциклопедичних    словників, періодичних збірників,  збірників наукових праць,  
газет, журналів та  інших  періодичних   видань   належать   виключні   права   на використання   таких  видань  у  
цілому.  Видавець  має  право  за будь-якого використання таких видань зазначати в них своє ім'я або вимагати 
такого зазначення. 

Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні права на використання своїх творів 
незалежно від видання в цілому, якщо інше не передбачено авторським договором.  

Під базою даних (компіляцією даних) у вказаному Законі (ст. 1) розуміють сукупність творів,  даних або 
будь-якої  іншої  незалежної інформації у довільній формі,  в тому числі - електронній,  підбір і розташування 
складових частин  якої та  її  упорядкування  є  результатом  творчої  праці,  і складові частини якої є доступними 
індивідуально і можуть бути знайдені  за допомогою  спеціальної  пошукової  системи  на  основі електронних  
засобів (комп'ютера) чи інших засобів.  

Критерії охороноздатності баз даних як об'єкта авторського права детально розробила І.Маліновська, 
виділивши загальні і спеціальні критерії. До загальних критеріїв належать: 1) творчий характер процесу створення 
бази даних, який має свої особливі прояви:  розумовий відбір необхідної інформації за належністю до предметної 
галузі;  творча обробка інформації з метою адаптації до цілей використання; аналіз зібраної інформації на предмет 
виявлення зв'язків між нею; вибір належних критеріїв для поділу інформації на групи; загальний та детальний 
аналіз на предмет відповідності критеріям угрупування; пошук зручних і прийнятних засобів поєднання 
інформаційних груп у єдину систему; підбір ефективних пошукових засобів; 2) об'єктивна форма існування бази 
даних, яка досягається через фіксацію бази на певному носієві (на папері, у вигляді звуко- чи відеозапису; 
збереження в електронному вигляді на жорсткому диску комп'ютера, компакт-диску та інших носіях цифрової ін-
формації, або шляхом поєднання відомих способів фіксації на різних носіях). Спеціальні (додаткові) критерії: 3) 
якісна новизна об'єкту, яка є не від'ємним наслідком і одночасно показником творчого процесу по створенню бази 
даних; 4) відсутність порушення авторських прав на твори, що входять до бази даних як складові частини, як 
умова виникнення авторсько-правової охорони, отже і виключних прав на базу даних [9].  

Аранжування в музиці — це пристосування, переклад музичного твору, написаного для певного інструмента 
(голосу, співака чи ансамблю), для його виконання в іншому складі інструментів (голосів). Оркестровка – це 
пристосування виконання музики оркестром чи інструментальним ансамблем. Ремікс – нова версія первинного 
твору або декількох творів, скомпонована за допомогою різних технологій (переміщення декількох частин 
оригінальної композиції, зміна її темпу, зміна тональності, використання спецефектів та інше).  Семплування – 
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використання частини одного звукозапису, семплу, в якості одного інструмента чи окремої частини у новому 
музичному творі [10]. 

Подібними до сіквелів є фанфіки – літературна творчість фанатів за мотивами оригінального твору. Сіквели 
можуть створювати професійні письменники з метою отримання прибутку, а от фанфікшн є, як правило 
непідприємницьким явищем, яким займаються прихильники творчості певного автора  для власного задоволення, 
продовжуючи сюжетну лінію уже існуючого твору [11]. 

Косплей – детальне відтворення образу улюбленого героя літературного, кінематографічного, анімаційного 
твору за допомогою костюма, манери поведінки, міміки,  відомих фраз. Найбільш поширеними діями косплеєрів, 
що приносять прибуток, є виступи з рекламною метою, фотографії та їх друк на різній продукції, продаж реплік та 
виготовлення частин костюмів на замовлення. Вчинення цих дій без дозволу право володільця твору є 
порушенням авторських прав, однак, великі корпорації, власники авторських прав, намагаються залучити 
косплеєрів до реклами своєї продукції, закриваючи очі на порушення законодавства [12]. 

Зареєстровані і незареєстровані твори літератури та мистецтва, у тому числі і похідні, охороняються 
однаково з моменту їх створення. Проте, краще отримати свідоцтво про державну реєстрацію авторського права на 
твір, звернувшись з відповідним пакетом документів до Міністерства економічного розвитку і торгівлі [13].  

Ще одним способом охорони авторських прав є укладення договорів щодо розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності. Різновиди цих договорів зазначені у главі 75 Цивільного кодексу України.   

У ст. 32 Закону України "Про авторське право і суміжні права" встановлене загальне правило: використання 
твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, за винятком випадків ст. 21-25 
вільного використання твору. Передача  права  на  використання  твору іншим особам може здійснюватися  на  
основі  авторського договору про передачу виключного  права  на використання твору або на основі авторського 
договору про передачу невиключного права на використання твору. Вказаними договорами можуть передаватися 
майнові права, у тому числі і право на переробку твору. Однак, як слушно зазначає Г.Грабовська, в процесі 
розпорядження майновими правами виникають окремі питання, зокрема: проблема належного захисту прав сторін 
за авторським договором та дотримання умов авторського договору; недосконалість механізму здійснення 
розрахунків за використання творів [14].  

Починаючи з 2017 року Українське агентство з авторських та суміжних прав (УААСП) на своєму сайті 
започаткувало постійну рубрику "Допомога авторові", де роз'яснює актуальні для авторів юридичні питання. 
Зокрема, УААСП застерігає  авторів максимально критично підходити до укладання договорів, ні в якому разі не 
допускаючи остаточного відчуження виключних майнових прав, зважено аналізувати строк дії такого договору і 
визначення території його поширення [15].   

Українське агентство з авторських і суміжних прав – це державна організація колективного управління 
майновими правами авторів. На сьогодні в Україні таких  організацій, переважно громадських, зареєстрованих у 
встановленому законом порядку, нараховується 19. Вони сприяють у здійсненні майнових прав володільцям 
авторських і суміжних прав, а отже і захищають їх права. Прийнятий 15 травня 2018 р. Закон України "Про 
ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" 
детально регламентує відносини між авторами і цими організаціями. Зокрема, у п. 3 і 4 ст. 5 зазначається, що 
правовласники як суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право доручати управління своїми 
майновими правами організаціям колективного управління. Правовідносини між організаціями колективного 
управління та правовласниками виникають та здійснюються на підставі договору про управління майновими 
правами на колективній основі, що укладається в письмовій (електронній) формі із зазначенням конкретних 
об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних способів 
використання таких об’єктів, або на підставі закону [16]. 

Висновки. Отже, завдяки сучасним технологіям та творчості людини різноманіття похідних творів постійно 
збільшується. Ми спробували їх класифікувати за літературними та мистецькими особливостями. Усі похідні 
об'єкти авторського права об'єднує те, що вони є продуктом переробки первинних оригінальних творів. У ст. 1 
Закону України "Про авторське право і суміжні права" містяться визначення деяких похідних творів. Ми вважаємо 
за необхідне дати визначення у Законі усіх існуючих зараз похідних творів, більш детально прописати права 
авторів первинних оригінальних творів та обов'язки творців похідних творів.  

Охорона прав авторів похідних творів здійснюється шляхом реєстрації авторських прав, договірним 
регулюванням відносин і співпрацею з організаціями колективного управління майновими правами. 
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ДО ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАСТВА У СФЕРІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Стаття присвячена дослідженню існуючих видів (форм) систематизації законодавства та виокремленню з 

них найбільш оптимальної моделі систематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Визначено 
характерні особливості кожного з видів систематизації. Досліджено наукові погляди щодо доцільності 
систематизації законодавства у зазначеній сфері. Наголошено на тому, що на сьогоднішній день існує декілька 
моделей правового регулювання відносин, пов’язаних зі сферою інтелектуальної власності. Досліджено 
зарубіжний досвід таких країн як Франція, Філіппіни, Португалія, Італія та Естонія. Зроблено висновок, що на 
сучасному етапі реформування сфери інтелектуальної власності доцільним та необхідним є прийняття Кодексу 
інтелектуальної власності України. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, інтелектуальна власність, систематизація 
законодавства, кодифікація, Кодекс інтелектуальної власності України. 

 
Shashkova A. TO THE QUESTION OF THE SYSTEM OF INTELLECTUAL PROPERTY LEGISLATION 

IN UKRAINE 
The article is devoted to the study of existing forms (types) of the systematization of legislation and the 

identification of the most optimal model of the systematization of legislation in the field of intellectual property. The 
characteristic features of each type of systematization are determined. The scientific views on the expediency of 
systematization of legislation in this area are researched. It is emphasized that to date there are several models of legal 
regulation of relations related to the sphere of intellectual property. The foreign experience of such countries as France, the 
Philippines, Portugal, Italy and Estonia has been researched. It is concluded that at the current stage of intellectual property 
reform it is expedient and necessary to adopt a Code of Intellectual Property of Ukraine. 

Key words: administrative and legal regulation, intellectual property, systematization of legislation, codification, 
Code of Intellectual Property of Ukraine.  
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Постановка проблеми. Правова регламентація інтелектуальної власності в Україні завжди була 
широкомасштабною та об’ємною за змістом. Зокрема, на сьогоднішній день положення, що безпосередньо 
пов’язані зі сферою інтелектуальної власності містяться у декількох кодексах України (Цивільний, Господарський, 
Митний кодекси України), більш ніж двадцяти п’яти законах України загальної й спеціальної дії та в незліченній 
кількості підзаконних нормативно-правових актів. Така надмірно роздрібнена регламентація інтелектуальної 
власності провокує значну кількість прогалин в національному законодавстві та неузгодженість правових норм. 
Проте законодавець, замість уніфікації й систематизації існуючих норм та положень, вводить в дію нові, тим 
самим створюючи нагромадження профільного законодавства, а також провокуючи виникнення ще більших 
неузгодженостей правових норм та недосконалість системи законодавства у сфері інтелектуальної власності. А 
враховуючи те, що у зв’язку з євроінтеграційними процесами в Україні з 2016 року відбувається активний процес 
реформування державної системи правової охорони прав інтелектуальної власності в України, питання 
систематизації положень законодавства про інтелектуальну власність набуває дедалі більшої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми правової регламентації (в тому числі й 
систематизації) норм інтелектуальної власності займалися такі вчені та науковці як Г. Андрощук, Є. Валькова,                   
І. Запорожець, В. Крижна, О. Підопригора, М. Потоцький, Л. Ряботягова, О. Сокуренко, Р. Стефанчук, Р. Шишка, 
І. Шишко, А. Шпак, Є. Юркова та інші. Однак сучасні процеси, що пов’язані з реформуванням державної системи 
правової охорони прав інтелектуальної власності в України, передбачають створення нової системи захисту прав 
інтелектуальної власності, а тому питання щодо доцільності систематизації законодавства сфери інтелектуальної 
власності набуває оновленого значення й потребує детального аналізу та дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження існуючих форм (видів) систематизації 
законодавства та виокремлення з них найбільш доцільної моделі систематизації законодавства щодо сфери 
інтелектуальної власності з урахуванням наукових розробок та зарубіжного досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Для усунення протиріч між нормативно-правовими актами, для підвищення 
якісної складової законодавчої бази та з метою полегшення пошуку відповідної правової норми використовують 
систематизацію законодавства. В теорії держави і права під систематизацією законодавства розуміють діяльність 
компетентних державних органів та уповноважених організацій з упорядкування і вдосконалення чинних 
нормативно-правових актів, зведення їх у єдину внутрішньо узгоджену систему [1, с. 176]. Тобто, систематизація 
законодавства передбачає діяльність уповноважених суб’єктів щодо впорядкування та удосконалення нормативно-
правової бази, що складається з численної кількості законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів з 
метою зведення їх до певної внутрішньо узгодженої системи. 

Серед основних видів (в юридичній літературі також зустрічаються як форми та/або способи) систематизації 
законодавства виділяють облік, інкорпорацію, консолідацію та кодифікацію. Детально не зупиняючись на 
перевагах та недоліках кожного з видів систематизації законодавства, визначимо лише характерні особливості 
кожного з них. 

Облік – це такий вид (форма) систематизації, який передбачає накопичення нормативно-правових актів в 
єдиній системі, що забезпечує ефективний спосіб пошуку в ній необхідної правової інформації. 

Інкорпорація – це об’єднання чинних нормативно-правових актів в певному (алфавітному, предметному чи 
хронологічному) порядку без зміни їх змісту. Тобто, при інкорпорації відбувається зовнішнє впорядкування 
нормативно-правової бази. 

Консолідація як вид систематизації розуміє під собою процес створення нового нормативно-правового акта 
на основі вже існуючих нормативно-правових актів, які діють в одній і тій самій сфері суспільних відносин. В 
новому документі, який, по суті, є об’єднаним нормативно-правовим актом, правові положення розміщуються в 
логічному порядку після спеціальної редакційної обробки, але без зміни змісту. 

Кодифікація є найскладнішим з процедурної точки зору видом систематизації, адже передбачає змістовну 
переробку нормативно-правових актів, яка полягає в усуненні розбіжностей та протиріч між правовими нормами, 
скасуванням застарілих та прийняттям нових положень, що регулюють одну й ту ж сферу суспільних відносин, 
мають однаковий предмет та методи регулювання, на основі чого створюється новий систематизований 
(кодифікований) нормативно-правовий акт. Такий кодифікований нормативно-правовий акт зазвичай має складну 
структуру та значний за обсягом. 

Отже, існують різні види систематизації законодавства, кожен з яких має свої особливості, однак, на нашу 
думку, найбільш якісним та ефективним видом (формою, способом) систематизації законодавства є кодифікація, 
адже вона не лише впорядковує правові норми, а й усуває юридичні колізії, що, як наслідок, позитивно сприяє 
процесу реалізації цих правових норм в практичній діяльності. 

Повертаючись до правового регулювання сфери інтелектуальної власності (далі – ІВ), необхідно зауважити, 
що науковці (зокрема В. Крижна, Р. Стефанчук) в межах дослідження систематизації законодавства у сфері ІВ, 
виділяють декілька моделей правового регулювання відносин, пов’язаних зі сферою ІВ: 

- на рівні окремих нормативно-правових актів, присвячених певним об’єктам ІВ; 
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- дворівневе регулювання: регламентація основних положень в цивільному (торговому) кодексі, а також 
наявність спеціальних законів стосовно окремих об’єктів ІВ; 

- кодифікація всіх положень щодо сфери ІВ у цивільному кодексі; 
- кодифікація положень стосовно всіх об’єктів ІВ в спеціальному кодифікованому акті – Кодексі 

інтелектуальної власності [2, с. 111; 3, с. 87]. 
Для України до прийняття цивільного кодексу (2003 р.) характерною була перша модель правового 

регулювання, а після 2003 р. – дворівнева система правового регулювання на рівні кодексу (книга 4 ЦК України) 
та спеціальних законодавчих актів. Проте, вже в той йшла мова про доцільність виокремлення норм, що 
стосуються сфери ІВ з цивільного кодексу в окремий кодифікований нормативно-правовий акт (як це сталося, 
наприклад, з Сімейним кодексом України), однак озвучене так і не було втілене в реальність. 

В пояснювальній записці до Проекту Кодексу інтелектуальної власності України від 02.06.2004 р. було 
наголошено, Цивільний кодекс України лише частково охоплює сферу правового регулювання права 
інтелектуальної власності. Цілком справедливо, що до кодексу не ввійшли норми, які не є об’єктом цивільного 
права, однак безпосередньо пов’язані зі сферою ІВ [4] (наприклад, правова регламентація діяльності державних 
органів у сфері ІВ). У зв’язку  з цим, левова частка правових норм розпорошена по численним законам загальної та 
спеціальної дії, більшість з яких мають декларативний характер та не містять чіткого правового механізму 
реалізації матеріальних норм. 

Починаючи з 2016 року, відповідно до Концепції реформування державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 № 402-
р, й по сьогодні, в Україні здійснюється реформа у сфері ІВ, яка відновила питання щодо доцільності та 
необхідності прийняття Кодексу інтелектуальної власності України. Перш за все, це пов’язано зі створенням 
дворівневої системи організації державного управління сфери ІВ. Тобто, адміністративною складовою діяльності у 
сфері ІВ, яка протягом всього періоду незалежності України була регламентована нормативно-правовими актами 
різної юридичної сили та виявилася неефективною, у зв’язку з чим і була реформована. 

Отже, пройшло вже більше п’ятнадцяти років, а питання щодо доцільності кодифікації законодавства у 
сфері ІВ так і залишається актуальним. Зазначене підтверджується науковими розробками в даній сфері. Так, 
науковці на сьогоднішній день розглядають кодифікацію законодавства ІВ як раціональний та найбільш 
ефективний вид систематизації. Зокрема, В. Крижна вказує, що кодифікація, безумовно, дозволить усунути 
існуючі протиріччя в регулюванні окремих об’єктів інтелектуальної власності [2, с. 112]. О. Шарікова також 
наголошує на необхідності провести кодифікацію у сфері права інтелектуальної власності та прийняти 
кодифікований акт, який буде регулювати відносини в даній сфері [5, с. 220].  

В свою чергу, Р. Стефанчук підтверджує, що одним із найбільш ефективних способів вирішення проблем у 
сфері ІВ є прийняття єдиного кодифікованого законодавчого акта – Кодексу законів про ІВ, який би об’єднав і 
консолідував усі норми стосовно здійснення та захисту прав ІВ, що, з одного боку, полегшило б пошук необхідних 
положень, а з іншого – сприяло б однозначному правозастосуванню [3, с. 90]. Крім того, Р. Шишка, досліджуючи 
кореляцію поглядів «за» і «проти» на питання кодифікації законодавства у сфері ІВ, робить висновок, що сьогодні 
більшість «за» кодифікацію законодавства у сфері ІВ, ніж «проти» [6, с. 87]. 

Резюмуючи викладене можна стверджувати, що кодифікація законодавства у сфері ІВ є науково 
обґрунтованою та необхідною, однак треба наголосити, що розробка проекту Кодексу інтелектуальної власності 
України має бути систематизованим, логічним та поступовим процесом, який повинен здійснюватися відповідно 
до сучасних вимог розвитку суспільства, в залежності від економічного становища країни та науково-технічного 
прогресу, із залученням фахівців та спеціалістів галузі ІВ, з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду та у 
відповідності до міжнародних стандартів.  

Зокрема, в Україні функціонують Науково-дослідний інститут ІВ Національної академії правових наук 
України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України, а також науково-правові центри Києва, Харкова, Одеси, Львова тощо, які мають бути залучені до 
розробки проекту зазначеного кодифікованого нормативно-правового акта. Це забезпечить високу якість 
юридичної техніки, професіоналізм та практичну спрямованість матеріальних та процесуальних норм, а також 
сприятиме уникненню неоднозначних термінів, понять та нечітких формулювань в законодавстві у сфері ІВ. 

Звертаючись до зарубіжного досвіду систематизації законодавства у сфері ІВ, варто підкреслити, що на 
сьогоднішній день в різних країнах використовуються різні моделі правової регламентації відносин, пов’язаних зі 
сферою ІВ. В межах статті розглянемо лише ті країни, де відбулася кодифікація законодавства ІВ в межах 
спеціалізованого кодексу з ІВ, а не як складової частини цивільного кодексу. 

Франція систематизувала законодавство ІВ шляхом кодифікації ще в 1992 р. Кодекс ІВ Франції (Code de la 
propriété intellectuelle) набув чинності 01.07.1992 р. [7]. Зазначений кодифікований акт структурно складається з 
двох частин: законодавчої та регуляторної. В свою чергу, законодавча частина поділена на три оригінальні 
частини: літературна та художня власність (Première partie: La propriété littéraire et artistique), промислова власність 
(Deuxième partie: La propriété industrielle) та положення, що стосуються закордонних країн (Troisième partie: 
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Dispositions relatives à l'outre-mer). 
Законодавча та регуляторна частини складаються з восьми ідентичних за назвами книг: 1. авторське право 

(Livre Ier: Le droit d'auteur); 2. суміжні права (Livre II: Les droits voisins du droit d'auteur); 3. загальні положення 
щодо авторських прав, суміжних прав та прав виробників баз даних (Livre III: Dispositions générales relatives au 
droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données); 4. адміністративна та професійна 
організація (Livre IV: Organisation administrative et professionnelle); 5. промислові зразки та корисні моделі (Livre V: 
Les dessins et modèles); 6. захист винаходів та технічних знань (Livre VI: Protection des inventions et des 
connaissances techniques); 7. торговельні марки, сервісні марки, знаки обслуговування й інші відмітні ознаки (Livre 
VII: Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs); 8. застосування на островах Уолліс і 
Футуна; Південній та Арктичній території Франції, в Новій Каледонії та Майотт (Livre VIII: Application dans les îles 
Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte). 

Структура та зміст кодексу вказують на наявність не лише суто цивільних норм та положень, а й наявність 
адміністративних (книги 4), завдяки яким відбувається адміністративно-правове регулювання сфери ІВ на вищому 
рівні з узгодженням адміністративних норм з іншими, що безпосередньо стосуються сфери ІВ. Звичайно ж, 
розглянутий кодифікований акт не є ідеальною моделлю систематизації, однак, досліджуючи періодику внесених 
до нього змін, можна стверджувати про підвищення його якості та практичної реалізації.  

У Філіппінах Кодекс ІВ (Intellectual Property Code of the Philippines ) набув чинності 01.01.1998 р. [8]. Він 
складається з п’яти частин: управління інтелектуальною власністю; закон про патенти; закон про торгові марки, 
сервісні марки та торгові найменування; закон про авторське право; заключні положення. Тобто, превалюючою 
складовою кодексу виступають цивільно-правові норми, які регламентують правовий режим патентів, торгових 
марок та найменувань, положення щодо авторських та суміжних прав. 

 Правовою основою сфери ІВ у Португалії є Кодекс про авторське право та суміжні права (Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos) від 17.09.1985 р. [9] та Кодекс промислової власності (Código da Propriedade 
Industrial) від 01.07.2003 р. [10]. Кодекс про авторське право та суміжні права Португалії складається з шести 
розділів: правова охорона творів та авторське право; використання творів; суміжні права; порушення й захист 
авторських та суміжних прав; реєстрація; захист технологічних заходів та інформації для електронного управління 
правами. В свою чергу, Кодекс промислової власності містить п’ять розділів, зокрема, це: загальні положення, 
положення про промислову власність, попередження (кримінальні та адміністративні правопорушення), зроби та 
бюлетень промислової власності. Тобто, кодифікація законодавства ІВ в Потругалії має дуалістичний характер та, 
з одного боку, регулює лише авторські та суміжні права, а з іншого – промислову власність, що є невід’ємною 
частиною права ІВ. 

Досить цікавим є досвід Італії щодо законодавчої регламентації сфери ІВ. Так, в Італії діє Кодекс 
промислової власності (Codice della proprietà industriale) від 19.03.2005 р. [11], який стосується лише сфери 
промислової власності, а авторські та суміжні права регулюються окремим Законом «Про охорону авторських та 
суміжних прав» від 22.04.1941 р. (зі змінами від 31.12.1994 р.) [12]. Тобто, спостерігається дворівневе регулювання 
відносин у сфері ІВ. Л. Ряботягова, здійснивши аналіз положень зазначеного кодексу визначає, що він є 
комплексним законодавчим актом, який забезпечує цивільно-правовий та адміністративно-правовий порядок 
регулювання сфери ІВ й вказує, що він майже на третину складається з норм адміністративного законодавства, які 
присвячені процедурним питанням, пов’язаним з набуттям права промислової власності, а також діяльності 
патентних повірених, Відомства з патентів і торговельних марок [13, с. 27]. Тобто, з точки зору адміністративно-
правового регулювання діяльності у сфері ІВ, Кодекс промислової власності Італії є оптимальним прикладом, адже 
відійшов від типової кодифікації законодавства ІВ виключно як складової цивільного законодавства.  

Необхідно зазначити, що розробка Кодексу інтелектуальної власності на сьогодні проводиться в Естонії 
спеціальною робочою групою, яка з 2012 року успішно здійснює її за підтримки Європейського Союзу в рамках 
національної програми «Розвиток кращого законодавства». Метою прийняття такого кодексу, як зазначає Р. 
Стефанчук на основі своїх наукових досліджень, стала нагальна необхідність у створенні нового законодавства 
Естонії у сфері ІВ та його гармонізація із законодавством Європейського Союзу [3, с. 90]. Враховуючи зазначене 
можна стверджувати, що аналогічні процедури є доцільними й для сучасної України, тому питання кодифікації 
законодавства у сфері ІВ мають бути озвучені не лише в наукових колах, а й під час правотворчої діяльності. 

Висновки. Викладене дозволяє зробити висновок, що серед таких видів (форм, способів) систематизації, як 
облік, інкорпорація, консолідація та кодифікація, остання є найбільш оптимальною моделлю для сфери 
інтелектуальної власності в Україні. Тому, з урахуванням наукових розробок та зарубіжного досвіду вважаємо, що 
на сучасному етапі реформування сфери інтелектуальної власності доцільним та необхідним є прийняття єдиного 
кодифікованого нормативно-правового акта – Кодексу інтелектуальної власності України, який би не лише 
регламентував цивільно-правову складову, а й якісно та повноцінно визначав адміністративно-правове 
регулювання діяльності у сфері ІВ в Україні. Про це неодноразово зазначалось в працях вчених-юристів та 
правників, однак реальних шляхів до запровадження єдиного кодифікованого акта на сьогоднішній день не 
зроблено.  
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ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
В статті сформовано поняття та  розкрито зміст джерел трудового права України. Це виражені у конкретних 

формах способи закріплення норм трудового права, що постійно взаємодіють та утворюють систему. В них кожен 
елемент займає чітко визначене місце, відповідне призначення у сфері врегулювання трудових правовідносин і 
перебуває в ієрархічній підпорядкованості. Вони приймаються компетентними органами на державному чи 
місцевому рівні і служать для регулювання трудових та похідних від трудових правовідносин. 

Ключові слова: державні органи, джерела трудового права, поняття, працівник, трудове право, трудові 
відносини, трудові спори. 

 
Chizhmar Yu. SOURCES OF LABOR LAW AND THEIR CHARACTERISTICS 
The concept is formulated and the content of sources of labor law of Ukraine is disclosed. These are concrete forms 

of how to consolidate the norms of labor law, which constantly interact and form the system. In them, each element 
occupies a clearly defined place, an appropriate appointment in the field of regulation of labor relations and is in a 
hierarchical subordination. They are adopted by the competent authorities at the state or local level and serve to regulate 
labor and derivatives from labor relations. 

Key words: concept, employee, government agencies, labor disputes, Labor Law, labor relations, sources of 
employment law. 

 
Постановка проблеми. Розвиток українського законодавства вимагає переосмислення низки його 

фундаментальних категорій і формування принципово нових поглядів, що відповідатимуть умовам сьогодення. 
Однією з таких категорій є джерела національного трудового права. Постійний науковий інтерес до цього питання 
можна пояснити тим, що перелік джерел будь-якої галузі права, в тому числі і трудового, роль і значення кожного 
з них, їх місце в ієрархії не є сталими, постійно змінюються залежно від кожного конкретного етапу розвитку 
країни. Процес оновлення системи права України є постійним, результатом якого є прийняття нових законів і 
підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін до вже існуючих, укладення міжнародних договорів з 
іншими державами, в тому числі і щодо співробітництва у сфері трудового права.  

Є сенс відзначити, що курс України до євроінтеграції актуалізує потребу приведення вітчизняного 
законодавства у відповідність до стандартів міжнародного права у всіх правових царинах, в тому числі у галузі 
трудового права, що суттєво вплине на поточну систему джерел останнього. З урахуванням зазначеного напрямку, 
важливим вважаємо створення нових юридичних норм і перегляд застарілих, з метою приведення їх у здатність до 
забезпечення однакового регулювання трудових правовідносин в Україні й у європейських державах, що в цілому 
сприятиме розвитку міжнародного співробітництва України у цій сфері й дозволить попередити виникнення 
юридичних колізій. Вважаємо важливим не просто реформування національного трудового законодавства і 
приведення його до сучасних вимог, а здійснення цієї процедури з урахуванням євроінтеграційних процесів, 
чинного міжнародного законодавства й перспектив його розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна частина вітчизняних учених-правників, які здійснювали 
дослідження у галузі трудового права, приділяли певну увагу вивченню його джерел та їх проблематиці. Серед них 
слід назвати М. Г. Александрова, Н. Б. Болотіну, Л. П. Грузінову, П. І. Жигалкіна, Д. О. Карпенка, Р.І. Кондратьєва, 
В. Л. Костюка, А. Р. Мацюка, П. Д. Пилипенка, В. І. Прокопенка, В. Г. Ротаня, В. І. Смолярчука, Н. М. Хуторян, 
О.М. Ярошенка та ін.  

Незважаючи на високий рівень вивчення порушеного в цілому питання, спеціальних досліджень джерел 
трудового права України з часів набуття нею незалежності було зроблено небагато. З огляду на постійне 
оновлення національної законодавчо-нормативної бази, що, в свою чергу, спричиняє і зміну джерел права, 

© Ю.В.Чижмарь, 2018 
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зазначена проблема й досі залишається актуальною. 
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в тому щоб на основі теорії права, теорії трудового 

права, діючого законодавства та думок на цю проблематику вчених у галузі трудового права сформувати поняття 
та  розкрити зміст джерел трудового права України. 

Виклад основного матеріалу. У наукових та юридичних публікаціях існує чимало визначень поняття 
«джерела права». Відмітимо, що позиції українських учених щодо його тлумачення сходяться. Є сенс погодитися з 
позицією Н. М. Пархоменко, яка зазначила, що загалом усі науковці інтерпретують категорію «джерела права» 
однаково: це чинники, які творять право. Проте непорозуміння виникають при вирішенні питання, що саме можна 
вважати цими чинниками [1, с. 39].  

Стосовно ознак джерел трудового права варто визнати, що в науковій літературі, присвяченій трудовому 
праву, важко знайти їх аналіз і чітке окреслення. Переважна більшість дослідників ігнорують це питання у своїх 
роботах, а там, де дослідження здійснено, позиції вчених суттєво різняться.  

П. Д. Пилипенко класифікує джерела трудового права в такий спосіб:  за видами правовідносин ‒ акти, що 
регулюють трудові відносини й ті, що тісно з ними пов'язані; за сферою дії ‒ загальні й локальні джерела 
трудового права; залежно від юридичної сили ‒ закони (загальні і спеціальні) й підзаконні акти (акти Президента й 
Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти й акти локально-правового характеру) [2, с.21,22].  

Градація джерел трудового права, зроблена цим дослідником, ураховує специфіку трудового права в 
галузевій системі права України. Зокрема, серед переваг його класифікації варто виділити стислість і змістовність; 
серед недоліків – ігнорування важливої ролі міжнародних нормативно-правових актів, у системі джерел галузі, 
ратифікованих Верховною Радою України,. 

В.І.Прокопенко наводить доволі просту класифікацію джерел трудового права, поділяючи їх на закони, 
підзаконні акти, локальні правові акти і джерела, що розкривають практику застосування чинного законодавства 
[3, с. 62]. З нашої точки зору, така диференціація цього досить багатогранного поняття так стисло й нерозгорнуто є 
неприпустимою. Ми вбачаємо доцільним розширити запропоновану вченим класифікацію, що надає можливості 
глибше зрозуміти природу правової конструкції джерела трудового права України. 

Н.Б.Болотіна теж наводить класифікацію джерел трудового права: ‒ за способом прийняття ‒ акти 
державно-правові (закони, укази, постанови тощо) й договірно-правові, що приймаються за угодою між 
працівниками й роботодавцями (колективні угоди, колективні договори тощо); ‒ за територіальною спрямованістю 
‒ внутрішньодержавні й міждержавні акти; за критерієм юридичної сили ‒ Конституція України, закони, 
підзаконні нормативно-правові й договірно-правові акти; ‒ за сферою дії ‒ централізовані й локальні нормативно-
правові акти; ‒ залежно від ступеня узагальненості ‒ кодифіковані, комплексні й поточні нормативно-правові 
акти [4, с. 105]. 

Найвищу юридичну силу має Основний Закон держави – Конституція України [5]. Її роль полягає в тому, 
що норми цього Закону є фундаментальними у вирішенні найважливіших питань правового регулювання трудових 
відносин і тісно пов'язаних з ними суспільних. Норми Конституції України є основоположними для інших джерел 
трудового права. Важливою в цьому контексті є гарантія можливості звернення особи до суду для захисту своїх 
конституційних прав та свобод, оскільки Основний Закон закріплює величезну кількість норм, що регулюють 
трудові правовідносини безпосередньо. 

Загалом же Основний Закон країни проголошує найважливіші трудові права людини і громадянина й 
гарантує їх реалізацію. Відмітити також важливість статей 44 (право на страйк), 46 (право на соціальний захист), 
60 (ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази) та інших у справі регламентації 
трудових правовідносин [5]. Трудові права Конституція України подає у скороченому вигляді, які 
конкретизуються в інших актах трудового законодавства. Це свідчить про фундаментально-формуючу роль її 
норм, тому вона є Основним Законом держави і знаходиться на вершині ієрархії системи норм трудового права 
України і служить підґрунтям для чинного й майбутнього національного трудового законодавства. 

В ієрархічній системі джерел національного трудового права найважливіше відводиться Кодексу законів 
про працю України – кодифіковану правовому акту, яким охоплюються всі правові трудового права і 
врегульовується переважна більшість правових відносин у трудоправовій царині. Він є джерелом трудового права, 
регулює трудові відносини всіх працівників [6].  

До джерел трудового права України також належать: Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 
р., що визначає економічні, правові й організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових 
відносинах на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності й 
господарювання, а також з окремими громадянами; Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. 
встановлює державні гарантії кожному працюючому громадянину на відпустки, на умови, тривалість і порядок їх 
надання для відновлення працездатності і зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних 
життєво важливих потреб та інтересів і всестороннього розвитку особи; Закон України «Про колективні договори і 
угоди» від 1 липня 1993 р., який визначає правові засади розроблення, укладення та виконання колективних 
договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів 
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працівників і роботодавців; Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15вересня 
1999р. називає особливості правового регулювання діяльності професійних спілок, засади їх створення, права й 
гарантії; Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. 
перелічує правові й організаційні засади функціонування системи заходів з вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів), він спрямований на взаємодію сторін соціально-трудових відносин у процесі регулювання 
колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.  

Варто зазначити, що всі закони відіграють надзвичайно важливу роль в уточненні й розширенні змісту норм 
Конституції України. Їх юридична сила є найвищою з-поміж усіх інших нормативно-правових актів, вони є 
обов’язковими для всіх суб’єктів трудового права ‒ як для працівників, так і для роботодавців, посадових осіб і 
державних органів. Закони можуть прийматися лише на державному рівні й обов`язково повинні бути офіційно 
оприлюдненими. Урешті-решт, відповідно до законів, на їх основі й на їх виконання видаються підзаконні 
нормативно-правові акти, яким належить конкретизуюча роль при впорядкуванні відносин у галузі трудового 
права України. 

До підзаконних нормативно-правових актів варто віднести укази й розпорядження Президента України, 
постанови Верховної Ради України й Кабінету Міністрів України, інструкції та правила міністерств і відомств, 
акти місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування та ін.  

Важлива роль серед підзаконних актів у галузі трудового права України належить указам i розпорядженням 
Президента України, який, як глава держави, в межах своїх повноважень видає Укази й розпорядження, що 
стосуються регламентації трудових відносин. 

Постанови Верховної Ради України, як джерела трудового права, приймаються з метою виконання, 
конкретизації, уточнення й безпосереднього впровадження в життя законів.. 

До джерел трудового права належать також усі численні акти мiнiстерств і відомств, що мають правовий 
характер i є обов’язковими до виконання. Серед цього виду правових джерел особливу роль відіграють акти 
Міністерства соціальної політики України (переважно інструкції й роз’яснення), які загалом спрямовані на 
впорядкування таких важливих у трудових правовідносинах питань, як оплата праці, соціальне забезпечення, 
відпочинок працівників тощо. Державна реєстрація цих джерел трудового права здійснюється Мiнiстерством 
юстиції України на основі Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів 
державної виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 731 від 28 грудня 1992 р. 
Основне їх завдання ‒ це сприяння у виконанні норм законів суб’єктами трудових відносин та у здійсненні 
уточнюючої функції щодо них, тобто загалом їх роль сходиться з іншими підзаконними нормативно-правовими 
актами. 

Не варто применшувати і значення актів органів місцевого самоврядування і профспілок, що також є 
поширеними й наділеними юридичною силою при врегулюванні трудових правовідносин. 

Вагома роль відводиться актам соціального партнерства – угодам генеральним (на всеукраїнському рівні), 
галузевим (на галузевому рівні), регіональним (на регіональному рівні) як джерелам трудового права України. Усі 
ці згоди мають місце між представниками роботодавців і працівників, зокрема профспілками, причому третьою 
стороною може виступати й Кабінет Міністрів України.  

Висновки. Отже, джерела трудового права України – це виражені у конкретних формах способи 
закріплення норм трудового права, що постійно взаємодіють та утворюють систему, в якій кожен елемент займає 
чітко визначене місце, відповідне призначення у сфері врегулювання трудових правовідносин і перебуває в 
ієрархічній підпорядкованості, та приймаються компетентними органами на державному чи місцевому рівні і 
служать для регулювання трудових та похідних від трудових правовідносин. 

До ознак джерел трудового права України належать: формальна визначеність – полягає у вираженні джерел 
в письмовій формі, наявності відповідних правових приписів, прав і обов’язків суб’єктів трудових правовідносин, 
наслідків невиконання та спрямованості на захист інтересів як працівників, так і роботодавців; 
загальнообов’язковість – дана ознака зводиться до того, що джерела трудового права України є однаково 
обов’язковими для всіх суб’єктів трудових правовідносин, на яких вони поширюються, незалежно від службового 
положення, національної, релігійної чи іншої приналежності, у тому числі і для держави, та встановлюють рівну 
для всіх відповідальність перед законом залежно від характеру та важкості проступку; загальновідомість – 
можливість кожного суб’єкта трудових правовідносин ознайомитись з джерелами трудового права України; 
предметність – джерело трудового права регулює лише певне коло суспільних відносин, а саме трудові та 
пов’язані з трудовими правовідносини; системність – склад системи джерел трудового права формують відповідні 
елементи, що перебувають у постійній взаємодії, та характеризуються взаємозв'язком правових норм і поділом їх 
на правові інститути, характерними лише для даної галузі, особливою роллю в даній системі локальних 
нормативно-правових актів, призначених для врегулювання внутрішніх питань окремих підприємств, установ та 
організацій; ієрархічність – джерела трудового права розташовуються в певному порядку, залежно від юридичної 
сили їх норм; варіативність – полягає у великій кількості норм трудового права України; різнорівневість – згідно 
даній ознаці, джерела трудового права України можуть прийматись на міжнародному, державному, галузевому, 
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регіональному та на локальному рівнях. 
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ФОРМУЛЮВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
У статті розглядаються підходи до визначення поняття «пенсійне забезпечення». Обґрунтовано її сутність, 

місце в забезпеченні соціальної безпеки та цілі. Розроблено теоретичні засади щодо вдосконалення пенсійного 
забезпечення. 

Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсія, пенсійна система , грошове забезпечення, страхові внески. 
 
Sokurenko O. FORMULATION OF THE CONCEPTUAL APPARATUS OF PENSION SUPPLY 
The article deals with approaches to the definition of "pension provision". It substantiates its essence, a place in the 

provision of social security and purpose. The theoretical bases for improvement of pension provision are developed. 
Thus, in our opinion, to overcome the problems in the field of pension provision should be achieved through: firstly, 

increasing the financial solvency of the pension system; and secondly, a significant reduction in unofficial employment and 
a reduction in hidden unemployment; thirdly, raising wages and reducing unemployment; fourth, raising the retirement age, 
taking into account the demographic situation in the country; fifth, the prohibition of the introduction of new benefits not 
backed by proper funding; sixth, rational redistribution of expenditures between the Pension Fund, the State Budget and 
non-state social funds. 

Key words: pension, pension, pension system, money security, insurance premiums.  
 
Постановка  проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України існує безліч проблем соціального 

та економічного характеру. Одна з найгостріших – це пенсійне забезпечення. Запровадження недержавного 

© О.А.Сокуренко, 2018 



42 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

пенсійного забезпечення є основним шляхом вирішення даної проблеми. Окрім того, ефективна діяльність ринку 
недержавного пенсійного забезпечення позитивно вплине на економіку в цілому, так як на такому ринку 
формуються довгострокові заощадження, що можуть бути використані як інвестиційні вливання в економіку. Тому 
на даному етапі розвиток недержавного пенсійного забезпечення є одним із пріоритетних напрямків економічної 
політики. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним засадам проблематики у цілому та пенсійної 
зокрема присвячені наукові праці вітчизняних учених: Е.Лібанової, Б.Надточія, В.Новикова, О.Палій, М.Ріппи, 
В.Скуратівського, П.Шевчука, В.Яценка, О.Яременка, а також зарубіжних науковців: Н.Волгіна, М.Вінера, 
В.Роїка, Дж.Стігліца, Р. Хольцмана, Е. Фулту, В. Венедіктова, С. Прилипка, В Андрєєва, О. Ярошенка  та ін. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у формулюванні понятійного апарату пенсійного 
забезпечення та у розкритті його основних складових.  

Виклад основного матеріалу. Поняття «пенсійне забезпечення» має давню історію свого розвитку, 
відповідно під впливом економічних, соціальних та демографічних процесів відбувалося його формування.  
розвитку нашої країни. Таким чином, в юридичній літературі досить детально розглянуто питання пенсійного 
забезпечення,  зокрема,  дефініцію «пенсія». В довідниковій літературі «пенсія» (лат. рensio - платні внесок, pendo - 
плачу) визначається як гарантована щомісячна грошова виплата, що надається громадянам після досягнення 
певного віку, у разі інвалідності, утрати годувальника, а також за вислугу років в окремих сферах трудової 
діяльності [8, с. 527]; грошове забезпечення, що видається громадянам щомісячно, у встановлених законом 
випадках (у разі старості, інвалідності та ін.), а також гроші, одержувані в рахунок такого забезпечення [1, с. 898].  

М.Захаров вважає, що пенсія – це грошове забезпечення, що виплачується пенсіонерам і непрацездатним 
безкоштовно за рахунок суспільних фондів споживання у зв’язку з їх трудовою або іншою корисною для 
суспільства діяльністю в минулому, яке є основним джерелом для існування. Дещо по-іншому розглядає поняття 
«пенсія» В.Ачаркан,  як «грошове утримання», що отримують громадяни із суспільних фондів споживання у 
випадках постійної або стійкої непрацездатності, або презюмованої, або встановленої медичним обстеженням; 
пенсія призначається громадянам за їх колишню працю або суспільно корисну діяльність і є для них постійним та 
основним джерелом засобів існування.  

На законодавчому рівні поняття «пенсія» закріплено в Законі України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» як щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування,  яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом 
пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім’ї у випадках, визначених цим Законом.  
Однак не зрозуміло, чому йдеться мова про «щомісячні виплати» так як існують «разові». 

Також пенсія визначається як,  щомісячна грошова виплата фізичним особам із спеціально створених для 
цього Пенсійних фондів на умовах і в порядку передбаченими чинними нормативними актам; основний, найбільш 
масовий вид соціального забезпечення, головне джерело засобів існування для пенсіонерів, щомісячна пенсійна 
виплата, що здійснюється з солідарної системи у разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку чи 
визнання її інвалідом та за умови втрати годувальника. 

Таким чином, розглядаючи дефініцію «пенсійне забезпечення» ми також, повинні звернути увагу на 
сутність пенсійної системи та її поняття.  

Поняття «пенсійна система», незважаючи на тривалість його використання, у вітчизняній науковій 
літературі трактується неоднозначно. Часто науковці розглядають це поняття як усталене і таке, що не потребує 
наукового опрацювання та деталізації його змістових характеристик, з чим не можна погодитися. 

Пенсійна система інтегрує в собі певні підсистеми. Тому, на наш погляд, слушним є трактування М. Ріппи, 
що ця система є складним комплексом інститутів, відносин та механізмів, за допомогою яких здійснюється 
формування пенсійних фондів і створюються умови для пенсійного забезпечення непрацездатного населення [3]. 

Н. Волгін під пенсійною системою розуміє сукупність правових, економічних і організаційних інститутів і 
норм, які мають за мету надання матеріального забезпечення у вигляді пенсій громадянам при досягненні ними 
встановленого законодавством віку, настанні інвалідності, втраті годувальника і з інших підстав, визначених 
законодавством [6, с. 414; 7, с. 723] . 

У свою чергу, Л .Стожок розглядає пенсійну систему як складний організм, який поєднує економічні, 
соціальні і правові інститути, призначені для задоволення інтересів різних верств населення. Економічні, 
організаційні і правові форми резервування матеріальних ресурсів на випадок настання старості, інвалідності, 
втрати годувальника і є інститутами цієї системи [9]. 

Таким чином, пенсійна система за своєю структурою та змістом являє собою складний комплекс інститутів, 
відносин та механізмів, за допомогою яких формуються пенсійні фонди та створюються відповідні умови для 
пенсійного забезпечення непрацездатного населення. 

Проаналізувавши понятійний апарат, слід зазначити, що основними рисами пенсій є: регулярність, 
систематичність, періодичність, виплати здійснюються у чітко встановлених законом випадках,  має 
індивідуалізований характер, має грошовий зовнішній вираз. Ці ознаки визначають їхню правову природу, а також 
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визначені життєві обставини, з настанням яких пенсії виплачуються, а іноді вказуються і фінансові джерела, з яких 
здійснюються такі виплати. Що стосується пенсійної системи то необхідно виокремити основні її складові: 
соціальну пенсію, яка надається незалежно від наявності та величини трудового внеску після досягнення певного 
віку; трудову пенсію, яка призначається і виплачується відповідно до суми страхових внесків і трудового стажу; 
додаткову пенсію, яка забезпечується за рахунок додаткових внесків роботодавця та/або найманого працівника. 

Таким чином, на наш погляд пенсія, пенсійна система є невід’ємним у пенсійному забезпеченні. Адже, 
пенсійне забезпечення - це базова й одна з найважливіших соціальних гарантій стабільного розвитку суспільства, 
оскільки воно безпосередньо стосується всіх його верств. 

У свою чергу, з етимологічної точки зору,  пенсійним забезпеченням являється матеріальне забезпечення, 
яке надається з Пенсійного фонду України та Державного бюджету відповідно до встановлених державою правил 
особам пенсійного віку і непрацездатним громадянам, а також тим,  які втратили годувальника з огляду на визнану 
суспільством об’єктивно існуючу необхідність надавати таким громадянам утримання за рахунок коштів, 
асигнованих на ці цілі державою. Це поняття є достатньо повним, так як визначає суб’єктів та об’єктів пенсійного 
забезпечення. Пенсійне забезпечення є основною складовою державної системи соціального захисту населення і 
безумовно, відображає характерні ознаки цієї більш вищої системи, яка представляє собою систему 
взаємопов’язаних грошових фондів, органів та установ, суб’єктів забезпечення, видів забезпечення та правових 
актів. 

На нашу думку, пенсійне забезпечення, це система матеріальної підтримки і обслуговування людей, які 
через об'єктивні причини не можуть мати належного доходу , тобто це встановлений державою вид матеріального 
забезпечення громадян у вигляді пенсій та соціальних послуг, який надається із настанням пенсійного віку, 
досягненням трудового стажу або у зв’язку з втратою працездатності чи втратою годувальника за рахунок коштів 
Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування та Державного бюджету. 

На основі наведених визначень до основних характерних ознак пенсійного забезпечення належать; по-
перше, це регулярні грошові платежі; по-друге, кошти на виплату пенсій виділяються із спеціально створених для 
цього фондів; по-третє, розмір пенсії визначається індивідуально для кожного громадянина; по-четверте, пенсії 
призначаються з настанням пенсійного віку, досягненням трудового стажу або з непрацездатністю громадянина чи 
втратою годувальника. 

На сучасному етапі розвитку України пенсійне забезпечення є одним із найактуальніших питань в державі. 
Це пов’язано із кризою пенсійного забезпечення. До основних причин незадовільного пенсійного забезпечення 
відносяться:  неспроможність існуючої солідарної системи забезпечити гідний рівень життя пенсіонерів, низький 
рівень заробітної платні, демографічна причина, рівень старіння населення України є найвищим у СНД, хоча й 
нижчим, ніж у більшості економічно розвинутих країн, але питома вага пенсіонерів у складі населення країни 
перевищує не тільки східноєвропейські, а й західноєвропейські стандарти.  

В таких умовах вкрай необхідною була пенсійна реформа. Саме реформування пенсійної системи покликане 
покращити стан пенсійного забезпечення в державі. Відповідно  до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів: перший 
рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, другий рівень -  
накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, третій рівень - система 
недержавного пенсійного забезпечення. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 
становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Другий та третій рівні системи 
пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення [3, c. 20]. 

Таким чином, зберігається солідарна система,  створюється загальнообов’язкова накопичувальна система, а 
також вводиться нова недержавна пенсійна система. Оскільки головним джерелом пенсійного забезпечення як у 
солідарній системі, так і в системі накопичувальних фондів, є відрахування від фонду заробітної плати, то 
необхідні зміни в оплаті праці. 

Модель пенсійної системи має бути: цілісною, структурованою, динамічною, багатовимірною. Світова 
практика свідчить, що немає універсальних правил щодо формування та функціонування пенсійної системи, хоча 
конструктивні елементи цієї системи в багатьох країнах є ідентичними (базова, страхова та накопичувальна 
складові пенсії). Проте реальний зміст пенсійних інститутів (економічні і правові їх характеристики), структура і 
конфігурація (поєднання і взаємодоповнення) цих інструментів у кожній країні мають національний характер. 

 Пенсійна система відіграє велику роль у соціальному і суспільно-політичному житті держави, у фінансово-
бюджетній системі країни, значно впливаючи на формування і перерозподіл грошових ресурсів у регіональному і 
галузевому аспектах, а також на стабільність усієї фінансової системи держави. 

Пенсійна система має бути зрозумілою, привабливою і справедливою. Під успішністю її функціонування 
доцільно розуміти надання інститутом пенсійного забезпечення високого рівня виплат пенсіонерам. 

Зауважимо також, що формування моделей національних пенсійних систем є результатом суспільної 
злагоди щодо принципів побудови, способів здійснення соціальної політики. Така злагода складається під впливом 
економічних, культурних і національних традицій тієї чи іншої країни. Обов'язковою умовою організації будь-якої 
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пенсійної системи є створення державою правової, організаційної та економічної бази, яка б забезпечувала 
ефективне функціонування пенсійної системи. 

Висновки. Таким чином, на основі аналізу сутності пенсійного забезпечення  розкрито зміст поняття  
«пенсія», «пенсійна система», сутність та роль пенсійного забезпечення як складової соціального захисту 
населення та як суспільного інституту страхової системи. Саме через систему пенсійного забезпечення, держава 
відповідає за долю, добробут кожного громадянина.  

Таким чином, на нашу думку, для  подолання  проблем в сфері пенсійного забезпечення слід досягти 
досягнути за рахунок: по-перше, підвищення фінансової платоспроможності пенсійної системи; по-друге, 
істотного зменшення неофіційної зайнятості та зменшенням прихованого безробіття; по-третє,  підвищення рівня 
заробітної плати та зменшення рівня безробіття; по-четверте, підвищення рівня пенсійного віку, враховуючи 
демографічну ситуацію в країні; по-п’яте, заборони впровадження нових пільг не підкріплених належним 
фінансуванням; по-шосте, раціонального перерозподілу видатків між Пенсійним фондом, Державним бюджетом та 
недержавними соціальними фондами. 
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ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
В статті розглядається питання проблем адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки. 

Подається системний аналіз категорії національної безпеки в сфері адміністративного права. Аналізуються 
критерії характеристики національної безпеки в адміністративному праві. Встановлюються критерії публічного 
адміністрування національної безпеки. Класифікуються стани забезпечення національної безпеки.  

Ключові слова: національної безпека, принципи, функції, методи  
 
Bezzubov D. PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION THEORY IN THE PROTECTION OF 

NATIONAL SECURITY 
The article deals with the problems of administration in the field of public safety. System analysis of the category of 

public security in the field of administrative law is provided. The criteria of the characteristics of public security in 
administrative law are analyzed. The criteria for public administration of public security are set. The state of public safety 
is classified. 

Key words: public safety, principles, functions, methods. 
 
Постановка проблеми. Сучасний стан правової системи України обумовлений теоретичною та практичною 

значимістю проблемних та невирішених на сьогоднішній день питань, які пов’язані з оптимізацією процесів 
формування та функціонування механізму правового забезпечення національної безпеки в умовах сучасної 
української державності та постійної трансформації правового середовища.  

Зміни в правовій моделі та її удосконалення передбачають урахування всіх аспектів юридичної діяльності 
державних органів виконавчої влади. Одним із найбільш релевантних аспектів практичної діяльності органів 
виконавчої влади виступає поняття національної безпеки. Проте категорія безпеки досить обмежено вивчалася у 
вітчизняній науці минулих років та за часів незалежної України, тому, як наслідок, фрагментарно представлена в 
чинних законодавчих актах України, що регулюють правовідносини в Україні.  

В кінці ХХ століття в державних та міжнародних відносинах більшості країн Європи та світу, в тому числі і 
України, головним елементом виступав фінансово-економічний аспект та процеси адаптації до наслідків зміни 
геополітичного простору та трансформації економічних відносин. 

Потрібно визначити, що забезпечення національної безпеки пов’язано з двома основними проблемними 
блоками: перший блок – визначення низки загроз, які в сукупності створюють небезпеку для функціонування 
суспільства; другий блок – формування та уможливлення функціонування механізму, котрий дозволяє 
мінімізувати негативні наслідки реальних загроз суспільству, а також створення сприятливих умов для всебічного 
розвитку суспільства.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління в сфері забезпечення національної безпеки 
досліджували такі вітчизняні вчені, як В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, І.В. Арістова, О.М. Бандурка, О.О.Бандурка, 
В.Т.Білоус, Ю.П.Битяк, І.С.Братков, В.М.Гаращук, І.П.Голосніченко, Є.В.Додін, В.О.Заросило, С.Ф.Константінов, 
Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В.Копан, А.Т.Комзюк, В.В.Конопльов, 
О.В.Кузьменко, В.Я. Настюк, В.А. Ліпкан, В.І. Олефір, О.І. Остапенко, А.М.Подоляка, В.П.Пєтков, Т.О. Проценко, 
Л.А.Савченко, М.М. Тищенко, В.К. Шкарупа, І.М. Шопіна, Х.П. Ярмакі, О.Н. Ярмиш та інші. 

© Д.О.Беззубов, 2018 
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Серед зарубіжних вчених, які займалися проблематикою безпеки в суспільних відносинах, виділяємо праці 
Арістотеля, О. Бауера, Ж. Бодена, М. Вебера, Гегеля, К.А. Гельвеція, Т. Гоббса, Гольбаха, Р. Гроція, Демокріт, 
Д.Дідро, Э. Дюркгейм, Р. Еллінека, І.А. Ільіна, І. Канта, Н.М. Коркунова, Н. Макіавеллі, Платона, Г.В. Плеханова, 
Полібія, П.А. Сорокина, Р. Спенсера, Э. Гобсбаума, Цицерона, Р. Шпрінгера та інших. 

Виклад основного матеріалу. З огляду на те, що предмет дослідження – саме національна безпека, яка є 
складовим елементом системи державної безпеки, то парадигма національної безпеки дозволяє розглядати її як 
об’єктний елемент державного управління через наступне встановлення: по-перше, визначення самої сутності, 
поняття та основних елементів системи забезпечення національної безпеки; по-друге, через з’ясування мети і 
принципів забезпечення національної безпеки; по-третє, через встановлення адміністративно-правового статусу 
суб’єктів забезпечення національної безпеки; по-четверте, через визначення сфер і видів забезпечення 
національної безпеки; по-п’яте, через встановлення місця і ролі органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування в діяльності щодо забезпечення національної безпеки; по-шосте, через визначення напрямів 
підвищення рівня національної безпеки.  

Проаналізувавши наукові праці в галузі національної безпеки, зазначимо, що безпека в них досліджується як 
структурний елемент проблеми забезпечення державної безпеки. Парадигма адміністративного права дозволяє 
розглядати національну безпеку як самостійний і самодостатній компонент суспільних відносин, що регулюється 
нормами адміністративного права.  

Теоретичне та прикладне вивчення проблем безпеки та національної безпеки, зокрема на науковому рівні, 
перетворюється на базис для отримання позитивного результату від діяльності соціуму та певних суспільств не 
тільки в певних галузях або країнах, а й на глобальному рівні існування людства. Сучасний стан цивілізації усіх 
рівнів (від людини до держави) та в усіх сферах діяльності (від військової до політичної) постає перед проблемою 
вибору шляху майбутнього розвитку. Отриманий результат точно спрогнозувати неможливо, єдиною 
альтернативою є його прогнозування з високим рівнем похибки. Так виникає природна потреба соціуму 
максимально унеможливити отримання реальних або потенційно небезпечних ситуацій. Це й обумовлює 
підвищений інтерес до національної безпеки як важливого елементу людської цивілізації. У цьому аспекті під 
поняттям «безпека» розуміється як локальна соціальна безпека (на рівні окремих соціальних груп), так і глобальна 
й геополітична безпека (тобто захист людства від загроз планетарного масштабу).  

Основною метою дослідження національної безпеки в науковій, військовій, екологічній, економічній, 
політичній сферах життя суспільства є отримання універсальної формули рівня захисту людей від потенційно 
небезпечних ситуацій різного походження. Різноманітність сфер активного буття людини породжує 
різноманітність небезпек, що, в свою чергу, визначає появу нових напрямів дослідження безпеки. Пропонуємо 
логічну закономірність, яка стане базовою у визначенні наукової ґенези категорії національної безпеки, а саме: 
розширення сфер діяльності й напрямів функціонування суспільства (що є результатом розвитку цивілізації) 
збільшує кількість його небезпек. 

Різноманітність думок щодо сутності безпеки зумовлюється великою кількістю аспектів цього поняття і 
результатів його прояву в реальному часі. Безпека має багато визначень, які мають єдине спрямування і залежать 
від сфери застосування цього поняття й напрямку дослідження. Це обумовлено обмеженістю інформації щодо 
використання цього поняття при прийнятті рішень у повсякденному житті. 

Одним із найвидатніших вчених у сфері забезпечення національної та суспільної безпеки є Н.Армаш, яка в 
своїх працях визначає основну парадигму національної безпеки «система національної безпеки функціонує 
найбільш ефективно функціонує в умовах відсутності високого рівня корупції» [1, с.43].  

Як зазначає сучасний класик адміністративного права Н. Армаш, «нині відомо близько 200 визначень 
категорії «безпека», що підтверджує багатогранність та універсальність її застосування» [2, с. 98]. Тому, на її 
думку, з чим погоджуємось, розглядати проблему трактування безпеки необхідно в системі соціуму, тобто 
діяльності соціуму, спрямованої на певний результат. При цьому в аспекті протидії політичної корупції ця 
категорія виступає базовою щодо рівня законності державного управління та публічного адміністрування [1, 
с. 122].  

Зрозуміло, що неможливо охопити всі сфери діяльності соціуму, але виокремимо кілька напрямів, які 
відіграють основну роль у діяльності соціуму на практичному та науковому рівнях, – це філологія (мова), 
філософія, політика, економіка, право, управління. По цих напрямах проаналізуємо категорії безпеки.  

У науковій літературі існує багато різних думок щодо виникнення й походження слова «безпека». 
Заслуговує на увагу припущення про те, що слово «безпека» виникло на противагу слову «небезпека» й означало 
стан її відсутності [2, с. 23]. 

Зазначимо, що науковій літературі можна знайти ще багато визначень терміну «безпека». Інтерпретація 
цього поняття залежить від сфери застосування або галузі дослідження, історичного періоду та суб’єктивних 
поглядів автора наукової роботи, в якій використовується поняття «безпека». Додамо, що проблема безпеки та 
національної безпеки розглядається науковцями виключно як складова певного процесу (наприклад, економічного 
або військового) або в рамках функціонування певного органу виконавчої влади (наприклад,  Національна поліція, 
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Служба безпеки України) без виокремлення безпеки як самостійного елементу певних процесів, явищ і діяльності. 
Пропонуємо виокремити цю категорію як самостійний елемент.  

З аналізу наукової літератури з цієї проблематики методом компіляції отриманих результатів можна 
встановити основні наукові риси категорії «національна безпека», які виступають універсальними ознаками цієї 
категорії незалежно від вихідних даних умов визначення. Такими ознаками є такі: постійність, структурність, 
системність, альтернативність, визначеність, конкретність досягнення, результативність, статичність, особистісне 
(індивідуальне) та колективне (групове) спрямування, прогнозованість. 

Вищеперераховані ознаки виступають логічними та універсальними складовими взаємозалежних і 
взаємодоповнюючих категорій у системі «безпека» – «небезпека» і «ризик». Пропонуємо розглядати наукову 
ґенезу категорії безпеки як систему універсальних ознак, що визначають функціонування цієї категорії на 
суспільному рівні та її взаємозалежність із такими сателітними категоріями, як «небезпека» і «ризик». При цьому 
норми процесуального і матеріального права доповнюють склади норм права, що регулюють національну безпеку 
в правовій площині. 

Пропонуємо розглянути ознаки категорії «національна безпека» в теоретичній площині, що дозволить 
сформувати прикладний базис дослідження проблематики національної безпеки. Феномен національної безпеки 
проявляється у визначенні ознак безпеки в діяльності всіх суб’єктів права. При цьому незалежно від об’єкта і 
суб’єкта ця категорія не змінюється, залишаючись постійною.  

Постійність означає існування безпеки паралельно з категорією життя в часі та просторі, що є типовим для 
суспільства. Безпека фактично оточує навколишнє середовище у стані, в якому все відбувається згідно з чинними і 
встановленими законами (природними, людськими), при цьому відсутні відхилення в поведінці або діях учасників 
цих відносин. У даному випадку безпека виступає абстрактною категорією оточуючого середовища, що існує 
незалежно від волі учасників відносин. Інший варіант постійності визначається взаємопов’язаними елементами 
«час – дія» і означає, що безпека існує в певний період часу, дія якого обмежена, оскільки він є актуальним лише 
для майбутнього часу. Безпеки в минулому не існує, при цьому її існування пов’язано з низкою подій, які стають 
передумовою виникнення певних небезпек і передбачають пошук джерел подолання ситуацій небезпек. 

Структурність означає наявність окремих елементів безпеки, без яких ця категорія існує лише абстрактно. 
До таких елементів відносимо такі: оточуюче середовище – об’єктивну дійсність, наявність правил, тобто 
процедури або програми дій учасників відносин, суб’єктів, учасників та їх спрямовані на певний результат активні 
дії, прогнозована мета дій і ймовірність виникнення небезпеки, тобто відхилення від прогнозованої мети дій. 

Системність – це безпека як певна процедура або програма дій суб’єктів відносин щодо отримання певного 
результату. Система у філософії означає складне цілісне утворення, внутрішні зв’язки між елементами якого 
інтенсивніші, ніж між цими елементами і середовищем. Систему безпеки як прикладне поняття можна окреслити в 
двох варіаціях: 1) сукупність елементів: оточуюче середовище – суб’єкт – ситуація – процедура дій – стандарт 
(безпека); 2) взаємодія кількох елементів (протилежних між собою), а саме стан середовища (безпечний) – 
стандарт безпеки – відхилення від стандарту (ситуація небезпеки) – дія суб’єкта – стан середовища (безпечний).  

Альтернативність – шляхи визначення межі безпечного в діяльності та параметрів ймовірних відхилень у 
цій діяльності. Альтернативність фактично передбачає наявність кількох варіантів вибору рішень для забезпечення 
безпеки, але варіативність – це вибір найбільш безпечного варіанту для досягнення цілей або найменш шкідливих 
варіантів подолання ситуацій загроз або небезпек. Альтернатива в ситуації безпеки пов’язана з категорією вибору 
як категорії філософії екзистенціалізму, оскільки занурена у світ, не призначена ні для чого конкретного, вона 
завжди перебуває в ситуації вибору варіанту своїх дій для досягнення безпеки, хоча може цього й не 
усвідомлювати при подоланні ситуацій небезпек і загроз. 

Визначеність окреслює наявність кінцевої мети категорії безпеки в режимі реального часу, оскільки 
безпечне в даний момент може перейти в категорію загрози в майбутньому. Ця ознака повністю пов’язана з 
категорією цілі, що визначається як образ майбутнього результату діяльності, який формується людською 
свідомістю і який людина прагне реалізувати своїми свідомими діями. Основною метою безпеки є формування 
стану відсутності загроз як окремим індивідуумам і соціуму загалом. При цьому сприйняття безпеки ним та 
соціумом можуть не збігатися за окремими показниками, але формування безпеки як цілісного явища соціального 
буття визначається тими параметрами, які визнаються більшою частиною соціуму.  

Конкретність досягнення передбачає наявність певної процедури дій для певної ситуації небезпеки або 
прямої загрози. Така програма передбачає не лише існування, а й активну діяльність окремих суб’єктів з метою 
досягнення позитивного результату, яким є відновлення стану відсутності загрози. 

Результативність означає, що кінцевим результатом прийнятого рішення є практичний результат дій 
суб’єкта, яким є відновлення безпечного стану певного середовища, але з урахуванням ймовірних відхилень у 
процесі реалізації поставленого завдання, тобто результат може не співпадати із запланованим завданням як 
негативно, так і позитивно. Негативним результатом є перехід від стану безпеки в стан загрози (прямої небезпеки), 
а позитивним – скорочення часового показника в подоланні ситуації небезпеки. 

Статичність передбачає, що безпека як стан існує постійно, однак існує ймовірність наявності 



48 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

опосередкованих загроз, які в даний момент сприймаються суб’єктом як безпечні, але згодом переходять у розряд 
небезпечних, при цьому суб’єкт може це сприймати на свідомому рівні, а може цього і не усвідомлювати. Безпека 
є частиною життя, при цьому вона виступає довготривалим і постійним поняттям певної галузі людської 
діяльності. Це залежить від рівня індивідуального сприйняття та пристосованості до нього з боку суб’єктів 
діяльності та ступеня готовності до виникнення ситуацій небезпек і загроз. 

Особистісне (індивідуальне) та колективне (групове) спрямування означає, що національна безпека, як 
правило, дієва для певного суб’єкта чи групи суб’єктів, але навіть при груповому впливі кожен елемент групи 
сприймає поняття безпеки по-різному, що обумовлено індивідуальними психологічними, соціальними та іншими 
властивостями особи. Фактично кожен індивід окремо сприймає безпеку в конкретній ситуації чи діяльності, але 
навіть за однакових об’єктивних обставин кожен окремий суб’єкт індивідуально визначає рівень безпеки в певний 
час або в певній ситуації, що випливає з індивідуального сприйняття оточуючого середовища. 

Прогнозованість передбачає, що окремий суб’єкт чи група суб’єктів (соціум) планують власну діяльність і 
завчасно окреслюють можливі межі отриманого результату, встановлюючи параметри безпеки в майбутньому 
періоді, користуючись при цьому отриманими практичними навичками в минулому, якщо навіть дії не мають 
історичної аналогії. 

Кожний елемент містить два головних елементи: об’єктивну обставину, що визначається як відсутність 
загроз та небезпек, і особливість суб’єктивного сприйняття безпеки як невід’ємної складової сучасного життя на 
всіх рівнях та в усіх проявах. 

Висновки. Таким чином можна визначити, що існує два види категорії феномену національної безпеки в 
соціумі:  

1. Пасивна категорія національної безпеки, тобто національна безпека в собі як певний стан оточуючого 
середовища, за якого відсутня небезпека. При цьому втручання суб’єктів не є обов’язковим або необхідним, 
система апріорі передбачає відсутність небезпеки, загрози або ризику.  

2. Активна категорія національної безпеки, тобто національна безпека проявляється у взаємодії з 
антагоністичними поняттями «небезпека», «загроза» або «ризик» і характеризується діями суб’єктів соціуму для 
досягнення безпечного стану чи управління системою з метою уникнення виникнення ситуації небезпек, загроз і 
ризиків. 

3. Нейтральна категорія національної безпеки передбачає встановлення одночасного стану безпеки 
суспільства з діяльністю щодо моніторингу стану загроз і небезпек в майбутньому періоді. 

Визначаємо, що адміністрування національної безпеки – це процес визначення місця і ролі національної 
безпеки в адміністративному праві та діяльність органів публічної адміністрації щодо забезпечення стану 
відсутності загроз і небезпек суспільству та нації. Адміністрування національної безпеки враховує такі стани 
безпеки нації: а) стан загрози; б) стан відсутності загроз; в) стан моніторингу; г) стан протидії; д) стан подолання 
наслідків ситуацій загроз і небезпек суспільству. 

Таким чином визначаємо, що адміністрування національної безпеки й виведене правило визначають місце і 
роль категорії національної безпеки в теорії адміністративного права та формує ті категорії і поняття, що визначає 
їх базовими для подальшого розвитку адміністративного права з урахуванням специфіки стану держави і  
напрямків розвитку органів виконавчої влади. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ 
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У статті розглянуто реалізація людиноцентристського підходу в діяльності органів публічної адміністрації 
через призму проведення адміністративної реформи. Проаналізовано мета, завдання та очікувані результати 
адміністративної реформи. Зазначено, що разом з євроінтеграційними процесами, які відбуваються в державі не 
аби яке значення відводиться формуванню та законодавчому закріпленню понять, серед яких вагоме значення 
відводиться поняттю та переліку органів публічної адміністрації 

Ключові слова публічна адміністрація, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
адміністративна реформа. 

 
Sobol E. DEFINITION OF THE CONCEPT AND LIST OF SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION 

IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF THE ADMINISTRATIVE REFORM PROVISIONS 
The article discusses the implementation of a man-centric approach in the activities of public administration bodies 

through the prism of administrative reform. Analyzed goals, objectives and expected results of administrative reform. It 
was noted that, together with the European integration processes that take place in the state, significant importance is given 
to the formation and legislative consolidation of concepts, among which the concept and list of public administration 
bodies is of great importance. 

Key words public administration, executive authorities, local governments, administrative.  
 
Постановка проблеми. Сьогодні триває розбудова України як правової демократичної держави, в якій 
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народний суверенітет є найвищою соціальною цінністю. Саме тому, як доречно підкреслює С. В. Пєтков, 
необхідне оновлення правової бази відносин держави з особою, які мають здійснюватися не лише в напрямі 
модернізації відповідальності людини перед державою, а й навпаки – влади перед людиною, що за сучасних умов є 
способом організації влади всього українського суспільства. Також одним із напрямів зовнішньої політики нашої 
країни має стати входження до європейських інституцій з метою створення європейської держави з високим 
рівнем життя [12, с. 4].  

У вказаному ракурсі особливого значення набуває вироблення нових ефективних правових механізмів і 
подальше реформування у сфері реалізації та захисту прав і свобод кожного пересічного громадянина, що за 
позитивних результатів вказуватиме на сформованість та підтримання глобальних цивілізаційних цінностей 
широкими верствами населення та національною публічною адміністрацією. Належне забезпечення прав і свобод 
кожного індивіда свідчитиме про високий рівень демократизації громадянського суспільства та належну 
реалізацію принципу верховенства права. 

Ці обставини зумовлені, зокрема, євроінтеграційними намаганнями нашої держави перейняти демократичні 
міжнародні стандарти у сфері повноцінного не тільки «утвердження політичних, громадянських, економічних та інших прав, 
свобод людини», а й відповідного їх забезпечення в діяльності органів публічної адміністрації. Усе зазначене в комплексі 
свідчить про необхідність визначення сформованої часом правової категорії «органи публічної адміністрації», яка набула 
свого поширення в межах довідкової літератури та численних наукових праць. Але до цього часу не знайшло свого 
відповідного закріплення в межах діючого законодавства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукове підґрунтя дослідження в контексті формування поняття та 
переліку публічної адміністрації   становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з адміністративного права 
та процесу: В. Б. Авер’яновa, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, Ю. П. Битяка, В. Т. Білоуса,  В. В. Галунька, 
В. М. Гаращука, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, Є. В. Курінного, В. І. Куріло, Д. М. Лук’янця, Р. С. Мельника, 
О. І. Миколенко, В. Я. Настюка, О. П. Рябченко, В. М. Селіванова, В. П. Пєткова, С. В. Пєткова, В. К. Колпакова, 
О. В. Кузьменко та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою цієї статті є аналіз та визначення авторського бачення поняття 
публічна адміністрації в контексті реалізації положень адміністративної реформи та подальших кроків 
демократизації адміністративного права.  

Виклад основного матеріалу. Прийняття Конституції України, а слідом і вироблення Концепції 
адміністративної реформи, що була покладена в основу реформування системи публічного управління указом 
Президента України від 22.07.1998 № 810/98 [14], стало початком якісно нового етапу в розвитку суспільства і 
держави, створило базу для її реформування. Одним із завдань реформування правової системи держави є 
проведення адміністративно-правової реформи. Для цього передбачається послідовна реалізація як національних 
законів, так і вимог міжнародно-правових актів [7, с. 3]. 

У цілому під адміністративно-правовою реформою більшість вітчизняних науковців, розуміють комплекс 
політико-правових заходів, які полягають у структурних, функціональних і державно-службових перетвореннях, 
насамперед у сфері виконавчої влади, з метою перетворення її з владно репресивного механізму на організацію, що 
служить суспільству, і створення на цій основі ефективної системи публічного управління. Водночас однією із 
переваг адміністративної реформи, на відміну від інших вітчизняних реформ, є те, що вона з самого початку 
отримала належно теоретично опрацьовану методологічну базу її проведення [8, с. 7-8].  

Метою адміністративної реформи в Україні є формування системи публічного управління, яка стане 
близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним 
інтересам. Ця система має бути підконтрольною громадянам, прозорою, побудованою на наукових принципах і 
ефективною.  

Для досягнення мети адміністративної реформи, згідно Концепції адміністративної реформи, реалізуються 
ряд завдань: запровадження нової ідеології функціонування публічної адміністрації як діяльності щодо 
забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних і громадських послуг; формування ефективної 
організації публічної влади як на центральному, так і на місцевому рівнях; формування сучасної системи місцевого 
самоврядування; організація на нових засадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 
створення сучасної системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів; запровадження раціонального 
адміністративно-територіального устрою. 

Перелік завдань адміністративної реформи в Україні обумовлює її визначення як демократичних 
перетворень в державі та суспільстві, за якого реалізація та захист прав і свобод людини та громадяни є 
першочерговою ціллю публічної влади. Більше того, повноцінний правовий і соціальних захист людини з боку 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування засвідчуватиме про провадження діяльності 
національної публічної адміністрації згідно міжнародних демократичних стандартів. Водночас питання 
організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, взаємовідносин між органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування та іншими інституціями наділеними повноваженнями публічної адміністрації 
є важливим, але не першочерговим завданням. 
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На думку В. А. Дерець, В. М. Селіванова, А. М. Школик, у кінцевому результаті зазначені заходи мають 
сприяти належному забезпеченню реалізації принципу верховенства права в сфері адміністративно-правового 
регулювання поєднаним із рішучим переходом до «людиноцентристської» ідеології. Покладений в її основу 
інститут прав людини спрямований змінити і вигляд власне публічного управління, вчиняючи значний вплив як на 
вітчизняну концепцію, так і на практику творення сучасної системи адміністрування в Україні [5, с. 240; 18, с. 7].  

Фундатор людиноцентристської теорії побудови держави та діяльності публічної адміністрації 
В. Б. Авер’янов розвивав останнє твердження у низці своїх наукових праць, підкреслюючи, що перш за все, нова 
адміністративно-правова доктрина передбачає суттєву зміну розуміння суспільної цінності галузі 
адміністративного права. На противагу існуючому однобічному визначенню її переважно як регулятора владно-
організаційного впливу держави на суспільні відносини і процеси, ця галузь у сучасному європейському розумінні 
виступає основним регулятором гармонійних взаємовідносин між публічною адміністрацією – суб’єктами 
державної влади і місцевого самоврядування – та громадянами.  

В основу ж нової адміністративно-правової доктрини має бути покладена протилежна – 
людиноцентристська – ідеологія, згідно з якою, держава має, умовно кажучи, «служити» інтересам громадян 
(тобто діяти на благо людини) – шляхом усебічного забезпечення пріоритету її прав, свобод та законних інтересів 
у сфері діяльності публічної адміністрації [1, с. 7-10; 2, с. 240-247; 3, с. 87-92]. 

О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк та Д. М. Лук’янець також наголошують на людиноцентристському підході, 
вказуючи, що вільне й ефективне здійснення прав людини – одна з головних ознак демократичного суспільства і 
правової держави. Відтак, права людини мають стати не якимось похідним завданням здійснюваних у сфері 
публічної влади перетворень, а їх найголовнішою метою, яка покликана принципово змінити історичну парадигму 
стосунків між державою і людиною. 

Крім того, ці науковці додають, що глибинний сенс цієї зміни полягає в тому, щоб місце домінуючої в 
минулому ідеології «панування» держави над людиною посіла протилежна ідеологія «служіння» держави 
інтересам людини. Такий перехід можливий лише за умови дійсного запровадження передбаченого Конституцією 
України принципу верховенства права (ст. 8), який вимагає підпорядкування діяльності державних інститутів 
потребам реалізації та захисту прав людини, забезпечення їх пріоритетності перед іншими цінностями 
демократичного суспільства. Отже, найперше завдання якісного розвитку публічної влади в Україні полягає в 
необхідності рішучого подолання існуючої недооцінки ролі та місця держави у вирішенні проблеми прав і свобод 
людини, яка традиційно обмежується переважно захистом порушених прав [4, с. 147]. 

Вказану тезу цілком підтримує Г. І. Лиско, додаючи, що перехід до людиноцентриської концепції 
державорозуміння потребує суттєвого переосмислення характеру відносин між органами публічної адміністрації і 
приватними (фізичними та юридичними) особами. Відповідно до цієї концепції, роль держави зводиться до 
надання суспільству послуг, а відтак, її основне завдання – забезпечення можливості осіб реалізувати належні їм 
права, зокрема у відносинах з публічною адміністрацією. Однією із запорук успішної реалізації цього завдання є 
зважена та продумана дозвільна політика, за якої отримання дозволу фізичною чи юридичною особою є простою, 
прозорою та доступною процедурою [9, с. 152]. 

Слід погодитися, у тому числі з С. Г. Стеценком, на рахунок того, що зміна «державоцентристської» 
ідеології на «людиноцентристську», пріоритет служіння з боку держави людині – стане значним позитивним 
демократичним досягненням як українського суспільства, так і правового наукового усвідомлення вказаних 
досягнень [19, с. 47-48]. За таких умов рівень забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини вийде на 
новий позитивних рівень. 

На вимогу вітчизняного законодавця та з урахуванням людиноцентристського підходу адміністративно-
правова реформа в Україні реалізується у відповідних напрямках: створення нової правової бази, що 
регламентуватиме діяльність публічної адміністрації; формування нових інститутів, організаційних структур та 
інструментів здійснення публічного управління, а також кадрове забезпечення нової системи публічного 
управління; зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ функціонування публічної 
адміністрації; наукове та інформаційне забезпечення системи публічного управління, формування  механізмів 
наукового та інформаційного моніторингу її функціонування. Реалізація та впровадження яких відбувається й до 
сьогоднішнього дня. 

В цьому контексті не аби яке значення відводиться подальшому формуванню та законодавчому закріпленню 
понятійного апарату у досліджуваному напрямі, переосмисленню оновленої доктрини адміністративного права, 
формуванню демократичних підходів у визначенні предмету та системи адміністративного права.  

Не аби яке значення в цьому контексті відіграє подальше наукове дослідження та формування поняття та 
переліку суб’єктів публічної адміністрації. 

Досліджуючи питання діяльності органів публічної адміністрації у напрямі утвердження та забезпечення прав людини, 
слід зауважити, що формування сталої наукової та законотворчої думки в Україні щодо сутності цієї правової категорії є 
відносно новим та актуальним на сьогодні процесом. Однак ці прагнення обмежуються лише копіюванням адміністративно-
правових категорій, які використовуються в окремих країнах світу, з подальшою імплементацією у вітчизняне законодавство, 
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а вимагають широкого переосмислення та з’ясування базових механізмів їхньої реалізації та відповідного застосування 
законодавцем. Як слушно зауважує Т.О. Коломоєць, у цьому разі відбувається не просто процес заміни термінів, а ідеологічно 
відмінне змістовне наповнення одного з основних інститутів адміністративного права. Саме тому в сучасній адміністративно-
правовій доктрині дедалі активніше простежується тенденція до звуження застосування терміна «державне управління» й, 
навпаки, активного запровадження використання термінів «публічне управління», «публічна адміністрація» та «органи 
публічної влади» [224, с. 167]. 

Термін «публічна адміністрація» (англ. Public Аdministration) (від латин. сл. «publicus» – суспільний та «administration» 
– управління) є істотним компонентом правових норм, прийнятих на рівні ЄС – у договорах і нормативно-правових актах, 
який згадується в різних контекстах. Водночас у загальних рисах сутність цього поняття зводиться до того, що це інституції та 
органи Співтовариства, органи центральної адміністрації держав-членів, публічні інституції регіонального, місцевого чи 
інших характерів, а також інші органи, діяльність яких регулюється нормами публічного права або діями держав-
членів [20, с. 28-29].  

В опублікованому Радою Європи в 1997 році Керівництві державам-членам рекомендаційного характеру під 
«адміністративною владою» розуміється будь-яке об’єднання або особа, уповноважена приймати рішення чи застосовувати 
заходи, що складають адміністративний акт. У цілому йдеться про центральні, регіональні та локальні адміністративні й 
політичні державні органи; фізичних і юридичних осіб, які здійснюють публічні функції або адміністративну владу; фізичних 
і юридичних осіб, що діють з публічного інтересу, а також приватні компанії, що фінансуються з державних фондів [21, с. 38]. 

Отже, органи публічної влади згідно із законодавством ЄС – це сукупність загальнодержавних, регіональних і 
місцевих органів державного управління, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також інших 
державних і недержавних інституцій, уповноважених на виконання публічних функцій. 

Одним із перших прецедентів щодо пропозиції закріплення на вітчизняному законодавчому рівні терміна «публічна 
адміністрація» був проект Концепції реформування публічної адміністрації в Україні, розроблений недержавним аналітичним 
центром  «Центр політико-правових реформ» [22], згідно з яким публічна адміністрація – органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування та інші суб’єкти, які відповідно до закону чи адміністративного договору мають повноваження 
забезпечувати виконання законів, діяти в публічних інтересах (виконання публічних функцій).  

Однак запропоновані ініціативи не були втіленні в життя, хоча наукові пошуки з досліджуваного питання серед 
вітчизняних і зарубіжних учених не припиняються. Так, В. Б. Авер’янов під «публічною адміністрацією» розуміє органи 
виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування [4, с. 117]. На думку М. С. Міхровської, сенс цієї конструкції 
полягає у тому, що до цього часу вітчизняне адміністративне право та теорія управління оперували двома такими поняттями, 
як «державне управління» та «місцеве самоврядування». Але світова практика включає ці два поняття в одну якісно нову 
систему регулювання суспільних відносин [21, с. 90]. 

Виходячи з того, що слово «адміністрація» походить не від латинського «administration» (управління), а від ministrare 
(служити), І. Б. Коліушко та В. П. Тимошук дотримуються позиції, що підпорядкованість політичній владі та служіння 
публічним інтересам є головним завданням у діяльності публічної адміністрації. Отже, на думку авторів, публічна 
адміністрація – організація і діяльність органів та установ, підпорядкованих політичній владі, які забезпечують виконання 
закону, діють у публічних інтересах і наділені прерогативами публічної влади [22, с. 12]. 

З метою визначення поняття публічної адміністрації А. М. Школик використовує два підходи. Згідно з першим 
(структурним) публічна адміністрація – це сукупність різних організацій, що виконують публічні функції (органи виконавчої 
влади та виконавчі органи місцевого самоврядування; державні та комунальні підприємства і установи, які виконують окремі 
публічні функції). У контексті структурного підходу термін адміністрація застосовується доволі часто і в Україні, наприклад, 
обласні державні адміністрації.  

За другим підходом (процедурним) автор визначає публічну адміністрацію як сукупність організаційних дій, 
діяльності та заходів, які виконуються різними суб’єктами й інституціями на підставі закону та у межах, визначених законом 
для досягнення публічного інтересу [23, с. 10]. 

Дещо іншу думку мають В. В. Корженко та Н. М. Мельтюхова, наголошуючи, що публічна адміністрація у вузькому 
розумінні передбачає функціонування виконавчої гілки влади і професійну діяльність державних службовців. У широкому 
розумінні – діяльність законодавчої, виконавчої та судової гілки влади, а також системи адміністративних інститутів [24, с. 7-
29]. Останнє трактування публічної адміністрації є найбільш прийнятним серед наведених, оскільки охоплює весь механізм 
публічного управління, а також створює належні умови його функціонування. 

Відносно попереднього розуміння поняття суб’єктів публічної адміністрації, слід навести погляд Т.О. Коломоєць, яка 
зазначає, що з урахуванням цільової спрямованості та змістовного наповнення публічної адміністрації як процесуальної 
категорії, цілком логічним є те, органи публічної адміністрації в організаційно-структурному розумінні можуть бути не лише 
органи виконавчої влади, а й інші органи, наділені владними повноваженнями [25, с. 80]. 

Висновки. З урахуванням викладеного, органи публічної адміністрації як концептуальна категорія або поняття у 
широкому розумінні – це сукупність усіх гілок державної влади, закріплених у Конституції України, органів місцевого 
самоврядування та інших інституцій, наділених компетенцією публічної влади. 

Так, Верховна Рада України, бере участь в адміністративних правовідносинах через функціонування апарату та 
комітетів, тим самим забезпечує законотворчу складову органів публічної влади, формує та виробляє обов’язкові для 
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виконання стандарти, положення та вимоги, а також визначає державну політику у всіх сферах життя суспільства.  
Діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування – функціональна складова органів публічної 

адміністрації, що забезпечує сталість реалізації публічного управління в Україні. 
Представники контрольно-наглядової функції в державі (державні органи наділені контрольно-наглядовими 

повноваженнями) – контрольно-наглядова складова органів публічної – створюють належні умови щодо законності й 
прозорості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших адміністративних інституцій.  

Водночас органи судової влади – правозахисна складова органів публічної влади – забезпечують у межах насамперед 
адміністративного судочинства вирішення спірних питань щодо реалізації функцій органів державної влади та місцевого 
самоврядування, а також забезпечення прав і свобод людини та громадянина в судовому порядку. 

Діяльність установ, підприємств та організацій, які мають державну або комунальну форму власності, фінансуються з 
державного чи місцевих бюджетів (фондів), як допоміжна складова органів публічної влади, спрямована на вирішення 
окремих завдань публічного управління у різних сферах життєдіяльності суспільства. Отже, у цілому суб’єкти публічної 
адміністрації (публічної влади) – це сукупність загальнодержавних, регіональних і місцевих органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також інших адміністративних і громадянських інституцій, 
уповноважених на виконання публічних функцій.  

Органи публічної влади у практичній площині, як поняття у вузькому розумінні, переважно передбачає діяльність 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. На сьогодні таке розуміння у нашій державі, внаслідок політичних, 
історичних та інших обставин, превалює у суспільстві. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
У статті міститься дослідження формально-правових підходів до категорії державна регуляторна політика в 

сфері економіки з позиції суспільних відносин у сфері діяльності суб’єктів господарювання. У процесі 
дослідження аналізуються підходи до категорії регуляторна політика, пропонується аналіз даної категорії з позиції 
теорії адміністративного права. Формується науковий базис для подальших досліджень категорії державна 
регуляторна політика.  
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economics from the standpoint of social relations in the field of business entities. In the course of the research the 
approaches to the category of regulatory policy are analyzed, the analysis of this category from the position of the theory of 
administrative law is proposed. A scientific basis for further research is being made on the state regulatory policy. 

Key words: regulation, regulatory policy, economy, subject of management. 
 
Постановка проблеми. В сучасних науках адміністративного, екологічного, транспортного, господарського 

права однієї з найбільш досліджуваних категорій є категорія «регулювання» та «регулятивна політика». Це 
пов’язано із низкою причин, серед яких головною виступає проблема формування впливу використання 
економічного потенціалу держави з метою досягнення максимального ефективного стану економіки України. Але 
разом з тим потрібно констатувати суттєвий науковий момент: відсутність сформованої прикладної бази таких 
досліджень. 

Дослідження категорії регулятивна політика у сучасних правових науках випливає із двох аспектів: перший 
формування і класифікація сучасних нормативних джерел права, що регламентують регулятивну діяльність 
держави  та другий аспект – організаційний, його базисом є дослідження впливу регулювання економіки в державі 
на стан конкретних суспільних відносин, що охороняються нормами  права (наприклад, діяльність державних і 
казенних підприємств, стан підприємницької свободи, рівень податкового тиску). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі проблемні питання щодо формування категорії 
регулятивна політика з позиції адміністративного права досліджували такі вчені як  В.Б. Авер’янов, О.Ф.Андрійко, 
М.І. Ануфрієв, І.В. Арістова, Н.О.Армаш, О.М. Бандурка, О.О. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.Т. Білоус, І.Л. Бородін, 
І.С. Братков, Д.О. Беззубов, Н.П. Бортник, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, В.Л. Грохольський, Є.В. Додін, 
В.О. Заросило, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, С.Ф. Константінов, 
В.В. Конопльов, О.В. Копан, Б.А. Кормич, М.В. Корнієнко, О.В. Кузьменко, В.І. Курило, М.Н. Курко, В.А. Ліпкан, 
О.А. Мартиненко, О.А. Музика-Стефанчук, В.І. Олефір, О.І. Остапенко, В.П. Пєтков, А.М. Подоляка, 
Т.О. Проценко, Л.А. Савченко, І.М Сопілко, А.А. Стародубцев, А.І. Стахов, М.М. Тищенко,  В.К. Шкарупа, 
І.М. Шопіна, Х.П. Ярмакі, О.Н. Ярмиш та ін. 

Сучасний стан адміністративно-правового регулювання регуляторної політики  в сфері економіки умовно 
можливо розділити на декілька основних напрямів: перший пов'язаний з проблемою забезпечення стану 
регуляторної політики в економіці держави як прикладної проблеми адміністративного права в аспекті уніфікації 
принципів, форм, методів і функцій забезпечення регуляторної політики (представниками даного напряму є 
Н.О.Армаш, Д.М. Бахрах, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В.Кузьменко та інші), другий напрям визначає 
регуляторну політику як частину національної безпеки  та інформаційного права (представниками даного 
направлення є В.Ліпкан, С.Г. Ситнік, В.К. Олуйко, І.М. Сопілко, Б.А. Кормич, К.І. Бєляков  та інші), третій напрям 
визначає проблему регулятороної політики як елемент поліцейської та міжнародної діяльності (В.О. Заросило, 
Н.П. Бортник, В.І. Олефір) та четвертий напрям окреслює проблему регуляторної політики в векторі забезпечення 
в цьому процесі прав  і свобод людини і громадянина (А.М. Подоляка, І.Л. Бородін, М.Н. Курко та інші).  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є формування науково-прикладної та теоретичної бази 
для дослідження категорії регуляторної політики з позиції адміністративної науки та систематизації позицій 
формально-правового підходу до категорії регулювання як елементу господарської діяльності держави.  

Виклад основного матеріалу. Державна регуляторна політика є частиною загальної політики України. 
Вона має бути спрямована на забезпечення умов сталого економічного зростання та вдосконалення механізмів 
державного управління. 

Державна регуляторна політика — це постійний та послідовний курс органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, спрямований на впровадження оптимального державного управління в економічній та соціальній 
сферах. Державна регуляторна політика спрямована на зменшення втручання органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування у діяльність суб'єктів господарювання, усунення правових адміністративних, 
економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності. 

Метою державної регуляторної політики є забезпечення ефективного впливу держави на економічні й 
соціальні процеси, оптимізації адміністративно-правового регулювання економічних відносин. Вплив державного 
регулювання здійснюється на основі встановлення і дії таких принципів, за яких процес створення нового 
регуляторного акта максимально відповідав би потребам суспільства і підтримувався адекватними заходами 
державного забезпечення. 

Регуляторним актом є будь-який офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це органом 
у визначеній формі та за встановленою процедурою, який регулює суспільно-економічні відносини шляхом 
встановлення правил поведінки об'єктів цих відносин. Здійснення державної регуляторної політики має 
забезпечувати: відповідність державного регулювання вимогам ринкових відносин; прозорість, послідовність та 
передбачуваність рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо регуляторних актів; 
впровадження нових регуляторних актів тільки після проведення всебічного аналізу їх потенційної ефективності у 
досягненні поставлених цілей та можливого впливу на економічне середовище в Україні; періодичне відстеження 
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ефективності та наслідків упровадження існуючих регуляторних актів і заходів, здійснених у рамках їх реалізації; 
запровадження процедур публічного обговорення з приводу розробки та прийняття регуляторних актів; 
узгодження дій усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 
звітування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо виконання державної регуляторної 
політики; запровадження дисциплінарної та адміністративної відповідальності державних службовців за 
невиконання регуляторних актів та порушення встановлених процедур. 

В адміністративному праві визначено, що здійснення регуляторної політики в Україні має базуватися на 
таких загальних принципах, як: гуманізм — методи регулювання мають закріплювати й охороняти соціальні 
умови, необхідні для здійснення та захисту основних прав людини;демократизм — до участі у правотворчості слід 
залучати найширші верстви громадян та їх різноманітні об'єднання; законність — методи регулювання мають 
прийматися виключно компетентними органами в межах їхніх повноважень, з дотриманням установленої 
процедури, відповідно до змісту Конституції України та інших законів держави;науковість — методи регулювання 
мають відповідати досягнутому рівню розвитку суспільства, реальним соціальним умовам та враховувати 
можливості використання новітніх досягнень науки і техніки [1, с.221]. 

Розробка та впровадження будь-якого регуляторного акта має відповідати таким принципам:необхідності, 
що передбачає обґрунтування доцільності державного втручання у сфері, де регуляторний акт пропонується, і 
докази того, що існуюча проблема вирішується введенням державного регулювання; ефективності, яка полягає в 
аналізі вигод від регулювання акта, в дослідженні того, чи обґрунтованими є витрачені суб'єктами господарської 
діяльності, громадянами та державою кошти і чи регуляторний акт є найефективнішим з усіх можливих 
альтернатив досягнення поставленої мети; справедливості, котра забезпечує рівноправність усіх суб'єктів 
господарської діяльності. Стягнення мають адекватно відповідати обсягові заподіяної шкоди;послідовності, що 
встановлює, наскільки регуляторний акт узгоджується з основними положеннями державної регуляторної 
політики, іншими проголошеними законодавчими та регуляторними актами, унеможливлює 
дублювання;прозорості, яка дає змогу забезпечити чіткість, послідовність, зрозумілість регуляторного акта, його 
виконуваність. Прозорість дає можливість відстежувати виконання регуляторного акта, допомоги і заохочення 
його виконання суб'єктами господарської діяльності. Має бути наявною і загальнодоступною повна інформація 
про законодавчі та інші регуляторні акти, порядок їх виконання; простоті, яка полягає в тому, що регуляторні акти 
мають бути простими за змістом, не містити положень, що допускають двозначні тлумачення, у громадян і 
підприємців не повинно виникати труднощів із розумінням положень регуляторних актів. 

Як зазначає О.Ф. Андрійко, державна регуляторна політика спрямовується на істотне удосконалення 
практики регулювання діяльності суб'єктів, перегляд існуючих регуляторних актів на предмет їх доцільності в 
нових економічних умовах, удосконалення нормативно-правової бази в економічній і соціальній сферах [2, с.67].  

Важливо забезпечити систематичне відстеження ефективності впровадження регуляторних актів, 
оцінювання економічних і соціальних наслідків від прийнятих регуляторних актів. Необхідним є встановлення 
обов'язкових правил та єдиної процедури, які забезпечували б незворотність та послідовність державної 
регуляторної політики. 

Державна регуляторна політика відкриває нові методичні та практичні підходи до оптимізації та 
послідовності, передбачуваності й стабільності відносин держави із суб'єктами господарської діяльності в 
ринковому середовищі. Вона охоплює всі сфери державного регулювання діяльності суб'єктів господарської 
діяльності [3, с.34]. 

Законодавчі й регуляторні акти, які встановлюють обов'язки та зачіпають права, свободу і законні інтереси 
громадян і суб'єктів господарської діяльності, насамперед передбачають: правила та процедури щодо входження 
на ринок та виходу з нього суб'єктів господарської діяльності, їх створення та ліквідації; дозвільна система на 
впровадження певного виду господарської діяльності; правила та процедури, що регламентують певні види 
діяльності; контроль за безпекою та якістю продукції; контроль за обов'язковими платежами до бюджетів і 
державних цільових фондів; правила щодо обсягу та процедур подання обов'язкової звітності; регулювання цін; 
антимонопольне регулювання; контроль та обмеження щодо грошових та товарних потоків (включаючи 
інвестиційну та зовнішньоекономічну діяльність); регулювання зайнятості і використання трудових ресурсів. У 
зв'язку з цим державна політика має стосуватися змісту регуляторних актів на предмет їх відповідності принципам 
державної регуляторної політики. 

Згідно із Господарським кодексом України держава для реалізації економічної політики, виконання 
цільових економічних та інших програм економічного і соціального розвитку застосовує різноманітні засоби і 
механізми регулювання господарської діяльності.  

Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання є:   а) державне 
замовлення, державне завдання; б) ліцензування, патентування і квотування; в) сертифікація та стандартизація; г) 
застосування нормативів і лімітів; д) регулювання цін і тарифів; є) надання інвестиційних, податкових та інших 
пільг;  з) надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій [4, с.43]. 

Умови, обсяги, сфери та порядок застосування окремих видів засобів державного регулювання 
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господарської діяльності визначаються Господарським кодексом, іншими законодавчими актами, а також 
програмами економічного і соціального розвитку. Встановлення та скасування пільг і переваг у господарській 
діяльності окремих категорій суб'єктів господарювання здійснюються відповідно до цього Кодексу та інших 
законів.    

Як зазначає сучасний класик адміністративного права Н.О. Армаш, держава використовує безліч форм 
впливу і механізмів для безпосереднього або опосередкованого впливу на суб'єктів підприємницької діяльності, в 
яких проявляються різноманітні аспекти державного впливу на неї, що включають сприяння підприємництву, 
планування, регулювання. В усіх цих процесах значної уваги набуває проблема керівних кадрів та ролі керівника 
[5, с.77].  

Крім того, держава у взаємовідносинах із підприємцями може виступати покупцем, власником, менеджером 
економіки. Регулювання застосується у відповідь на необхідність захисту суспільних інтересів від зловживань і 
порушень з боку суб'єктів підприємницької діяльності і для захисту суб'єктів підприємництва від порушень їх прав 
іншими підприємцями. Не можна заперечувати, що є суб'єкти підприємницької діяльності, які для досягнення мети 
одержання прибутку не обтяжені етичними або правовими проблемами, ними керує лише бажання швидко 
отримати прибуток. У цих ситуаціях державне регулювання є засобом коригування певних шкідливих результатів 
підприємницької діяльності з метою забезпечення економічної безпеки держави [6, с.78].   

Хоча державне регулювання підприємницької діяльності ґрунтується на законодавстві, однак не 
вичерпується ним, оскільки це складний процес, що охоплює комплекс різних організаційно-правових засобів. 
Організаційний аспект державного регулювання виявляється в створенні певних державних органів і наділенні їх 
відповідними повноваженнями для цілеспрямованого впливу на економічні відносини та підприємницьку 
діяльність [7, с.89].    

Важливе значення в здійсненні державного регулювання господарської діяльності, у тому числі 
підприємництва, має Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» від 11.09.2003 р. (далі — Закон).  

Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності — це напрям державної 
політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також 
адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами 
господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, 
зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку 
господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та 
законами України. Принципами державної регуляторної політики є:  1) доцільність — обґрунтована необхідність 
державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;   - адекватність — 
відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої 
проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;   - ефективність — забезпечення 
досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок 
мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;  - збалансованість — 
забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави; 
   - передбачуваність — послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також 
планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування 
їхньої діяльності;   - прозорість та врахування громадської думки — відкритість для фізичних та юридичних осіб, 
їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд 
регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку 
фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих 
регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про 
здійснення регуляторної діяльності. 

Висновки. Отже, згідно з проведеним аналізом можемо виділити такі основні ознаки сучасного стану 
правового забезпечення регуляторна політика: загальність (діяльність із забезпечення регуляції економіки є 
обов’язковою для всіх учасників суспільних відносин в сфері господарювання); суб’єктне спрямування – регуляція 
спрямована на специфічних суб’єктів економіки; ситуаційність – проміжок часу в період якого держава повинна 
забезпечувати економічну безпеку; функціональність – регуляція як функція діяльності органів виконавчої влади; 
цілепокладання –  основа існування суспільства в сфері діяльності суб’єктів господарювання; наочність – 
відсутність економічної загрози у практичній площині функціонування суспільства, що має час і місце. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ ЗА 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 
Стаття присвячена актуальним питанням сьогодення, адже порядок визначення розміру штрафів викликає 

багато дискусій як серед науковців, так і серед правоохоронних органів, що розглядають справи про 
адміністративні правопорушення та визначають штраф як вид покарання за скоєний проступок. 

Штраф – найбільш поширений вид адміністративного стягнення майнового характеру. Він накладається на 
правопорушників в адміністративному або судовому порядку у випадках і межах, передбачених актами вищих 
органів державної влади і управління. Розмір штрафу визначається переважно щодо офіційно встановленого 
розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян або, в окремих випадках у кратному розмірі до вартості 
проїзду або товару.  

Чинне законодавство у частині визначення розміру штрафу є досить недосконалим, існує з численними 
недоліками та суперечностями, які на даному етапі існування України необхідно ліквідовувати – беручи до уваги 
факт підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та необхідність адаптувати вітчизняне законодавство до 
Європейських стандартів. 

© О.М.Окопник, 2018 
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відповідальність, правопорушник, штраф. 

 
Okopnik О. CURRENT PROBLEMS OF DETERMINATION OF PENSION RATES FOR 

ADMINISTRATIVE DEFENSE 
The article is devoted to the actual issues of the present, since the procedure for determining the amount of fines 

causes a lot of discussion both among scientists and among law enforcement agencies dealing with cases of administrative 
violations and defining a fine as a form of punishment for a misdemeanor. 

Penalty - the most common type of administrative recovery of property. It is imposed on offenders in an 
administrative or judicial manner in the cases and within the limits provided for by acts of supreme bodies of state power 
and administration. The amount of the fine is determined predominantly in relation to the officially established amount of 
the non-taxable minimum income of citizens or, in some cases, in a multiple amount to the cost of travel or goods .. 

The current legislation on defining the size of the fine is quite imperfect, there are numerous shortcomings and 
contradictions that need to be eliminated at the current stage of Ukraine's existence, taking into account the fact that the 
Association Agreement between Ukraine and the EU was signed and the need to adapt domestic legislation to European 
standards. 

Key words: administrative penalty, administrative offense, administrative liability, offender, fine. 
 
Постановка проблеми. Адміністративне законодавство не тільки визначило фактичні підстави 

застосування, систему адміністративних стягнень, але й передбачило реальні підстави та правила їхнього 
накладення. Саме визначення адміністративного стягнення визначається як матеріалізований прояв 
адміністративної відповідальності, негативний правовий наслідок неправомірної поведінки особи, яка вчинила 
адміністративний проступок і повинна відповісти за свої протиправні дії та понести за це відповідне покарання у 
вигляді певних несприятливих заходів морального, матеріального та фізичного характеру [1, с. 79].  

Найпоширенішим видом реакції держави на вчинення адміністративних правопорушень в адміністративно-
деліктному законодавстві України був і залишається адміністративний штраф: за даними адміністративно-
юрисдикційної практики щороку у 90 відсотках усіх постанов про накладення адміністративних стягнень 
передбачається саме адміністративний штраф. 

Виникнувши ще за часів римського права, адміністративний штраф розглядався, як, до речі, й тепер, як 
різновид грошового стягнення, що накладалося уповноваженою особою і потрапляло в дохід держави. У 20-30-х 
роках XX століття в законодавстві Української Радянської Соціалістичної республіки адміністративна 
відповідальність взагалі ототожнювалася із застосуванням за протиправні діяння штрафів в адміністративному 
порядку. Адміністративний штраф зберіг свої домінуючі позиції серед адміністративних стягнень і до сьогодні [4].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Представники адміністративно-правової науки – провідні вчені-
адміністративісти (В. Авер’янов, В. Бевзенко, І. Голосніченко, І. Коліушко, В. Колпаков, Т. Коломоєць, А. Комзюк, 
О. Кузьменко, Д. Лук’янець, В. Шкарупа та ін.), юристи-практики неодноразово наголошували на необхідності 
істотної модифікації засад адміністративно-деліктної відповідальності, розробці нових перспективних зразків 
кодифікованих адміністративно-деліктних актів, які могли б стати основою для подальшого реформування 
законодавства у цій сфері  [7, c.120]. 

Формулювання мети статті. Мета статті – на основі аналізу наукових досліджень як вітчизняних науковців 
так і закордонних, визначити особливості нарахування штрафу за адміністративні правопорушення та його 
осучаснення. 

Виклад основного матеріалу.  Термін «штраф» має давнє походження і в перекладі з німецької «shtraf» 
означає «пеню», «кару», «стягнення за проступок». Однак сутність штрафу як виду адміністративного стягнення, 
завдяки поєднанню загальних рис штрафної (каральної) санкції та певних особливих властивостей, значно ширша 
й полягає не тільки в ущемленні майнових інтересів винної особи. 

Адміністративному штрафу як різновиду штрафної (каральної) правової санкції притаманні такі риси: 
• він є проявом державного примусу, тобто має каральний характер через протиправну поведінку; 
• звертається на майно правопорушника, звідси має грошово-майновий характер; 
•  добровільний характер виконання поєднується із вживанням примусу в разі ухилення від виконання; 
• містить у собі мету відшкодування матеріальної шкоди, завданої державі; 
• йому властиві інші ознаки юридичних санкцій: запобіжний, виправно-виховний, правовідновлювальний 

характер [8]. 
Зокрема, виховний елемент адміністративного штрафу передбачає настання позитивних змін у поведінці 

правопорушника. Однак поведінка як зовнішній прояв діяльності людини залежить від безпосереднього або 
опосередкованого впливу штрафу та процесу його застосування на психіку індивіда. Отже, будучи за своєю 
сутністю засобом державного примусу, адміністративний штраф виступає зовнішнім спонукальним засобом як 
майнового, так і психологічного впливу [4]. 



61 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

Штраф – найбільш поширений вид адміністративного стягнення майнового характеру. Він накладається на 
правопорушників в адміністративному або судовому порядку у випадках і межах, передбачених актами вищих 
органів державної влади і управління. Розмір штрафу визначається переважно щодо офіційно встановленого 
розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян або, в окремих випадках у кратному розмірі до вартості 
проїзду або товару. Що стосується посадових осіб на відміну від громадян, чинним законодавством встановлені 
більш високі розміри стягнень [2, c. 105] 

За одиницю обчислення адміністративного штрафу відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо посилення відповідальності у вигляді штрафу» від 7 
лютого 1997 року прийнято неоподаткований мінімум доходів громадян, який становить 17 гривень [10, 11]. 

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян у розмірі 17 грн, який застосовується ще з 1997 р. як базова 
одиниця для розрахунку розміру адміністративного штрафу, вже не відображає економічних та соціальних реалій 
сьогодення. 

І деякі науковці зазначають, що потрібно осучаснювати та проводити індексацію гривні. І можливо базовою 
одиницею грошового стягнення встановити розмір мінімальної заробітної плати на момент скоєння 
адміністративного правопорушення. Проте вбачається, що концептуальний підхід у врегулюванні цього спектра 
відносин, запропонований розробниками законопроекту № 4107, не є достатньо виправданим і вимагає негайного 
обговорення та доопрацювання. Саме тому важко не погодитись із позицією представників Головного науково-
експертного управління Верхової Ради України, які у пунктах 1, 2 свого Висновку від 17 березня 2009 р. на 
згаданий проект підкреслюють, що мінімальна заробітна плата не є оптимальним нормативом для обчислення 
адміністративних штрафів, зокрема, хоча б з огляду на те, що відповідно до Закону України «Про оплату праці» 
[12] мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану 
працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг 
робіт). З цього видно, що ця величина не має жодного відношення до адміністративної відповідальності. Сутність 
цього поняття досить далека від сутності заробітної плати. Визначення розміру штрафу повинно відбуватись не 
тільки з огляду на майновий стан середньостатистичного громадянина, а має враховувати також і принцип 
пропорційності покарання та інші чинники, які зовсім не притаманні мінімальній заробітній платі [5]. 

Отже, постає питання впровадження нових механізмів обрахування розмірів адміністративних штрафів, які 
застосовуються до особи правопорушника, та, відповідно, виникає потреба у наукових дослідженнях цієї 
проблематики, які б стали теоретичною базою для формування законодавства. Одним із можливих шляхів пошуку 
відповідей на поставлене питання може стати аналіз зарубіжного досвіду у цій галузі, оскільки запозичення такого 
досвіду нормативного регулювання в тій чи іншій сфері та імплементація відповідних норм у національне 
законодавство України було і залишається одним із пріоритетних шляхів подальшого вдосконалення 
адміністративно-деліктного законодавства. Вказаний підхід зумовлює пошук найбільш ефективних та 
раціональних, з точки зору вітчизняного правозастосування, механізмів впорядкування відповідних правовідносин. 
Керуючись цим, виправданою слід визнати необхідність аналізу зарубіжного законодавства і в цій сфері [7].  

Наприклад, штрафи за порушення правил дорожнього руху в деяких державах вираховують в залежності від 
доходу в місяць або доходу в день. Щодо справедливим є нарахування штрафу у Фінляндії. Тут він залежить від 
розміру щомісячної зарплати порушника. Це правило відноситься до порушень за перевищення швидкості і 
водіння в нетверезому вигляді [9]. A Скандинавські країни вважають лідерами за розмірами штрафів для 
автомобілістів у Європі. Наприклад у Швеції немає чітко встановлених розмірів штрафів за водіння авто в 
нетверезому стані. Сума, яку доведеться сплатити правопорушникові, залежить від його доходів. Мінімальний 
штраф передбачено на рівні, який відповідає сумі, яку водій заробляє за 40 днів [3].  

Нажаль на сьогоднішній день більша частина приватних підприємств офіційно своїм працівникам виплачує 
мінімальну заробітну плату, решту в конверті. І це не тому що громадяни в нашій державі не поважають закон. А 
тому що держава встановлює такі жорстокі рамки для приватних підприємців і встановлює високі податки, то 
керівники просто вимушені порушувати закон. І працівники офіційно отримують мінімальну заробітну плату. 

Виникає проблема при нарахуванні штрафу, адже велика частка громадян все ще отримують мінімальну 
заробітну плату або взагалі офіційно не працюють. 

Висновок. Підводячи підсумок хотілося б зазначити: яка ж в майбутньому на наш погляд можлива нова 
концепція нарахування адміністративного штрафу за правопорушення – ми вважаємо, що нараховувати суму 
штрафу потрібно в залежності від доходу в місяць або доходу в день. 

Але для цього необхідно: по-перше: визначити складність проступку, по-друге: потрібно докорінно змінити 
Податковий кодекс і створити умови для розвитку підприємств, і виключити «чорні» бухгалтерії і тоді штрафи 
можна нараховувати в залежності від доходу в місяць або доходу в день. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ  ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 
 
У статті актуалізується проблема структурно-функціонального характеру діяльності з забезпечення ефективної 

антикорупційної діяльності в органах прокуратури. Підкреслюється особливість суб’єктів протидії корупції в органах 
прокуратури, яка полягає у неоднозначному підході до їх статусу: органи прокуратури, її співробітники – є одночасно й 
об’єктами корупційних злочинів і суб’єктами протидії корупції. Пропонуються структурно-функціональні зміни в 
організації та здійсненні антикорупційної діяльності в органах прокуратури України. 

Ключові слова: Генеральна прокуратура, органи прокуратури, протидія корупції, Спеціалізована прокуратура 
України (САП), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). 

 
Podolyaka S. FEATURES OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF ABUSE OF CORRUPTION IN 

UKRAINE PROSECUTORS 
The article deals with the problem of the structural and functional nature of the activity to ensure effective anti-corruption 

activity in the prosecutor's offices. The peculiarity of the subjects of counteraction to corruption in the prosecutor's offices is 
emphasized, which consists in ambiguous approach to their status: the prosecutor's offices, its employees - are simultaneously 
objects of corruption crimes and actors of counteraction to corruption. Structural and functional changes in the organization and 
implementation of anti-corruption activities in the organs of the prosecutor's office of Ukraine are offered. 

Key words: General Prosecutor's Office, prosecutors' bodies, counteraction to corruption, Specialized Prosecutor's Office 
of Ukraine (SAP), National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU).  

  
Постановка проблеми. Питання, що стосуються прокурорської дисципліни є надзвичайно актуальними, 

оскільки безпосередньо пов’язані з авторитетом системи органів прокуратури, іміджем державного органу. На 
превеликий жаль, ганебні випадки корупції в органах прокуратури України, ще трапляються і  значно підривають довіру 
громадян до державних органів, псують імідж держави. З метою подолання такого ганебного діяння як корупція в 
Україні, створено ряд державних організаційних структур.  Не зважаючи на те, що компетенція та функціональне 
призначення суб’єктів протидії корупції визначаються на рівні законів, все ж мають місце певні неточності та 
неузгодженості, що можуть стосуватися повноважень тих чи інших суб’єктів. Особливо це торкається такої сфери, як 
протидія корупції в органах прокуратури України, суб’єкти якої не лише представлені загальними правоохоронними 
органами, але й окремі з них, так би мовити, виокремлюються із загальної системи, набувають особливих чи 
автономних статусів, спеціалізуються саме на тих чи інших видах антикорупційної діяльності. Це стосується не лише 
автономних підрозділів у межах правоохоронних органів таких як Спеціалізована антикорупційна прокуратура (Далі – 
САП), чи відповідні спеціалізовані підрозділи у межах Національної поліції України, СБУ тощо, але й створення цілком 
незалежних органів зі спеціальним статусом таких як НАБУ, НАЗК тощо. Нерідко така розгалужена система суб’єктів 
протидії корупції, кожен з яких наділений повноваженнями щодо протидії корупції в органах прокуратури України 
може призводити як до певних конфліктів, так і до неефективної взаємодії між різними відомствами.  

У цьому контексті доречно буде згадати нещодавній конфлікт між Національним антикорупційним бюро 
України та Генеральною прокуратурою України (Далі – ГПУ), який набрав широкого резонансу та активно 
висвітлювався у ЗМІ України. Такого роду конфлікти неприпустимі,  які безумовно призводять до значних 
репутаційних втрат зі сторони системи прокуратури України та зовнішніми суб’єктами, до повноважень яких входить 
здійснення протидії корупції, зокрема і в органах прокуратури України. Наведене вказує, що дослідження проблем та 
напрямів їх подолання у функціонально-організаційній структурі суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури 
України має надзвичайно важливе стратегічне значення для подальшого розвитку системи протидії корупції в Україні. 

© С.А.Подоляка, 2018 
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Усе вищевикладене ще раз підкреслило актуальність обраної теми та  продиктувало необхідність розробки 
оптимального функціонально-системного механізму протидії корупції в органах прокуратури України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці структури та функцій у системі протидії корупції в 
Україні та прокуратурі як суб’єкту та об’єкту антикорупційної діяльності присвячено багато напрацювань та публікацій 
як науково-теоретичного, так і більш практично-прикладного спрямування. Серед науковців, які присвячували свою 
увагу даній проблематиці, можна назвати таких вчених як О.Л. Горган, Д.Г. Заброда, Є.В. Невмержицький, 
М.І.Мельник, С.С. Рогульський, О.В. Ткаченко, О.М. Угровецький, С.А. Шалгунова, К.І. Хромова та багатьох інших. 
Тим не менше, активна діяльність із модернізації та реформування усієї правоохоронної системи, утворення нових 
суб’єктів у сфері антикорупційної діяльності вказує на те, що науково-практична дискусія не є вичерпаною, а 
дослідження в наведеній сфері повинні бути продовжені з метою наукового забезпечення інституційного становлення 
системи протидії корупції, оптимізації функцій антикорупційних суб’єктів, взаємодії між ними, та забезпечення 
ефективного процесу протидії корупції в органах прокуратури України. 

Формулювання цілей статті. Враховуючи актуальність теми та раніше сформульовані положення щодо 
діяльності суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України,  розробити модель оптимізації функціонально-
організаційної структури суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури  

України та налагодження взаємодії між ними. Тому актуальним є обрання відповідного напряму дослідження та 
присвячення окресленій проблематиці окрему увагу. 

Виклад основного матеріалу. Виходячи з окресленої проблематики вкрай важливим аспектом у побудові 
механізму протидії корупції в органах прокуратури України є утвердження стабільної, ефективної функціонально-
організаційної структури суб’єктів протидії корупції. Як відомо, кожен орган державної влади, у своїй діяльності може 
діяти виключно у межах та на підставі законодавства України, отже компетенція та відповідні функції суб’єктів в 
механізмі протидії корупції в органах прокуратури, визначаються законодавством та створюють упорядковану матрицю 
повноважень в антикорупційній діяльності. Такими положеннями визначається функціональне призначення 
організаційних одиниць системи протидії корупції в органах прокуратури України. 

Окремо варто зазначити, що формування системи протидії корупції не було завершеним на даний момент. 
Зокрема триває активна наукова та суспільно-політична дискусія щодо законодавчого забезпечення Вищого 
антикорупційного суду України, його статусу, процедури утворення, повноважень. Даній проблематиці також слід 
приділити відповідну увагу. 

Станом на сьогодні відповідно до законодавства діяльністю із протидії корупції займаються усі державні органи 
в межах свого відомства, правоохоронні органи у межах загальної правоохоронної діяльності та спеціалізовані суб’єкти 
спеціально утворені для здійснення діяльності спрямованої на протидію корупції. Як вже зазначалося, прокуратура 
України може бути як суб’єктом із протидії корупції, так і об’єктом, на який спрямована діяльність інших 
антикорупційних суб’єктів (при цьому, у випадках із корупційними злочинами, підтримувати державне обвинувачення 
завжди буде прокурор – чи то прокурор САП, чи то інший прокурор, відповідно до покладених на нього повноважень у 
системі органів прокуратури України). Тому в механізмі та відповідній функціонально-організаційній структурі різним 
органам прокуратури належатиме різна роль. 

У першу чергу звернемо увагу на внутрішній аспект протидії корупції в органах прокуратури України. У цьому 
напрямі найбільший прояв має адміністративно-правовий аспект протидії корупції, адже внутрішня протидія корупції 
не лише запускає механізм розслідування корупційних злочинів та адміністративних правопорушень, а спрямована на 
здійснення державного управління в системі органів прокуратури як ієрархічного утворення спрямованого на 
забезпечення протидії корупції, у тому числі щодо створення умов запобігання даному явищу та ліквідацію умов, що 
сприяють корупції. В ГПУ та інших органах адміністративного управління прокуратурою є весь спектр 
адміністративно-правових повноважень у сфері протидії корупції у власному відомстві. 

Для цього утворюються відповідні внутрішні структурні підрозділи ГПУ, кожен з яких у функціонально-
організаційній структурі відіграє особливу роль як стосовно внутрішньовідомчої протидії корупції в органах 
прокуратури, так і щодо зовнішньої протидії корупції, яка здійснюється прокуратурою як спеціальним суб’єктом 
уповноваженим на протидію корупції.  

В межах Генеральної прокуратури діє Спеціалізована прокуратура України до спеціальних функцій якої 
відноситься здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, 
досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України; підтримання державного обвинувачення у 
відповідних провадженнях; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим 
Законом і корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями. У межах реалізації своїх функцій 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює міжнародне співробітництво. При цьому, слід звернути особливу 
увагу на те, що крім основних функцій, які пов’язані із процесуальним керівництвом справ, що підслідні НАБУ, 
законодавство визначає ще й представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених 
Законом України «Про прокуратуру»[1]. З наведеного вище випливає, що жодних інших функцій, крім вищенаведених 
на САП не покладено, а отже у системі протидії корупції САП може здійснювати протидію корупції щодо інших органів 
прокуратури виключно у порядку процесуального керівництва в справах, які ведуться щодо службових осіб. Що ж 
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стосується інших правопорушень чи загальної адміністративної протидії корупції, то в даному випадку САП не має 
повноважень щодо протидії корупції в органах прокуратури України. 

Аналогічний законодавчий підхід відображений і у відповідному Положенні «Про спеціалізовану 
антикорупційну прокуратуру України», затвердженого наказом ГПУ від 12 квітня 2016 р. №149, що прийнятий на 
виконання положень Закону [2]. Тим не менше, саме Положення дещо розширює норми, які регламентують діяльність 
САП щодо взаємодії з ГПУ, а також інші адміністративні функції. Так, відповідно до п. 1.3 наведеного Положення, свою 
роботу Спеціалізована антикорупційна прокуратура організовує у взаємодії з іншими структурними підрозділами 
Генеральної прокуратури України, прокуратурами всіх рівнів, Національним антикорупційним бюро України, 
Національною академією прокуратури України, державними органами та органами місцевого самоврядування [2]. 
Однак така взаємодія стосується безпосереднього здійснення законодавчих функцій, або ж координаційної взаємодії у 
відповідних сферах та не може тлумачитися як вихід за межі законодавчо встановлених повноважень САП. Мало з того, 
в окремих випадках взаємодія, в тому числі координація з іншими органами прокуратури обмежується законодавчо. 

Такі обмеження мають обґрунтовану ціль – забезпечення якнайбільшого рівня автономності САП та його 
відносної незалежності від Генеральної прокуратури України та ключових політичних фігур. Саме тому, однією із 
законодавчих вимог є те, що приміщення, у якому розміщується САП, повинно знаходитись окремо від інших 
приміщень ГПУ (ч. 3 ст. 8-1 ЗУ «Про прокуратуру») [1]. Таким чином, взаємодія з органами прокуратури може 
стосуватися загально-організаційних питань, чи адміністративного забезпечення діяльності САП, оскільки остання є 
структурним підрозділом ГПУ, однак взаємодія щодо питань процесуального керівництва справами повинна суттєво 
обмежуватися, що не даватиме ГПУ важелів впливу на САП. 

Більш конкретно із сфери адміністративної діяльності САП та відповідних напрямів взаємодії зокрема із ГПУ, 
визначається у п. 3, 4 положення [2]. Такі положення дещо не співпадають з встановленими у «Положенні про 
Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України» функціями САП [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що адміністративний вплив ГПУ на САП є доволі обмежений законодавчо, що 
відображається і на практиці. Такий стан речей забезпечує автономність діяльності САП. При цьому, САП не має 
адміністративно-правових повноважень щодо протидії корупції у інших підрозділах ГПУ, окрім як тих, що випливають 
із процесуального керівництва над досудовими розслідуваннями щодо НАБУ. Саму ж адміністративну протидію 
корупції у межах САП, орган організовує самостійно. 

Що ж стосується випадків, коли корупційний злочин було вчинено прокурором САП, то в даному випадку 
обґрунтовано процесуальне керівництво такими справами буде здійснювати вже не прокурор САП, а інший прокурор 
ГПУ. Це – пряма вимога ч. 7 ст. 8-1 Закону України «Про прокуратуру», відповідно до якого нагляд за досудовим 
розслідуванням корупційних злочинів у разі їх вчинення прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
здійснює прокурор, який визначається Генеральним прокурором із числа своїх заступників (крім керівника 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) або керівників департаментів Генеральної прокуратури України [1]. При 
цьому, для ефективності відповідного ведення такого роду справ доцільно було б залучати саме того прокурора, який 
мав успішний досвід у процесуальному керівництві антикорупційних справ, або ж залучати інших осіб з аналогічним 
досвідом як радників у відповідних справах. З огляду на те, що САП як спеціальний суб’єкт протидії корупції в органах 
прокуратури не здійснює загальної адміністративно-правової протидії корупції, в межах ГПУ. З цією метою у системі 
ГПУ функціонують інші суб’єкти, до спеціальних повноважень яких відноситься здійснення адміністративно-правової 
протидії корупції серед співробітників прокуратури. 

З огляду на наведене можемо запропонувати у майбутньому функції адміністративно-правової протидії корупції 
передати до САП з утворенням відповідного аналогічного відділу в ній, який би на умовах більшої автономності у 
рівній мірі здійснював би протидію корупції в органах прокуратури України. На законодавчому рівні відповідну 
пропозицію потрібно реалізувати шляхом доповнення функцій, що визначені у положенні ч. 5 ст. 8 Закону України 
«Про прокуратуру» ч. 4, у якій визначити наступну додаткову функцію діяльності САП «організовує протидію корупції 
в органах прокуратури України у межах наданих повноважень». 

Також, в межах ГПУ функціонує Відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції. Останній 
функціонував як самостійний відділ у структурі ГПУ з окремими спеціальними покладеними на нього повноваженнями 
у сфері адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури України. Таким чином, відділ у межах своєї 
компетенції є так би мовити ключовим суб’єктом в межах Генеральної прокуратури у сфері адміністративно-правовової 
протидії корупції в системі органів прокуратури, а також виконує окремі функції протидії корупції у напрямі 
розслідування адміністративних корупційних правопорушень в межах інших органів. При цьому його основною 
функцією є організація та забезпечення саме адміністративно-правової протидії корупції в прокуратурі України, 
вироблення основ відомчої політики у цій сфері, активна діяльність з приводу реалізації антикорупційної стратегії у 
межах Генеральної прокуратури України. 

Резюмуючи, варто зазначити, що Відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції наділений 
загальними організаційними повноваженнями щодо протидії корупції в органах прокуратури України. При цьому, 
відділ, як і інші структурні підрозділи прокуратури, реалізує супровідну адміністративно-правову діяльність у процесі 
організації протидії корупції в органах прокуратури України. 
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Запорукою виконання відділом своїх організаційних функцій у сфері протидії корупції в органах прокуратури 
України є налагодження належної взаємодії з іншими структурними підрозділами ГПУ, оскільки останні можуть бути 
як об’єктами антикорупційної діяльності, так і суб’єктами, з якими загальний зазначений відділ здійснюватиме 
координацію в наведеній сфері. Слід також підкреслити, що сам Відділ організації діяльності у сфері запобігання та 
протидії корупції був самостійним структурним підрозділом у системі ГПУ, яка визначена наказом Генерального 
прокурора України від 16 липня 2015 року №55-шц «Про затвердження структури Генеральної прокуратури України» 
[3], однак з урахуванням подальших змін, структура ГПУ у редакції наказу Генерального прокурора України №59-шц 
від 29.12.2017 р., Відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції був віднесеним до складу 
Департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави у судах 
[4]. Така зміна у структурі робить Відділ організації діяльності у сфері запобігання та корупції певним чином 
другорядним внутрішнім суб’єктом, зміщаючи акцент в ключовій антикорупційній діяльності до інших підрозділів 
Генеральної прокуратури України. Тим не менше, вважаємо, що напрацювання даного відділу повинні бути 
збереженими, а відповідний досвід використаний у повній мірі. 

Отже, підводячи підсумки слід запропонувати розмістити Відділ організації діяльності у сфері запобігання та 
протидії корупції не у межах Департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів 
громадянина або держави в судах, повноваження та функції якого зводяться до окремого аспекту діяльності 
прокуратури, а у межах Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України. Останній виконував би 
загальноорганізаційні функції у межах відповідної інспекції. 

Висновки. Підсумовуючи все вищенаведене, можемо резюмувати, що функціонально-організаційна структура 
суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури має значний потенціал для оптимізації. Мало того, процес 
реформування органів прокуратури, системи протидії корупції та досудового розслідування, судової системи, прямо 
зумовлює необхідність здійснення значних змін у відповідній структурі. Основний потенціал для оптимізації системи 
протидії корупції в органах прокуратури України знаходиться у межах внутрішньої структури ГПУ, зокрема в частині 
суб’єктів, прерогативою яких є здійснення адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури України. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

СУБ’ЄКТІВ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 
 
В статті надано розуміння системи суб’єктів сектора безпеки і оборони та надано їх класифікацію. 

Визначено поняття та розкрито основні елементи адміністративно-правового статусу суб’єкта сектора безпеки і 
оборони. Доведено, що систему суб’єктів сектора безпеки і оборони об’єднує мета і ціль функціонування – 
забезпечення національної безпеки.  

Ключові слова: статус, адміністративно-правовий, елементи, сектор безпеки і оборони, національна 
безпека. 

 
Ponomarev S. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF 

THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR 
The article provides an understanding of the system of subjects of the security and defense sector and provided their 

classification. The concept and the basic elements of the administrative-legal status of the subject of the security and 
defense sector are revealed. It is proved that the system of subjects of the security and defense sector combines the purpose 
and purpose of functioning - the provision of national security. 

Key words: status, administrative-legal, elements, security and defense sector, national security. 
 
Постановка проблеми. В процесі забезпечення національної безпеки приймають участь різні органи 

державної влади, місцевого самоврядування, об’єднання громадян, окремі громадяни. У відповідності з 
законодавством всі вони наділені певними повноваженнями по забезпеченню національної безпеки. Якщо 
забезпечення національної безпеки розглядати як найголовніше завдання держави і суспільства, то весь спектр 
діяльності по реалізації цього завдання припадає на сектор безпеки і оборони, який являє собою сукупність 
державних органів влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і установ та окремих 
громадян, які уповноважені на діяльність з забезпечення національної безпеки, а оскільки вони є носіями певної 
правосуб’єктності, то тим самим набувають статусу суб’єкта національної безпеки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічну єдність наукового пошуку забезпечує аналіз 
наукової думки, присвяченої формуванню єдиного підходу щодо сутності адміністративно-правового статусу 
суб’єктів сектора безпеки і оборони (В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, 
В. М. Гаращук, О.В. Джафарова, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, Р. С. Мельник, 
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О. І. Миколенко, Л. Л. Попов, О. П. Рябченко, А. О. Селіванов, В. П. Тимощук, М. М. Тищенко Ю. О. Тихомиров 
та ін.). 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у наданні загальної характеристики адміністративно-
правового статусу суб’єктів сектору безпеки і оборони 

Виклад основного матеріалу. На початку варто зазначити, що суб’єктом права може бути юридична або 
фізична особа, здатна здійснювати суб’єктивні права і виконувати юридичні обов’язки.  

Отже, для суб’єкта права притаманні дві основні ознаки, а саме: по-перше, це особи, учасники суспільних 
правовідносин (фізичні особи, організації, установи, підприємства), які за своїми особливостями фактично можуть 
бути носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; по-друге, це особи, які реально здатні брати участь у 
правовідносинах, набули властивості суб’єкта права в силу юридичних норм. Іншими словами, юридичні норми 
утворюють обов’язкову основу виступу індивідів, організацій, громадських утворень як суб’єктів права [1]. 

Суб’єкти права мають зовнішню відокремленість; вони персоніфіціровані (виступають зовні у вигляді 
єдиної особи – персони); здатні виробляти виражати і здійснювати особисту (персоніфіковану) волю. 

Всі суб’єкти права можуть бути поділені на три основні групи: а) індивідуальні суб’єкти (фізичні особи); б) 
колективні суб’єкти; в) громадські утворення [2]. 

Суб’єктами сектора безпеки і оборони можуть бути як індивідуальні (фізичні особи), так і юридичні особи 
(держави, міністерства, відомства, об’єднання громадян). Оскільки діяльність сектора безпеки і оборони 
регулюється переважно нормами адміністративного права, то буде доцільною загальна характеристика саме 
адміністративно-правового статусу суб’єктів сектора безпеки і оборони.  

Визначаючи адміністративно-правовий статус суб’єкта сектора безпеки і оборони, необхідно виходити з тих 
повноважень і завдань, які виконує даний суб’єкт. Т.О.Коломієць визначає адміністративно-правовий статус 
державного органу як сукупність суб’єктивних прав і обов’язків, закріплених нормами адміністративного права за 
певними нормами [3, с. 64]. 

Суб’єкт адміністративного права в юридичній науці визначається як носій визначеного кола прав і 
обов’язків, встановлених адміністративно-правовими нормами. Так, Д.М.Овсянко вважає, що суб’єкти 
адміністративного права – це особи або організації, які за певних умов можуть стати учасниками (сторонами) 
управлінських відносин та нести юридичну відповідальність за порушення правил у даній сфері [4, с. 468]. 
Ю.М.Фролов суб’єкт адміністративного права визначає як самостійну особу, яка володіє адміністративною 
правосуб’єктністю, тобто є носієм суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, передбачених нормами 
адміністративного права, та має потенціальну здатність реалізувати власну волю в адміністративно-правових 
відносинах [5, с. 551]. В.Л.Коваль, В.К.Колпаков та Ю.А.Ведерніков суб’єкт адміністративного права визначають 
як носія (власника) прав і обов’язків у сфері державного управління, які передбачені адміністративно-правовими 
нормами, здатного надані права реалізувати, а обов’язки виконувати [6, с. 92; 7, с. 69; 8, с. 40]. Як зазначає 
О.І.Беспалова, невід’ємною ознакою суб’єкта адміністративного права є його потенціальна здатність вступати в 
адміністративні правовідносини, реалізовувати надані йому повноваження у сфері державного управління, нести 
юридичну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків. Суб’єкт 
адміністративного права стає суб’єктом адміністративно-правових відносин з моменту реалізації ним своїх прав та 
обов’язків у сфері виконавчої влади [9, с. 65]. О.О.Бандурка вважає, що під правовим статусом державного органу 
слід розуміти певну сукупність повноважень юридично-владного характеру, реалізація яких забезпечує виконання 
покладених на нього завдань, і що таке визначення можна характеризувати як дуже вузьке, воно не охоплює 
значної частини питань організації і діяльності державних органів, які визначають їх правовий стан або статус (ці 
два поняття досить часто ототожнюються, розглядаються як синоніми) [10, с. 125]. В.Б.Авер’янов і О.Д.Крупчан 
розглядають правовий статус різних органів переважно через їх правосуб’єктність, тобто включають до нього 
призначення органів, їх завдання, функції, компетенцію і повноваження, форми, методи та цілі діяльності [11, с. 
13-21]. О.Ю.Якимов пропонує виділяти у адміністративно-правовому статусі державного органу певні блоки: 
цільовий, до якого він включає призначення та завдання органу (в тому числі і його функції); структурно-
організаційний, до якого включає питання утворення органу, його структуру, штати; а також блок - компетенцію 
та відповідальність [12, с. 34].  

Розкриваючи правовий статус державного органу та його елементи, Д.А.Вечернін пропонує дати відповіді 
на такі запитання: органом якого рівня влади є даний орган; до якого виду органів влади він належить за своїм 
призначенням; хто утворює цей орган; кому орган підпорядкований, підконтрольний, піднаглядний, перед ким 
відповідальний; яку компетенцію має даний орган; хто йому підзвітний та підконтрольний; якою є юридична 
природа актів цього органу; якими державними символами він може користуватися; які джерела фінансування 
органу; чи володіє орган правами юридичної особи [13, с. 26-29]. Д.Д.Цабрія характеристику правового статусу 
визначає через призначення, вид та місце державного органу у системі органів виконавчої влади, а тому має 
складатися з таких елементів: а) офіційної назви органу; б) порядку та способу його утворення; в) території 
діяльності; г) мети діяльності, завдань і функцій; д) обсягу та характеру владних повноважень; є) форм і методів 
діяльності; є) порядку вирішення в органі підвідомчих питань; ж) відповідальності; з) джерел фінансування органу; 
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и) наявності або відсутності прав юридичної особи; і) права та обов’язку мати певну внутрішню структуру; ї) права 
та обов’язку користуватися державними символами [14, с. 126-131]. 

Таким чином, суб’єкт сектора безпеки і оборони, як носій делегованих йому адміністративно-правовими 
нормами, прав і обов’язків в сфері забезпечення національної безпеки, має право вступати у відповідні 
правовідносини з питань охорони територіальної цілісності України, її суверенності і незалежності, забезпечення 
законності і правопорядку, захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Суб’єкти сектора безпеки і оборони, виходячи із адміністративно-правового регулювання їх діяльності, 
можна розділити на кілька груп: а) за порядком утворення – державні (органи державної влади); недержавні 
(органи місцевого самоврядування); об’єднання громадян (інститути громадянського суспільства); б) за 
компетенцією – загальні (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України), спеціальні 
(Міністерство оборони України, МВС України, Служба безпеки України інші міністерства і відомства з 
повноваженнями в сфері національної безпеки); в) за персональним складом: колективні (органи виконавчої влади, 
органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, громадські об’єднання), індивідуальні (громадяни, 
фахівці, експерти, політики та ін.); г) за тривалістю діяльності: постійні (органи поліції, військові частини, органи 
служби безпеки); тимчасові (слідчі комісії Парламенту), виборні (органи місцевого самоврядування); д) за 
спрямованістю діяльності: внутрішнього функціонування (органи місцевого самоврядування, місцеві державні 
адміністрації, органи поліції); зовнішнього (Президент України, Міністерство закордонних справ України, Служба 
зовнішньої розвідки України тощо). 

На підставі викладеного, варто зробити проміжний висновок. Так, під системою суб’єктів сектора безпеки і 
оборони варто розуміти сукупність державних і недержавних органів, інститутів громадянського суспільства і 
громадян, уповноважених відповідно до закону на діяльність в сфері забезпечення національної безпеки, які в 
межах наданих їм повноважень здійснюють постійно або тимчасово, цілеспрямовану та узгоджену діяльність з 
використанням відповідних форм та методів з метою забезпечення суверенності і незалежності, територіальної 
цілісності України, охорони законності і правопорядку, захисту прав і свобод людини. 

Адміністративно-правовий статус суб’єкта сектора безпеки і оборони будучи різновидом галузевого 
правового статусу, визначає його місце в конкретній галузі права. Адміністративно-правовий статус суб’єкта 
сектора безпеки і оборони є спеціальним статусом і він ідентифікує відповідного суб’єкта права в системі 
правовідносин в сфері забезпечення національної безпеки в конкретний час з конкретними повноваженнями, 
завданнями і відповідальністю. 

Отже, адміністративно-правовий статус суб’єкта сектора безпеки і оборони можна визначати як 
врегульовану адміністративним законом систему структурних елементів, представлених цільовим, організаційно 
структурним, функціональним блоками і іншими складовими, які визначають правове становище суб’єкта безпеки 
і оборони в адміністративних правовідносинах при здійсненні діяльності по забезпеченню національної безпеки. 

Сутність діяльності суб’єкта безпеки і оборони полягає в цілеспрямованому впливу на об’єкти (колективи 
людей) для досягнення наміченої мети в забезпеченні безпеки в певному сегменті національної безпеки. 

Адміністративно-правовий статус суб’єктів сектора безпеки і оборони проявляється через функції, яким 
притаманні спільні ознаки, а саме: їхня діяльність врегульована законом України; вони наділені владними 
повноваженнями і використовують їх в міру необхідності; здійснюють нормативно-правове регулювання процесу 
управлінського впливу на об’єкти; їхня діяльність носить безперервний оперативний характер; їхня структура 
побудована на службовій ієрархії, підпорядкованості одних елементів іншим; діяльність суб’єктів сектора безпеки 
здійснюється професійним апаратом спеціально підготовленим для виконання функції забезпечення безпеки і 
оборони; функціонування суб’єктів безпеки і оборони здійснюється за певними напрямками, визначеними 
законами в певних галузях забезпечення безпеки і оборони (охорона правопорядку, розвідка, контррозвідка, 
оборона території, боротьба з злочинністю тощо); конкретні завдання суб’єктів безпеки і оборони реалізуються 
через виконання низки функцій, створеними спеціально для цього структурними підрозділами. 

Система суб’єктів забезпечення безпеки і оборони є інструментом реалізації цілей та завдань державного 
управління щодо процесів, які відбуваються в суспільному житті, як засіб конкретизації загальних функцій 
державного управління у певних сферах суспільного життя [15, с. 25-26]. Суб’єкти сектора безпеки і оборони 
мають представляти собою певну взаємопов’язану та взаємно узгоджену систему уповноважених державних і 
недержавних органів, установ, організацій та об’єднань громадян і окремих громадян, діяльність яких пов’язана з 
забезпеченням національної безпеки. 

Адміністративно-правовий статус суб’єктів сектора безпеки і оборони розкривається в їх діяльності по 
забезпеченню національної безпеки шляхом виконання функцій і завдань на основі принципів, встановлених 
законодавством. 

У свою чергу, адміністративно-правовий статус суб’єкта безпеки і оборони визначається такими основними 
елементами, як компетенція і повноваження, мета його створення, завдання і цілі, функції і принципи діяльності, 
відповідальність, правові і соціальні гарантії діяльності. 
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Є.А.Ліпкан зазначав, що «…для побудови грамотної, дієвої політики потрібне чітке уявлення про її 
механізми, технології, процедури, а головне – про систему її суб’єктів» [16, с. 141]. При цьому доцільно розрізняти 
суб’єкти загального забезпечення безпеки і оборони, якими є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України і суб’єкти спеціального, галузевого забезпечення безпеки і оборони, якими є Міністерство 
оборони України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, інші міністерства і державні 
служби, основні повноваження яких полягають в забезпеченні національної безпеки України, наприклад, Служба 
зовнішньої розвідки України.  

Одним із напрямів забезпечення національної безпеки є протидія корупції, яка в Стратегії національної 
безпеки визначена як загроза національній безпеці. В.А.Дем’янчук зауважує, «якщо взяти для прикладу органи 
державної влади, які задіяні в реалізації антикорупційної політики, то лише їх виявиться достатньо велика 
кількість. При цьому кожний з таких органів (підрозділів) відіграє у зазначеній сфері правовідносин персональну 
роль та має відмінний від інших обсяг завдань та повноважень. Це вказує на диференційовану множинність 
суб’єктів антикорупційної політики та необхідність їх класифікації» [17, с. 144]. 

Ю.О.Масенко застерігає, що невизначеність у тому, яке саме місце посідає певний державний орган чи 
будь-яке інше підприємство, установа чи організація, або об’єднання громадян у процесі формування, реалізації та 
контролю за реалізацією державної політики, призводить до дублювання і виконання одних і тих самих функцій 
різними органами держави [18, с. 60]. 

Розмежування повноважень суб’єктів сектора безпеки і оборони має бути враховане в подальшому 
реформуванні системи суб’єктів забезпечення національної безпеки з метою усунення дуалізму державних органів 
та забезпечення функціональної спрямованості ефективності повноважень. Збільшення кількості суб’єктів сектора 
безпеки і оборони не завжди призводить до бажаного результату і не відповідає вимогам належного забезпечення 
національної безпеки і протидії деструктивним факторам в сфері безпеки і оборони. 

Висновки. Отже, загальним для адміністративно-правового статусу суб’єктів сектора безпеки і оборони є 
об’єкти їх діяльності, якими є: людина, особистість – її права і свободи; суспільство – його матеріальні і духовні 
цінності; держава з своїм конституційним ладом, суверенністю, незалежністю і територіальною цілісністю. 
Систему суб’єктів сектора безпеки і оборони об’єднує мета і ціль функціонування – забезпечення національної 
безпеки. Безпека розуміється як стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави 
від внутрішніх і зовнішніх загроз, а життєво важливі інтереси полягають у сукупності інтересів і прав людей, 
задоволення яких надійно забезпечує можливості ефективного розвитку особистості, людини, суспільства. 
Узагальнюючим фактором об’єднання в цілісну систему суб’єктів безпеки і оборони є те, що вони своєю 
діяльністю забезпечують національну безпеку. Вживаючи поняття «національна безпека» необхідно виходити з 
того, що мова не ведеться про безпеку певної нації, в розумінні поняття «національної» в етнічному сенсі. 
Відносно суб’єктів безпеки і оборони поняття «національна безпека» вживається як узагальнення безпеки всіх 
націй, які складають Український народ, незалежно від раси, віри, політичних уподобань. Вживання ознаки 
«національна» підкреслює, що забезпечення безпеки стосується всіх громадян, кожної особистості незалежно від 
національної приналежності, мова ведеться про об’єднання етнічних інтересів в єдине поняття національної 
безпеки.  

Список використаних джерел: 
1. Суб’єкт права URL: https://uk.wikipedia.org/wiki 
2. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. т. 2. М.: Юридическая литература, 1982. 360 с. 
3. Коломієць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс (підручник). К.: Юрінком Інтер, 2011. 

576 с. 
4. Освянко Д.М. Административное право (учебное пособие). М.: Юрист, 1999. 448 с. 
5. Фролов Ю.М. Суб’єкти адміністративного права: сутність та підстави класифікації. Актуальні проблеми 

права: теорія і практика. 2012. № 25. С. 549-551. 
6. Коваль Л. Адміністративне право України : курс лекцій (Загальна частина). К. : Основи, 1994. 154 с. 
7. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підруч. К.: Юрінком Інтер.1999. 544 с. 
8. Ведерніков Ю.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України. навч. посіб. К.: Центр навч. літер. 2005. 

336 с. 
9. Беспалова О.І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави: моногр. 

Х.: Ніка Нова, 2014. 544 с. 
10. Бандурка О.О. Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти: 

моногр. Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. 506 с. 
11. Авер’янов В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. Х.: Право, 

1998. 37 с. 
12. Якимов А.Ю. Субъекты административной юрисдикции (правовой статус и его реализация): моногр. М.: 

ВНИИ МВД России, 1996. 68 с. 



71 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

13. Вечернин Д.А. Административно-правовой статус федеральных органов налогов налоговой полиции: 
дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.14 Екатеринбуог, 1999. 188 с. 

14. Цабрия Д.Д. Статус органа управления. Сов. гос-во и право. 1978. № 2. С. 126-131. 
15. Державне управління: теорія і практика: моногр. /за заг. ред. Авер’янова В.Б. К.: Юрінком Інтер1998. 

431 с. 
16. Липкан Э.К. Институциональные основы государственной политики. Волгоград: Страница – 2, 2000. 

124 с. 
17. Дем’янчук В.А. Організаційно-правовий аспект антикорупційної політики України. моногр. Х.: 

Константа, 2017. 480 с. 
18. Масенко Ю.О. Державна інформаційна політика України: організаційно-правові аспекти здійснення. дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2011. 189 с. 
REFERENCES 

1. Subiekt prava [Subject of law]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki [in Ukrainian]. 
2. Alekseev S.S. (1982). Obshchaia teoryia prava [The general theory of law]. M.: Yurydycheskaia lyteratura 
3. Kolomiiets T.O. (2011). Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs (pidruchnyk) [Administrative Law 

of Ukraine. Academic course (textbook)]. K.: Yurinkom Inter [in Ukrainian]. 
4. Osvianko D.M. (1999). Admynystratyvnoe pravo (uchebnoe posobye) [Administrative law (training manual)]. 

M.: Yuryst [in Ukrainian]. 
5. Frolov Yu.M. (2012). Subiekty administratyvnoho prava: sutnist ta pidstavy klasyfikatsii [Subjects of 

administrative law: the essence and basis of classification]. Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka – Actual problems 
of law: theory and practice, 25, 549-551[in Ukrainian]. 

6. Koval L. (1994). Administratyvne pravo Ukrainy : kurs lektsii (Zahalna chastyna) [The administrative law of 
Ukraine: the course of lectures (General part)]. K. : Osnovy [in Ukrainian]. 

7. Kolpakov V.K. (1999). Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine]. K.: Yurinkom Inter 
8. Vedernikov Yu.A., Shkarupa V.K. (2005). Administratyvne pravo Ukrainy. navch. posib. [Administrative Law of 

Ukraine. tutor manual]. K.: Tsentr navch. liter. [in Ukrainian]. 
9. Bespalova O.I. (2014). Administratyvno-pravovyi mekhanizm realizatsii pravookhoronnoi funktsii derzhavy 

[dministrative and legal mechanism of the law enforcement function of the state]. Kh.: Nika Nova[in Ukrainian]. 
10. Bandurka O.O. (2005). Upravlinnia derzhavnoiu podatkovoiu sluzhboiu v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi 

aspekty [Management of the State Tax Service in Ukraine: organizational and legal aspects]. Kh.: Vyd-vo Nats. un-tu 
vnutr. sprav[in Ukrainian]. 

11. Averianov V.B., Krupchan O.D. (1998). Vykonavcha vlada: konstytutsiini zasady i shliakhy reformuvannia 
[Executive power: constitutional foundations and ways of reform]. Kh.: Pravo [in Ukrainian]. 

12. Iakimov A. IU. (1996). Subieekty administrativnoi iurisdiktsii pravovoi status i ego realizatsiia [Subjects of 
administrative jurisdiction (legal status and its realization)]. M.:VNII MVD Rossii [in Russian]. 

13. Vechernin D. A. (1999). Administrativno-pravovoi status federalnykh organov nalogov nalogovoi politsii 
[Administrative and legal status of federal tax authorities of tax police]. Candidate’s thesis. Ekaterinbuog [in Russian]. 

14. Tsabriia D. D. (1978). Status organa upravleniia [Status of the management body]. Sov gos-vo i pravo – Sov 
state-and-right, 2, 126-131 [in Russian]. 

15. Averianov V.B. (1998). Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka [Public Administration: Theory and 
Practice]. K.: Yurinkom Inter [in Ukrainian]. 

16. Lipkan E. K. (2000). Institutsionalnye osnovy gosudarstvennoi politiki [Institutional Foundations of State 
Policy]. Volgograd [in Russian]. 

17. Demianchuk V.A. (2017). Orhanizatsiino-pravovyi aspekt antykoruptsiinoi polityky Ukrainy [Organizational 
and legal aspect of anticorruption policy of Ukraine]. Kh.: Konstanta [in Ukrainian].  

18. Masenko Yu.O. (2011).Derzhavna informatsiina polityka Ukrainy: orhanizatsiino-pravovi aspekty zdiisnennia 
[State information policy of Ukraine: organizational and legal aspects of implementation]. Candidate’s thesis. K. [in 
Ukrainian]. 

 
Стаття надійшла до редакції 27.09.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 



72 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

УДК 342.97 
Резніченко Володимир Олексійович,  

кандидат юридичних наук, заступник директора  
Маріупольського інституту Міжрегіональної 

Академії управління персоналом 
rva260778@gmail.com 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОКАЗИ» В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПІДВІДОМЧИХ ОРГАНАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 
У статті доведено, що правильне визначення поняття «доказу» є необхідною умовою досягнення істини, 

забезпечення законності й обґрунтованості рішень при провадженні в справах про адміністративні 
правопорушення. Виокремлено, основні ознаки, які характеризують правову природу (сутність) доказів в справах 
про адміністративні правопорушення. Надано власне розуміння доказів в справах про адміністративні 
правопорушення, підвідомчих органам Національної поліції. 

Ключові слова: докази, доказування, підвідомчість, адміністративне правопорушення, процесуальна 
діяльність, органи Національної поліції. 

 
Reznichenko V. STUDY OF THE CONCEPT OF EVIDENCE IN ADMINISTRATIVE EXCEPTIONS 

AFFECTING NATIONAL POLICE ORGANS 
It is proved in the article that the correct definition of the concept of evidence is a necessary condition for achieving 

the truth, ensuring the legality and validity of decisions in the conduct of cases on administrative offenses. It is emphasized 
that the main features that characterize the legal nature (essence) of evidence in cases of administrative violations. Self-
actualization of evidence in administrative offenses subordinate to the National Police is provided. 

Key words: evidence, evidence, subordination, administrative offense, procedural activity, bodies of the National 
Police. 

 
Постановка проблеми. Адміністративна відповідальність за своєю природою є відповідальністю 

ретроспективною, тобто факти, що служать підставою такої відповідальності, перебувають у минулому [1, с. 17]. 
Навіть у випадку, коли порушення правил дорожнього руху, публічної безпеки та порядку, або інше 
адміністративне правопорушення здійснюються на очах у поліцейського, то до моменту порушення справи вони 
вже визначаються подіями минулого, і в такому випадку завданням поліцейського полягає у правильному і, 
головне, об’єктивному відтворенні цих фактів, власне доказів. Відшукування носіїв інформації, за допомогою яких 
можуть бути отримані відомості про минулу подію, достовірне встановлення обставин збирання цих відомостей, їх 
перевірка, а також оцінка доказів, що мають значення для вирішення справи, становлять зміст процесу та місце 
доказування [2, с. 64].  

Поняття доказу належить до основних, вихідних у теорії доказів і доказовому праві. В залежності від того 
який зміст вкладається в поняття доказу, істотно змінюються права і обов’язки учасників адміністративного 
процесу. Отже, правильне визначення поняття доказу є необхідною умовою досягнення істини, забезпечення 
законності й обґрунтованості рішень при провадженні в справах про адміністративні правопорушення [2, с. 64-65]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На актуальність проблематики щодо сутності доказів в 
адміністративно-деліктному процесі звертали увагу провідні вчені у галузі адміністративного права: 
В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, М.І. Ануфрієв, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.В. Галунько, В.В. Гордєєв, 
Е.Ф. Демський, С.Ф. Денисюк, Г.В. Джагупов, О.В. Джафарова, Є.В. Додін, О.М. Дубенко, І.В. Казачук, 
С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.М. Круглов, О.В. Кузьменко, О.І. Миколенко, 
Р.В. Миронюк, О.І. Остапенко, Є.Ю. Соболь, С.О. Шатрава, В.Ю. Шильник, В.К. Шкарупа та інші.  

Виклад основного матеріалу. Термін «доказ» є загальновживаним і застосовується не лише в 
юриспруденції, а й в інших науках, зокрема філософії, логіці тощо. Але на відміну від нормативних положень у 
зазначених науках доказ детермінований роздумами як розумовою діяльністю людини та істиною як ключовим 
завданням її здійснення, а не комплексним об’єднанням в собі інформації та її носія, як певного об’єкта. Щодо 
істини як компонента досліджуваної категорії, слід зазначити, що у межах адміністративного процесу вона буде 
досягнута лише в разі правильного та об’єктивного підтвердження доказами реальних подій, явищ, процесів тощо. 
Очевидно, що і сутність доказів як широкої категорії детермінована фундаментальними основами буття [3, с. 128].  

Такий комплексний підхід до дослідження проблем доказування в цілому і, зокрема, окремих видів доказів і 
їх джерел в справах про адміністративні правопорушення забезпечує найбільшу ефективність в удосконаленні 
законодавства і застосуванні його на практиці діяльності органів Національної поліції [4, с. 17].  

Досліджуючи докази в справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих органам Національної 
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поліції, слід констатувати, що Кодекс України про адміністративні правопорушення уособлює в собі норми 
матеріального та процесуального права. На необхідність прийняття окремих нормативно-правових актів зверталась 
увага у науковій публіцистиці, і насамперед наголошується на імплементації у національне законодавство досвіду 
Республіки Білорусь, де існує два кодекси, які спрямованні на врегулювання як матеріальних, так і процесуальних 
адміністративно-деліктних відносин. 

Саме правило поведінки, зміст прав та обов’язків суб’єктів за певних умов передбачають норми 
матеріального права, а можливість їх застосування, перевірки дотримання змісту і форми, реалізації та отримання 
юридичних наслідків від такої діяльності входять до складу норм процесуального права. Такий взаємозв’язок 
структурних елементів правових норм різного роду галузей права свідчить про їх кореляцію, взаємозалежність і 
злагодженість, що в кінцевому підсумку підтверджує міжгалузевий характер такого явища, як докази [3, с. 133]. 

Своєрідністю процесуальних норм є те, що вони становлять загальнообов’язкові формально визначені 
правила діяльності уповноважених державою осіб та інших суб’єктів юрисдикційної діяльності. Тобто зміст 
доказів має сталий характер, на відміну від їх процесуальної форми, яка характеризується рухливістю, 
динамічністю, адже реалізація формально закріплених правил поведінки у межах складових цивілістичного 
процесу передбачає належну фіксацію юридичних обставин у встановлених нормами нотаріального 
процесуального, цивільного процесуального та виконавчого процесуального законодавства формах [3, с. 133]. 
Тобто докази мають матеріальний зміст і процесуальну форму й за своєю суттю є міжгалузевим утворенням, який 
поєднує норми різних галузей права [3, с. 133]. 

У юридичній науці й законодавстві поняття «доказ» і «доказування» відрізняються, кожне з яких має свій 
зміст. Повне, всебічне та об’єктивне вивчення фактичних обставин, які лежать в основі юридичної справи, є 
головною запорукою прийняття обґрунтованого рішення. В юридичній літературі такі фактичні обставини 
отримали назву доказів [5, с. 221]. Саме вони лежать в основі процесу доказування і виступають засобами для його 
здійснення [6, с. 93]. Головною функцією будь-яких доказів, за думкою В.К. Шкарупи, у тому числі і юридичних, – 
пояснити рішення, які приймаються, шляхом встановлення об’єктивної істини. Поряд з цим юридичні докази 
мають специфічні риси. Передусім вони спрямовані на встановлення обставин юридичної справи. Ними 
користуються уповноважені та зацікавлені особи. Вони встановлюють ті фактичні обставини, які лягають в основу 
рішень, що приймаються по справі в галузі права, тобто по юридичних справах [6, с. 93; 7, c. 92]. 

Докази є ядром доказування будь-якого суб’єкта, з них формується доказова основа, що визначає всю 
правову позицію суб’єкта доказування [2, с. 66]. Вони становлять «кореневу систему» аргументації суб’єкта. 
Докази – це носії інформаційних слідів про факти [8; 9; 10].  

Власне саме по собі слово «доказ» містить думку про те, що одна особа, яка є переконаною в істинності 
юридичного факту, значущого для прийняття рішення чи, в подальшому, вирішення правового спору – події або 
дії, пропонує іншій особі відомі дані (інформацію) з метою викликати в неї те ж переконання [2, с. 66]. 

У роботах з теорії доказів існує декілька концепцій щодо зазначеного питання. Відповідно до однієї з них 
ототожнюються докази з фактами об’єктивної реальності (подіями, явищами, діями минулого, з яких складалося 
досліджуване діяння). Прихильники зазначеної концепції (Б. С. Бєлкін, А. Я. Вишинський, П. А. Лупинська, 
І. Д. Перлов, М. А. Чельцов) під доказами розуміють лише факти [2, с. 67]. Зокрема, М. А. Чельцов у своїй роботі 
писав: «Факти, з яких випливає існування факту, що доводиться, мають назву доказових фактів або доказів... 
Доказами є факти, обставини» [11]. Цілком аналогічну думку висловлює П. А. Лупинська у статті «Про поняття 
судових доказів» [12]. Підтримує подібну позицію і А. Я. Вишинський, котрий зазначав, що «судові докази – це 
звичайні факти, ті самі явища, що виникають у житті, ті самі речі, ті самі люди, ті самі дії людей. Судовими 
доказами вони є лише остільки, оскільки вони потрапляють в орбіту судового процесу, стають засобом для 
встановлення обставин, що цікавлять суд» [2, с. 67; 13]. В іншій інтерпритації трактування поняття «доказів» деякі 
автори розглядають їх тільки як відомі факти, за допомогою яких можна встановити невідомі факти [14]. При 
цьому джерела фактичних даних іменуються «засобами доказування» і не включаються в поняття доказу [15]. Ця 
точка зору в основному будується на відриві фактичних даних від їх джерел і виключенні останніх з поняття 
доказу, в той час як на місце відомостей про факти (фактичних даних) ставляться самі факти об’єктивної дійсності 
[2, с. 68].  

На думку В.К. Шкарупи, безпосереднім і єдиним засобом пізнання істини у справах про адміністративні 
правопорушення є юридичні докази [7, c. 91], що визначаються в юридичній літературі як «фактичні дані, які 
використовуються для встановлення обставин справи відповідно з принципами об’єктивної істини» [5, c. 86]. Така 
позиція вказує на те, що докази в адміністративному процесі представляють собою фактичні дані, інакше кажучи, 
відомості про які-небудь факти (обставини справи). Звідси витікає і їх призначення – бути засобом встановлення 
сутності справи про адміністративне правопорушення [6, с. 93; 16, c. 37]. 

С.С. Олексієв зазначає, що в правовій літературі докази розглядаються головним чином як засіб 
встановлення істини по справі, що тягне застосування правових санкцій [5, c. 90]. Таке відношення до змісту 
поняття доказів пояснюється існуючою уявою про те, що тільки процес застосувань санкцій потребує доказування, 
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а застосування диспозиції не пов’язане з аналізом фактичної обстановки та глибокого вивчення обставин справи 
[6, с. 93; 16, c. 39]. 

Як бачимо, у процесі дослідження сутності доказів спочатку варто детальніше звернути увагу на те, що 
розуміти під терміном «фактичні дані». Взагалі в юридичній літературі сьогодні існує три погляди на розв’язання 
цієї проблеми. Одні автори вважають, що законодавець під вказаним терміном розуміє факти об’єктивної 
реальності [14, c. 12]. Інші стверджують, що мають на увазі відомості про факти [17, c. 182]. Треті роблять 
висновок, що фактичні дані – це і відомості про факти і самі факти [6, с. 95; 18, c. 102]. 

Але існують і інші концепції. Стосовно першої, докази мають двоякий характер. Джерела та фактичні дані 
виступають як самостійні докази [19, c. 291]. Відповідно до другої концепції, докази розуміються як фактичні дані, 
джерела ж перебувають за межами цього поняття. Останні, поряд з доказами, об’єднуються в групи під назвою 
«засоби доказу». «Вони є різновидами засобів процесуального доказу, кожен з яких має своєрідне визначення та 
спеціальну природу» [20, с. 94]. 

На нашу думку, найбільш доцільною є позиція де «будь-якими фактичними даними» розуміють відомості 
про реальні явища дійсності, що мають потенційне доказове значення. Зокрема Д. Н. Бахрах, доказами визначає 
фактичні дані, інформацію, на підставі якої встановлюються обставини справи [21, c. 121].  

Д. В. Приймаченка, який розглядаючи полеміку вчених-юристів стосовно терміна «фактичні дані», не 
погоджується з позиціями авторів, що тлумачать зазначений термін як факти об’єктивної реальності 
(М. С. Строгович , М. А. Чельцов, Р. Г. Домбровський), а також авторів, які тлумачать його двояко: як факти 
об’єктивної реальності і як відомості про факти (П. С. Елькінд, Ф. Н. Фатткулін). Вчений вважає найбільш 
переконливими аргументи авторів, що розуміють фактичні дані лише як «відомості про факти» (В. Я. Дорохов, 
М. М. Михеєнко) [22, с. 10]. 

Отже, наведене вказує, на реальну можливість в рамках нормативного визначення доказів в справі про 
адміністративне правопорушення (стаття 251 КУпАП) ототожнення понять «дані» та «відомості». Це не буде 
помилкою і логічно відобразить суть теоретичного словосполучення «відомості про факти» із легальним 
визначенням доказу як «дані про факти» або у редакції ст. 251 КУпАП «фактичні дані» [23, с. 42]. 

Законодавець чітко визначає поняття «доказів» в адміністративному праві, зокрема у ст. 251 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення зазначено, що доказами у справах про адміністративні 
правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) 
встановлює наявність або відсутність адміністративного правопорушення, винності даної особи в його вчиненні та 
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про 
адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, 
потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних 
засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які 
використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 
дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами [24]. 

Враховуючи викладене та спираючись на законодавче визначення поняття «докази» можна виділити 
наступні риси: 1) докази – фактичні дані, тобто не будь-які аргументи, а лише дані, які торкаються фактів, тобто 
відомостей про факти, інформація про них [19, c. 138]; 2) це фактичні дані повинні мати безпосередню 
приналежність до справи, що розглядається; 3) їх наявність або відсутність є єдиною підставою для прийняття 
юридично важливого рішення [6, с. 97]. 

Проте окрім цих, законодавчо-визначених, ознак можна виділити інші, які закономірно витікають під час 
детального аналізу: 1) цей інститут врегульований законодавчо; 2) комплексний характер деяких джерел доказів 
(протокол про адміністративне правопорушення є не лише джерелом доказів, а й виступає як аргумент, що 
свідчить про відкриття справи); 3) специфічна роль документів, які в такій якості не виступали раніше; 4) 
обмежене коло суб’єктів, що займаються збором, дослідженням та оцінкою доказів (хоча це коло в 
адміністративному процесі значно ширше ніж в кримінальному чи цивільному) [6, с. 97; 7, с. 42]. 

Крім того, Є.В. Додін, незважаючи на всю специфіку доказів, що мають місце при доказуванні в 
адміністративному процесі, вони представляють собою різновид юридичних доказів, бо їх знаходження, 
використання та оцінка регламентуються законодавцем на підставі єдиних принципів доказового права, що 
визначаються характером держави. Тому докази, що використовуються в адміністративному процесі, мають 
правовий характер, що в свою чергу означає: тільки ті фактичні дані можуть розглядатися в якості доказів в 
адміністративному процесі, які отримані у встановленому законом порядку і передбаченими способами; тільки ті 
фактичні дані можуть розглядатися в якості доказів в адміністративному процесі, якщо законодавець допускає їх 
використання в якості таких; тільки ті фактичні дані можуть розглядатися в якості доказів по конкретній 
адміністративній справі, які мають значення для всебічного, об’єктивного і правильного розгляду цієї справи [6, 
с. 97; 16, c. 63]. 

Висновки. Спираючись на наукову думку А.Т. Комзюка, В.М. Бевзенка та Р.С. Мельника, можемо зробити 
такі узагальнюючі висновки про ознаки доказів, а саме: докази – це будь-які фактичні дані, на підставі яких 
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уповноважений суб’єкт встановлює наявність або відсутність оспорюваних обставин; докази як відомості про 
факти представляють собою відображення реальних фактів, є їх відтворенням, яке дозволяє судити про властивість 
цих фактів вже після того, як вони стали надбанням минулого; докази можуть бути представлені у різній формі. 
Так, фактичні дані, що мають значення для правильного вирішення справи, можуть бути отримані (встановлені) 
уповноваженим суб’єктом на підставі показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів; докази 
отримуються у встановленій процесуальним законом формі. Недотримання (порушення) форми отримання доказів 
обумовлює те, що вони при вирішенні уповноваженим суб’єктом розгляду справи до уваги братись не будуть; 
докази, які використовують для прийняття об’єктивного, повного та законного рішення по справі про 
адміністративне правопорушення, мають відповідати певним вимогам, тобто докази мають бути належними та 
допустимими; жоден доказ, який містить інформацію про предмет доказування, не має для уповноваженого 
суб’єкта наперед встановленої сили [25, с. 279]. 

Наведені ознаки характеризують правову природу (сутність) доказів в справах про адміністративні 
правопорушення. Виключення принаймні однієї із вказаних ознак доказів унеможливлює можливість здійснення 
усього процесу доказування в цілому, оскільки доказ, позбавлений, наприклад, процесуальної форми чи 
пізнавального змісту, взагалі перестає бути доказом. 

Отже, під доказами в справах про адміністративні правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі 
яких органи Національної поліції та її посадові особи встановлюють наявність або відсутність обставин, що 
обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у розгляді справи, та інших обставин, що мають 
значення для правильного вирішення справи за наявності двох умов: їхньої належності і допустимості. 
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СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ СКЛАДОВОЇ  
ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

 
У статті розглянуто наукові підходи до визначення поняття «адміністративно-правова норма» та 

виокремлено власне бачення цього терміну. Розкрито сутність адміністративно-правової складової права 
власності. Зроблено висновок про те, що низка адміністративно-правових норм визначають правомочності 
власника щодо володіння, користування та розпорядження майном на свій розсуд, незалежно від волі інших осіб з 
метою реалізації права власності, охорони права власності, обмеження абсолютного права власності в площині 
виникнення правових відносин щодо права власності. 

Ключові слова: адміністративно-правова норма, адміністративно-правовий режим, адміністративно-
правова складова, право власності. 

 
Sukmanova O. ESSENCE OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL COMPOSITION RIGHTS OF 

OWNERSHIP 
The article deals with scientific approaches to the definition of the concept of "administrative-legal norm" and 

identifies the actual vision of this term. The essence of the administrative-legal component of the property right is revealed. 
It is concluded that a number of administrative and legal norms determine the owner's right to own, use and dispose of 
property at his own discretion regardless of the will of other persons for the purpose of realization of the right of 
ownership, protection of property rights, limitation of the absolute right of ownership in the plane of occurrence of legal 
relations as regards property rights. 

Key words: administrative-legal norm, administrative-legal regime, administrative and legal constituent, 
ownership. 

 
Постановка проблеми. Право власності є фундаментальним правом, оскільки власність є основою будь-

якого суспільства та держави. Досить часто право власності порушується, що спричинює потребу в 
фундаментальному, належному та ефективному правовому регулюванні. 

Чільне місце в системі регулювання права власності займають норми адміністративного права, яким 
відведена особлива роль щодо права власності – його охорона. Проблема адміністративно-правової охорони права 
власності досліджена вітчизняною наукою адміністративного права поверхово, безсистемно і потребує 
фундаментального теоретичного опрацювання. Вимоги правової соціальної держави, будівництво ринкової 
економіки в України, розвиток громадянського суспільства потребують вирішення багатьох актуальних правових 
питань щодо підвищення ефективності діяльності всіх органів публічного управління у сфері охорони права 
власності, а також реального забезпечення прав і свобод власників майна та широкого загалу осіб від майна 
підвищеної небезпеки [2, с. 4].  

Отже, з метою належного захисту права власності, постає необхідність у дослідженні адміністративно-
правової складової права власності, оскільки саме на адміністративне право покладено функцію охорони права 
власності як найважливішого базису для функціонування будь-якої держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На проблему визначення адміністративно-правової складової 
права власності звертали свою увагу вчені Р. Афанасієв, В. Бондаренко, В. Галунько, Р. Денчук, П. Діхтієвський, 
О. Єщук, Д. Журавьов, Р. Ієрінг, З. Кісіль, В. Коваленко, О. Кузьменко, І. Личенко, С. Стеценко, Я. Шевченко, 
Є. Юркова та ін. Проте безпосередньо аналізована нами проблематика не була предметом їх аналізу, свої наукові 
зусилля вони зосереджували на більш загальних спеціальних чи суміжних викликах. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в тому, щоб на основі теорії права, думок з цієї 
проблематики вчених-правників і чинного законодавства з’ясувати сутність адміністративно-правової складової 
права власності.  

Виклад основного матеріалу. Категорія права власності в адміністративному праві перебуває і досі в 
процесі дослідження, адже усталене поняття вчених-цивілістів «право власності» не розкриває сутність 
адміністративно-правової складової права власності, та загалом не задовольняє інтереси вчених-адміністративістів. 

Необхідно вказати, що Основний Закон України закріплює положення, відповідно до якого правовий режим 
права власності визначається виключно законами України, а саме стаття 92 (виключно законами України 
визначаються: правовий режим власності) [4], таким чином, саме правові норми визначають особливості реалізації 

© О.В.Сукманова, 2018 
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права власності, відповідно варто розкрити роль адміністративно-правових норм в аспекті реалізації права 
власності. 

Норми адміністративного права, як і норми інших галузей права, виконують функцію регулятора суспільних 
відносин. Вони відрізняються від норм інших галузей права тим, що предметом їх регулювання є суспільні 
відносини, які виникають у сфері управлінської, виконавчої та розпорядчої діяльності держави. Окрім суспільних 
відносин у сфері державного управління норми адміністративного права регулюють відносини, що виникають у 
зв'язку з вирішенням органами державної влади, суду і прокуратури питань державної служби, а також внутрішньо 
організаційних питань управлінського характеру [1, с. 38]. 

Щодо поняття «адміністративно-правова норма», то В. Коваленко вважає, що адміністративно-правова 
норма – це вид правової норми, за допомогою якої формуються, охороняються і захищаються публічні 
правовідносини, організується і забезпечується функціонування публічної адміністрації [5, с. 26]. 

Кісіль З. наголошує, що адміністративно-правова норма – це загальнообов'язкове, формально визначене 
правило поведінки, встановлене або санкціоноване державою в особі її компетентних органів (посадових осіб) і 
призначене для організації та регулювання суспільних відносин у сфері державного та громадського управління, а 
також відносин управлінського характеру, що виникають у інших сферах державної діяльності, і реалізація якого 
забезпечується державним примусом [1, с. 38]. Норми адміністративного права впорядковують різні компоненти 
системи державного управління; формують, закріплюють науково-обґрунтовані і доцільні взаємовідносини між 
суб'єктами та об'єктами державного управління; регламентують зв'язки окремих галузей управління між собою, 
взаємодію різних органів виконавчої влади, їх стосунки з підприємствами, установами, організаціями та 
громадянами [1, с. 38]. 

Науковець В. Бондаренко переконаний, що адміністративно-правова норма опосередковує управлінську 
діяльність, в результаті якої, незалежно від того, який владний орган її здійснює, застосовуються тлумачення, 
встановлення фактів і юридична кваліфікацію, у силу чого основним критерієм розмежування юридичних форм 
діяльності суб’єктів адміністративних відносин виступає характер відповідної діяльності та безпосередній вплив 
на динаміку суспільних процесів через зовнішньою і внутрішню форми, що виражають юридичну діяльності та 
відображають зв’язок елементів її змісту [6, с. 137]. 

Професор В. Галунько визначає, що адміністративно-правова норма – це встановлене, санкціоноване або 
ратифіковане державою, формально визначене, юридично обов’язкове, охоронюване засобами державного 
примусу правило поведінки учасників адміністративно-правових відносин з метою забезпечення публічних прав та 
свобод людини і громадянина, нормального функціонування громадянського суспільства та держави [7, с. 36]. 

Загалом, в адміністративно-правових нормах знаходить своє безпосереднє відображення регулятивна роль 
адміністративного права. При цьому, мета правового регулювання суспільних відносин у цій сфері полягає у 
встановленні точної відповідності вимогам законності дій кожної зі сторін: органів виконавчої влади, державних 
службовців, підприємств, установ, організацій, трудових колективів, політичних партій, громадських організацій 
та громадян. Ця мета досягається шляхом визначення в адміністративно-правових нормах меж належної поведінки 
сторін. Ці норми зазначають, які дії належить вчинити, а від яких слід утриматися. Власне, це означає, що за 
допомогою адміністративно-правових норм створюється певний правовий режим діяльності окремих суб'єктів, їх 
взаємовідносин у сфері державного управління [1, с. 38]. 

Отже, адміністративно-правова норма – це визначене, забезпечене, обов’язкове та санкціоноване правило 
поведінки учасників адміністративно-правових відносин, що встановлює особливості правового регулювання, 
упорядковує складові системи державного управління та реалізує основні права та свободи осіб або суспільства, з 
метою задоволення їх публічних інтересів. 

Розкриваючи сутність адміністративно-правової складової права власності, необхідно звернутись до 
положень монографії В. Галунька «Адміністративно-правова охорона суб’єктів права власності в Україні», в якій 
автор ставить за мету розкриття два основних питання: по-перше, чи можуть адміністративно-правові норми 
встановлювати належність майна визначеним суб’єктам, якщо можуть, то яким чином і в якій мірі; по-друге, в 
якому об’ємі і якими способами здійснюється охорона майна за допомогою адміністративно-правових норм [8, 
с. 112]. 

Безумовно, адміністративно-правові норми можуть встановлювати належність майна визначеним суб’єктам, 
про що вказують низка законів та підзаконних нормативно-правових актів України, Конституція України, зокрема, 
стаття 13 (земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території 
України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права 
власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією), стаття 14 (право власності на землю 
гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно 
відповідно до закону), стаття 41 (кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, 
визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є 
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непорушним), стаття 116 (Кабінет Міністрів України забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; 
здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону) [4]. 

Отже, Конституція України законодавчо закріплює вплив норм адміністративного права на реалізацію права 
власності, зокрема через регламентацію загального механізму адміністративно-правової охорони права власності, а 
також розкриває право власності Українського народу, що охороняється правовими нормами, в тому числі й 
адміністративно-правовими. 

Крім Основного Закону, адміністративно-правові норми, що регламентують належність майна визначеним 
суб’єктам є в таких нормативно-правових актах, як законах України, наприклад Закон України від 14 травня 
2015 р. № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» визначає, що у 
разі якщо співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли 
рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється 
управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої 
розташований багатоквартирний будинок. У разі якщо місцевою радою або її виконавчим органом відповідно до 
законодавства прийнято рішення про делегування іншому органу – суб’єкту владних повноважень функцій із 
здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної 
експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, управитель призначається на конкурсних засадах таким органом 
[9]. 

Закон України «Про Фонд державного майна України» від 9 грудня 2011 № 4107-VI розкриває, що Фонд 
державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує 
державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління 
об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, 
що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та 
професійної оціночної діяльності [11]. 

Норми Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 2018 р. № 2269-
VIII передбачають, що єдині майнові комплекси державних підприємств, що належать до сфери управління 
Міністерства оборони України, за винятком тих, що не підлягають приватизації, приватизуються відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» [10]. 

Таким чином, у чинному законодавстві України існує низка законодавчих та підзаконних нормативно-
правових актів, які містять адміністративно-правові норми, що встановлюють належність майна визначеним 
суб’єктам, зокрема певним публічним адміністраціям, які відповідно і реалізують право власності в межах власних 
повноважень. 

Відносно того, в якому об’ємі і якими способами здійснюється охорона майна за допомогою 
адміністративно-правових норм, то дійсно низка положень нормативних актів містять норми щодо 
адміністративної відповідальності, адміністративно-правового захисту, механізму адміністративно-правового 
регулювання права власності в цілому, які є основою діяльності органів виконавчої влади та держави загалом. 

Афанасієв Р. досліджував адміністративно-правовий режим об'єктів права власності на природні ресурси, в 
результаті якого вчений вказує, що право власності має адміністративно-правові аспекти, які проявляються у 
механізмах його реалізації і забезпечення. Одним із ключових аспектів адміністративного характеру правовідносин 
з приводу природних ресурсів є саме публічний інтерес в природних об’єктах права власності. Тому право 
власності потребує адміністративного забезпечення за допомогою адміністративно-правових засобів. Науковець, 
ґрунтуючись на положеннях чинного законодавства, зауважує, що правомочності власника на природні ресурси 
здійснюють управомочені на те суб’єкти – органи державної влади і органи місцевого самоврядування. В 
зазначених особливостях полягає адміністративний характер реалізації права власності [3, с. 9]. 

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном є виправданим, якщо воно 
здійснюється з метою задоволення «суспільного інтересу», при визначенні якого ЄСПЛ надає державам право 
користуватися «значною свободою (полем) розсуду» (national authorities enjoy a certain margin of appreciation) з 
огляду на те, що національні органи влади краще знають потреби власного суспільства і знаходяться в кращому 
становищі, ніж міжнародний суддя, для оцінки того, що становить «суспільний інтерес». Це поняття має широке 
значення, втручання держави в право на мирне володіння майном може бути виправдане за наявності об’єктивної 
необхідності у формі публічного, загального інтересу (public, general interest), який може включати інтерес 
держави, окремих регіонів, громад чи сфер людської діяльності. Втручання держави в право особи на мирне 
володіння своїм майном повинно здійснюватися з дотриманням принципу «пропорційності» (principle of 
proportionality) – «справедливої рівноваги (балансу)» (fair balance) між інтересами держави (суспільства), 
пов’язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання. Принцип 
«пропорційності» (principle of proportionality), закріплений як загальний принцип у Договорі про заснування ЄС, 
вимагає співрозмірного обмеження прав і свобод людини для досягнення публічних цілей – органи влади, зокрема, 
не можуть покладати на громадян зобов’язання, що перевищують межі необхідності, які випливають із публічного 
інтересу, для досягнення цілей, які прагнуть досягнути за допомогою застосовуваної міри (або дій владних 
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органів) [12; 13]. 
Звертаючись до положень монографії В. Галунька «Адміністративно-правова охорона суб’єктів права 

власності в Україні» необхідно сказати, що з позиції автора адміністративно-правова складова суб’єктивного права 
власності полягає в обмеженні адміністративно-правовими нормами абсолютного права власності. Це надзвичайно 
великий масив інформації, так як норми адміністративного права буквально пронизують всі сфери життя 
суспільства, в яких використовується власність. Загалом, цей нормативний маси вчений згруповує в три групи: 
1) адміністративно-правові норми, що здійснюють загальні обмеження права власності; 2) адміністративно-правові 
норми, що обмежують права суб’єктів, що володіють майном підвищеної криміногенної, екологічної небезпеки та 
пам’яток історії; 3) адміністративно-правові норми, що обмежують права власників державного і комунального 
майна. Проте, загалом, до таких адміністративно-правових норм, які обмежують абсолютне право власності 
відносяться широке різноманіття статей КУпАП, що знаходяться практично у всіх главах особливої частини та 
інших законах України [8, с. 123-125]. 

Загалом, професор В. Галунько вважає, що адміністративна складова права власності – це система 
адміністративно-правових норм, які встановлюють право власника володіти, користуватися, розпоряджатися 
майном на власний розсуд, незалежно від волі інших осіб та права на охорону цього майна, а також встановленого 
ними значного обмеження цих прав [8, с. 128]. 

Враховуючи вищевказану позицію, на наш погляд адміністративно-правова складова права власності 
проявляється в наступному: 

- право власності реалізується через певні норми права, чільне місце серед яких займають адміністративно-
правові норми; адміністративно-правова норма – це визначене, забезпечене, обов’язкове та санкціоноване правило 
поведінки учасників адміністративно-правових відносин, що встановлює особливості правового регулювання, 
упорядковує складові системи державного управління та реалізує основні права та свободи осіб або суспільства, з 
метою задоволення їх публічних інтересів. 

- адміністративні правовідносини щодо права власності виникають в тому числі при наявності публічного 
інтересу відносно об’єктів права власності; 

- в чинному законодавстві України існує низка законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, які 
містять адміністративно-правові норми, що встановлюють належність майна визначеним суб’єктам, зокрема 
певним публічним адміністраціям, які відповідно і реалізують право власності в межах власних повноважень; 

- правомочності власника можуть реалізовувати органи виконавчої влади, що також обумовлює виникнення 
адміністративних правовідносин у площині права власності; 

- низка положень нормативних актів містять норми щодо адміністративної відповідальності, 
адміністративно-правового захисту, механізму адміністративно-правового регулювання права власності в цілому, 
які є основою діяльності органів виконавчої влади та держави загалом; 

- норми адміністративного права спрямовані як на охорону права власності, так і на обмеження абсолютного 
права власності. 

Висновки. Таким чином, сутність адміністративно-правової складової права власності полягає у тому, що 
низка адміністративно-правових норм визначають правомочності власника щодо володіння, користування та 
розпорядження майном на свій розсуд, незалежно від волі інших осіб з метою реалізації права власності, охорони 
права власності, обмеження абсолютного права власності в площині виникнення правових відносин щодо права 
власності. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ  В ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ  У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 
Розглянуто наукові підходи до визначення понять «повноваження» та «компетенція». Здійснено 

дослідження  низки законів України у сфері охорони здоров’я на предмет визначення повноважень та компетенції 
органів державної влади у медичному законодавстві. Проаналізовано обсяг  повноважень Кабінету Міністрів 
України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
здоров’я, місцевих органів виконавчої влади та органів самоврядування. 

Ключові слова: медичне законодавство, повноваження, компетенція, місцеві органи виконавчої влади,  
органи місцевого самоврядування. 

 
Terzi O.O. DETERMINATION OF AUTHORITIES AND COMPETENCE IN LEGISLATIVE ACTS IN 

THE FIELD OF HEALTH PROTECTION 
Doctrinal approaches to the definition of the concepts of "authority" and "competence" are considered. A number 

of laws of Ukraine in the field of health care have been carried out to determine the powers and competencies in medical 
law. The powers of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the central executive body, which ensures the formation of state 
policy in the field of health care, local bodies of executive power and self-government bodies are analyzed. 

Key words: medical law, powers, competence, local executive bodies, bodies of local self-government. 
 
Постановка проблеми. Законодавче визначення повноважень органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері  охорони здоров’я сприяє імперативності виконання ними відповідних  правових норм та 
вимог, успішної реалізації державної політики, покращенню стану здоров’я  населення та тривалості їх життя. 
Водночас аналіз медичного законодавства свідчить про відсутність повного визначення кола повноважень як 
центральних органів виконавчої влади, так і органів місцевої адміністрації та органів місцевого самоврядування, їх 
взаємодії. Такі прорахунки законів України у сфері охорони здоров’я зумовлюють недостатньо ефективну  
практичну діяльність вказаних органів, посилення бюрократизму та формалізму в їх роботі, дублювання 
розроблення та виконання заходів, ускладнення міжвідомчої взаємодії, здійснення дієвого контролю та нагляду.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти аналізованої проблематики досліджують 
В.Авер’янов, М.Андріїв, Г.Атаманчук, І.Бачило, Н.Васюк. Р.Майданик,   І.Сенюта,  А.Ткаченко,  О. Почанська та 
інші науковці. Однак, якщо визначення понять «повноваження» та «компетенція», хоча і суперечливо, але 
розглядаються в юридичній літературі досить активно, то проблематику визначення повноважень та компетенції 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у медичному законодавстві  фахівці досліджують 
ще не достатньо повно. 

Формулювання цілей статті. Метою  вказаної статті є дослідження обсягу  повноважень та  компетенції 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування у медичному законодавстві, висловлення пропозиції 
щодо усунення наявних законодавчих недоліків. 

Виклад основного матеріалу. Медичне законодавство складає сукупність законів України у сфері 
охорони здоров’я, якими здійснюється правове регулювання суспільних відносин у медичній сфері. І.Сенюта за 
предметом правового регулювання їх класифікує таким чином: 1) надання медичної допомоги; 2) правовий статус 
пацієнтів; 3) правовий статус медичних і фармацевтичних працівників; 4) фінансування охорони здоров’я; 5) 
оздоровчо-профілактична діяльність; 6) забезпечення безпечних умов життєдіяльності; 7) організація та 
управління охорони здоров’я; 8) біоетика [1, с.62-86]. Аналогічну думку висловлює також Р.Майданник, який 
водночас зазначає, що системних законів про організацію та управління охороною здоров’я в Україні немає [2, 
с.67].  

Погоджуючись з таким поглядом, відмітимо, що аналіз низки законів в зазначеній сфері свідчить про 
встановлення ними окремих складників управлінського процесу, а саме: визначення  кола суб’єктів управління у 
сфері охорони здоров’я та їх ієрархічної підпорядкованості, встановлення їх компетенції та повноважень, 
взаємозв’язку між державними органами у цій сфері, імперативне регулювання таких важливих напрямів 
управлінських процесів, як ліцензування, контроль, відповідальність.  

Розглянемо стан визначення в законодавчих актах у сфері охорони здоров’я  компетенції і повноважень 
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органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Вказані поняття достатньо активно розглядаються 
в юридичній літературі на предмет їх визначення  та співвідношення. Не зупиняючись докладно на розгляді цих 
питань, це не є предметом нашого дослідження, вкажемо, що одними науковцями компетенція та повноваження 
органів управління визначаються як фактично аналогічні поняття, іншими розмежовуються. В.Авер’янов, 
С.Алєксєєв, Г.Атаманчук, І.Бачило, Ю.Битяк, Б.Лазарєв, О.Скакун, В.Погорілко, А.Ткаченко, К.Шеремет та інші 
висловлюють  та наводять різні дефініції. До вузького розуміння  компетенції віднесемо її вираження через 
повноваження,  до широкого – визначення компетенції як  сукупності предметів відання, завдань, повноважень, 
прав та  обов’язків, відповідальності органу влади. . 

Більшість авторів компетенцію визначає як певний обсяг державної діяльності, покладений на конкретний 
орган, або коло питань, передбачених законодавством, іншими нормативно-правовими актами, які він має право 
вирішувати в процесі практичної діяльності.   

Співвідношення компетенції та повноважень органів управління визначається найчастіше так: компетенція 
є колом повноважень організації, установи, закладу; компетенція є сукупністю юридично встановлених 
повноважень (прав та обов’язків) конкретного суб’єкта, що відображає його місце у системі зв’язків з іншими 
суб’єктами адміністративних правовідносин [3].  

Отже, основним складником компетенції є повноваження, його обсяг залежить від декількох обставин: 
місця, яке займає орган  влади в ієрархічній системі державного управління, організаційно-правового виду такого 
органу, взаємовідносин з іншими органами. Визначають такі способи набуття повноважень:  встановлення 
компетенції: нормативне закріплення предметів відання, прав і обов’язків; централізація – здійснення функцій 
лише центральними органами; децентралізація – передача частини функцій нижчим і місцевим органам; 
деконцентрація – розподіл функцій управління за горизонталлю і вертикаллю, включаючи функціональні аспекти; 
делегування – узгоджене взаємне передання повноважень органам різного рівня; субсидіарність – 
взаємодоповнювальна діяльність різних ланок влади й управління [4, с.3].  

У Великому юридичному словнику поняття компетенція визначається,  як сукупність юридично 
встановлених повноважень, прав і обов’язків конкретного державного органа (органа місцевого самоврядування) 
або посадової особи, яка визначає його місце в системі державних органів (органів місцевого самоврядування) [5, 
с.293]. У чинному законодавстві чіткого визначення цих понять не міститься, але є нагальною потребою. 

Аналіз низки законів України у сфері охорони здоров’я, показує, що компетенція та повноваження органів 
управління визначаються досить неоднозначно щодо охоплення тих питань, які вони повинні вирішувати  в тій чи 
іншій сфері. Визначення повноважень органів державної влади здійснюється у статтях, в яких встановлюється 
державне управління або його система  в конкретній сфері охорони здоров’я. Також відмітимо, що в більшості у 
таких статтях  водночас встановлюються і повноваження органів місцевого самоврядування. А.Ткаченко слушно 
зазначає, що підходи до визначення компетенції цих органів повинні бути єдиними, адже органи місцевого 
самоврядування, реалізуючи делеговані повноваження, виконують ряд функцій держави на певній території [6, 
с.192].  

Розглянемо законодавче визначення повноважень державних органів   у сфері охорони здоров’я. 
Насамперед зазначимо, що лише у деяких із законодавчих актів у сфері охорони здоров’я  конкретно 

визначаються державні органи влади та їх повноваження.  Так, Закон України (ЗУ) «Про протидію захворюванню 
на туберкульоз» від 05.07.2001 р. № 2586-III, встановлює у сфері протидії захворюванню на туберкульоз 
повноваження Кабінету Міністрів України (КМУ), Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ України), 
повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування. Найбільш повно визначені повноваження МОЗ України, яким повинно забезпечуватися  
формування та реалізація державної політики у вказаній сфері, а саме: узагальнення практики застосування 
законодавства та розробка пропозицій щодо його удосконалення; забезпечення відповідного нормативно-
правового регулювання; аналіз та прогнозування епідемічної ситуації в Україні,   функціонування системи 
епідеміологічного моніторингу захворювання на туберкульоз; державні закупівлі медичного обладнання, 
медичних імунобіологічних препаратів; забезпечення державного замовлення на підготовку фахівців у сфері 
профілактики, діагностики та лікування туберкульозу; визначення переліку протитуберкульозних закладів; широке 
інформування населення з питань запобіганню та поширенню туберкульозу (ст. 6  Закону). 

До повноважень місцевих органів влади віднесено: забезпечення реалізації відповідної державної 
політики, організація розроблення і виконання регіональних і місцевих програм,  розроблення і виконання 
державних програм; відповідно до закону здійснення протитуберкульозних заходів та контроль за їх виконанням 
юридичними та фізичними особами;  інформування населення про епідемічну ситуацію проти такого 
захворювання; організація забезпечення кадровими, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами 
комунальні протитуберкульозні заклади (ст. 7 Закону). На органи місцевого самоврядування  покладаються 
повноваження з питань затвердження місцевих програм протидії захворювання на туберкульоз, здійснення їх 
матеріально-технічного і фінансового забезпечення та контролю за виконанням; забезпечення   виконання 
передбачених законом заходів соціального захисту хворих на туберкульоз та ін.  (ст. 8  Закону) [7].  
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Тобто повноваження місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування визначені надзвичайно 
узагальнено та стисло, що передбачає їх конкретизацію на рівні органів місцевої влади. Вважаємо, що з одного 
боку, не доречно у спеціальному законі у сфері охорони здоров’я  надмірно визначати повноваження місцевих 
органів влади та органів місцевого самоврядування, водночас, у разі відсутності доцільного визначення таких 
повноважень, можливий вихід змісту підзаконних актів цих органів за межі законодавчого регулювання.  

Аналіз ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб»  від 06.04.2000 р. N 1645-III дозволяє зробити 
аналогічний висновок. У ньому вказано на повноваження КМУ, повноваження Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування. Відмітимо, що ним встановлені повноваження водночас центрального  органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у  сфері  охорони  здоров’я,  щодо  захисту населення від 
інфекційних хвороб (по 8 пунктам) та центрального  органу  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у 
сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, щодо захисту населення від інфекційних хвороб (по 13 
пунктам) [8]. 

Менш конкретизовано наводяться повноваження органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в  ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. (ст.14-15), однак 
позитивним аспектом є зазначення серед інших органів виконавчої влади, які здійснюють реалізацію державної 
політики охорону здоров’я, окрім МОЗ  України, інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, які в 
межах своєї компетенції розробляють програми і прогнози у сфері охорони здоров'я, визначають єдині науково 
обгрунтовані державні стандарти, критерії та вимоги, що мають сприяти охороні здоров'я населення, формують і 
розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного забезпечення сфери, здійснюють державний 
контроль і нагляд та іншу виконавчо-розпорядчу діяльність у сфері охорони здоров'я [9]. 

У деяких законах медичного законодавства повноваження органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування прямо не наводяться, але визначаються державна політика, державне управління, державні 
гарантії, обов'язки органів виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування, заклади  та  установи,  що  
здійснюють діяльність у тій чи іншій медичній галузі.   

Так, у ЗУ «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР вказано, що державна політика у сфері 
створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів спрямовується на підтримку наукових 
досліджень, створення та впровадження нових технологій, розвиток виробництва високоефективних та безпечних 
лікарських засобів, забезпечення потреб населення ліками належної якості та в необхідному асортименті, їх 
доступність, здійснення таких загальнодержавних програм, встановлення пільг і гарантії окремим групам 
населення та категоріям громадян щодо забезпечення їх лікарськими засобами (ст.3 Закону).  

Органами держаної влади, які здійснюють державне управління у сфері створення, виробництва, контролю 
якості та реалізації лікарських засобів визначено Верховну Раду України (визначає державну політику, здійснює 
законодавче регулювання, контроль за якістю та реалізацією лікарських засобів); КМУ (проводить відповідну 
державну політику, організує розробку та здійснення таких загальнодержавних та інших програм, забезпечує 
контроль за виконанням законодавства про лікарські засоби); центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (ст.4 Закону) [10].  

Про реалізацію державної політики та державне управління системою реабілітації осіб з інвалідністю 
вказується у відповідному Законі України. Звернемо увагу, що у ньому визначається окремо компетенція та 
повноваження центральних органів виконавчої влади: державне управління системою реабілітації осіб з 
інвалідністю у межах своєї компетенції здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують  
формування  державної  політики у сферах трудових   відносин, соціального   захисту   населення,  охорони 
здоров’я, освіти, культури, фізичної   культури   і  спорту, будівництва  та  архітектури; інші  центральні  органи 
виконавчої влади у межах своїх повноважень займаються формуванням і (чи) реалізацією державної політики  у  
сфері  соціального  захисту населення   та/або здійснюють заходи з  реабілітації  осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю. Центральні органи  виконавчої влади в межах своїх повноважень координують  діяльність  місцевих  
органів  виконавчої   влади   у здійсненні  реабілітаційних  заходів, організовують  розробку  та виконання  
цільових державних програм, запроваджують правові, економічні та  організаційні механізми, що стимулюють 
ефективну діяльність реабілітаційних установ і забезпечують  розвиток  їх мережі, сприяють міжнародному 
співробітництву(ст. 6 Закону) [11].   

Найбільш повно державні гарантії визначаються у ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених 
вірусом  імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 р. 
N 1972-XII. Це: інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням; пропаганда здорового способу життя; 
постійний моніторинг  епідемічної ситуації та контроль за здійсненням заходів із запобігання захворюванню на 
ВІЛ-інфекцію; доступність   та належність якості  тестування  з  метою виявлення  ВІЛ-інфекції; соціальний захист  
людей, які живуть з ВІЛ, членів їхніх сімей, медичних, соціальних та інших працівників, зайнятих у сфері 
запобігання захворюванню на ВІЛ-інфекцію; державний контроль та нагляд за  забезпеченням безпеки лікувально-
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діагностичного процесу; участь  організацій різних форм власності, у тому числі громадських,  благодійних, 
релігійних організацій та профспілок, в інформаційній роботі  щодо  протидії  поширенню  ВІЛ-інфекції  тощо 
(ст.4) [12].   

У ЗУ «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р. N 1489-III вказується на такі державні гарантії 
особам, які  страждають на психічні розлади, як  фінансове забезпечення, безоплатне надання медичної та 
грошової допомоги, надання соціальних послуг,  захист їх прав, свобод і законних інтересів, здійснення всіх видів 
експертиз психічного стану особи, вирішення в установленому законом  порядку  питань  опіки  та піклування 
тощо (ст. 5) [13]. 

ЗУ «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 р. N 239/95-ВР визначаються обов'язки органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також, що є позитивним аспектом, обов'язки керівників 
підприємств, установ, організацій, командирів (начальників) військових частин та участь громадськості в 
організації та пропаганді донорства крові та її компонентів  серед населення (ст. 5-7) [14]. 

У ЗУ «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» від 16.07.1999 р. N 1007-XIV 
повноваження центрального органу виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони здоров’я, зазначено, як організаційно-методичне керівництво,  забезпечення взаємодії закладів та установ, 
що здійснюють діяльність, пов'язану з трансплантацією, їх інформаційне  забезпечення  і  контроль.  Та вказано, 
що діяльність у вказаній сфері здійснюють державні та комунальні заклади охорони здоров'я, державні наукові 
установи, це: взяття гомотрансплантатів у живих донорів;  взяття анатомічних матеріалів у померлих донорів;  
зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини;  виготовлення біоімплантатів  (ст.8-9) [15]. 

У фаховій літературі   зауважується  на такий недолік  щодо визначення   повноважень в аналізованій 
сфері:  на законодавчому рівні фактично не встановлюється чітке та детальне розмежування повноважень місцевої 
адміністрації та органів самоврядування, що призводить до можливості їх дублювання, неналежного виконання 
повноважень і безвідповідальності керівників відповідних органів [16].  

Аналіз визначення законодавчих повноважень органів виконавчої влади та управління, а також органів 
місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я свідчить про: 1) недостатньо повне визначення кола 
повноважень державних органів влади; 2) найменше встановлення повноважень місцевої адміністрації та органів 
місцевого самоврядування; 3) фактичну відсутність зазначення на повноваження посадовців та керівників органів 
управління; 4) майже не зазначення повноважень інших центральних органів влади (окрім МОЗ України), які  
забезпечують  реалізацію державної політики у сфері охорони  здоров'я.   

Висновок. Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовців та 
керівників  у тому чи іншому обсязі визначені у медичному законодавстві. Фактично однозначно визначаються 
повноваження КМУ, за загальним правилом це проведення відповідної державної політики, організація розробки 
та здійснення загальнодержавних та інших програм, забезпечення контролю за виконанням медичного 
законодавства. Більш повно встановлені повноваження центрального органу виконавчої  влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Менше уваги законодавець приділяє визначенню в 
аналізованій сфері повноважень  органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, їх розмежуванню.  З 
метою удосконалення управлінського процесу в  медичній галузі висловлюємо пропозицію щодо  більш 
однозначного, чіткого та повного визначення повноважень вказаних органів.     
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ЕЛЕМЕНТИ 
 
Стаття присвячена адміністративно-правовому механізму інституту реєстрації фізичних осіб органами 

виконавчої влади. Розглянуто основні поняття та елементи адміністративно-правового механізму інституту 
реєстрації людини та громадянина. 
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Mehtieva T. MECHANISM OF REALIZATION OF THE INSTITUTE OF REGISTRATION OF 

PHYSICAL PERSONS AND ITS ELEMENTS 
This article deals with the administrative law mechanism of individual person registration institution by the organs 

of the executive power. It includes the main concepts and elements of the administrative law, mechanism of registration 
person and citisen. 

Key words: administrative law mechanism, individual person registration institution, concepts and elements of the 
administrative law. 

 
Постановка проблеми. Проголошення незалежності України супроводжується виникненням складних та 

комплексних суспільних відносин, які потребують правового регулювання, що можливе через вдосконалення 
діяльності органів державної влади. Українська влада реалізуючи призначення демократичної, соціальної, правової 
держави створювала умови для реалізації прав і свобод громадян. 

Конституція України (ст. 33), відповідно до Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини та основних свобод і протоколів до неї, іншими 
міжнародними актами всім, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантує свободу 
пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України.  

Невід’ємною складовою функціонування суверенної незалежної держави є формування та реалізація нею 
державної політики у сфері адміністративно-правового регулювання реєстрації фізичних осіб. 

Важливість реформування діяльності органів державної влади у сфері реєстрації громадян та юридичних 
осіб, зумовлюють необхідність предметного дослідження інституту реєстрації, зокрема фізичних осіб. 

До теперішнього часу інститут реєстрації людини та громадянина вивчався або в контексті регулювання 
міграції іноземних громадян, апатридів, біженців, або в рамках дослідження права громадян на свободу 
пересування; або з позиції захисту кордонів держави від незаконних мігрантів. По суті облік фізичних осіб, як 
самостійний інститут адміністративно-правового регулювання до цього часу комплексно не розглядався. Однак, від 
належного виконання реєстраційної політики залежить ефективне регулювання всіх міграційних процесів, захист 
прав громадян на свободу пересування, проживання, документообіг та реєстрацію. 

Внаслідок зміни відношення держави до цілей регулювання пересування громадян по країні стала можливим 
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заміна існування інституту прописки на реєстраційний облік громадян за місцем перебування та місцем 
проживання. 

За допомогою реєстраційного обліку, держава вирішує такі важливі для себе задачі як: облік населення; 
регулювання міграційних потоків; необхідність створення умов для реалізації громадянами прав та свобод, 
виконання обов’язків перед іншими громадянами, державою та суспільством; підтримка охорони громадського 
порядку і забезпечення громадської безпеки. 

На практиці при реєстрації людини та громадянина виникають численні проблеми, пов’язані з нормативним 
регулюванням даного процесу. Відсутність систематизованого законодавства в області реєстраційного обліку 
виявляє об’єктивну необхідність аналізу нормативно-правової бази України в області державного управління 
діяльністю по реєстраційному обліку фізичних осіб у процесі їх проживання на території України.  

Таким чином актуальність даної статті обумовлена аналізом складових елементів адміністративно-правового 
регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботах з адміністративного права неодноразово 
досліджувався адміністративно-правовий механізм, про це вказують праці О. Бандурки, Д. Баранника, А. Басова, 
В. Конопльова, М. Корнієнко, М. Конопльової, В. Авер’янова, Д. Бахраха, Ю. Битяка, Є. Додіна, А. Комзюка, 
О. Остапенка, В. Пєткова та ін. 

Проте не зважаючи на низку напрацювань в даній галузі залишається безліч проблем організаційно-
правового характеру: відсутність кодифікаційного акту, єдиного реєстру фізичних осіб тощо. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є аналіз адміністративно-правового механізму реалізації 
інституту реєстрації фізичних осіб та характеристика його елементів. 

Виклад основного матеріалу. Проголошення незалежності України супроводжується виникненням 
складних та комплексних суспільних відносин, які потребують правового регулювання, що можливе через 
вдосконалення діяльності органів виконавчої влади. Одним з головних обов’язків держави є забезпечення захисту 
прав і свобод людини і громадянина, у якому інститут реєстрації, зокрема фізичних осіб, відіграє важливу роль. 
Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як системи через використання влади, а право – через нормативне 
регулювання [1, с. 488]. Тому актуальним завданням сьогодні є здійснення наукового аналізу адміністративно-
правового механізму реалізації інституту реєстрації фізичних осіб. Він є важливим складовим процесу 
забезпечення та захисту конституційних прав та свобод людини та громадянина. 

Визначаючи право як юридичний вплив на суспільні відносини, як правове регулювання вольової поведінки 
учасників суспільних відносин, слід погодитися з думкою В. Селіванова та Н. Діденка про створення сучасних 
дієвих механізмів правового реґулювання [2, с. 10], за допомогою яких забезпечується ефективність юридичного 
впливу на суспільні відносини, зокрема на відносини у сфері державної реєстрації фізичних осіб. 

На наш погляд, бачиться доцільним з урахуванням уточненого правового статусу, завдань і функцій органів 
виконавчої влади до компетенції яких відносяться ведення державного обліку людини та громадянина більш 
предметно зупинитися на визначенні механізму адміністративно-правового регулювання їхньої діяльності та 
складових такого механізму, напрямах його вдосконалення та ґарантіях забезпечення надійного функціонування в 
умовах побудови правової демократичної держави.  

Вважаємо, що для кращого розуміння змісту адміністративно-правового регулювання реєстраційної 
політики держави у сфері ведення спеціальних обліків людини та громадянина необхідно розкрити поняття та 
сутність таких категорій, як «механізм», «правове регулювання», «механізм правового регулювання».  

Найбільш часто термін «механізм» застосовується у техніці й трактується як «пристрій, що передає або 
перетворює рух» [3, с. 665]. 

В юриспруденції вживаються такі терміни, як «соціальний механізм», «механізм правотворчості», «механізм 
дії права», «механізм впливу права на суспільні відносини», «механізм правового реґулювання», «механізм 
правового управління» та інших.  

Правове регулювання охоплює різні сторони суспільного життя, а юридичної форми набувають основні й 
найважливіші види суспільних відносин у різних сферах людської діяльності, які потребують не просто 
законодавчої форми, а її змістовної правової наповненості. У цьому плані спеціальні юридичні знання про 
особливості та прояви права, правового регулювання та забезпечення, що досягаються правознавством, 
дозволяють свідомо і більш точно розібратися у тих соціальних процесах, які зазнають юридичного впливу з боку 
держави і вимагають свого юридичного впорядкування з одночасним наповненням його правовим змістом [4, 
с. 32]. 

Одним із перших вчених, хто розглянув та навів сутність правового регулювання та його механізм, був 
С.С. Алексєєв. Він зазначив, що правове регулювання – головне, вирішальне визначення правової дійсності, яка 
розглядається в динаміці з активно-дієвого боку [5].  

О.Ф. Скакун під правовим регулюванням пропонує розуміти здійснюване державою за допомогою права і 
сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток [1, 
с. 488].  
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Досліджуючи проблеми правового регулювання адміністративно-наглядової діяльності міліції більшість 
учених, у т.ч. і Х.П. Ярмакі, вважають, що правове регулювання — це правовий вплив держави на суспільні 
відносини [4, с. 33].  

Дослідженню питань механізму правового реґулювання значну увагу приділили С.С. Алексєєв [6, с. 79], 
В.М. Корельський [7, с. 541-546], В.В. Копєйчиков [8, с. 220-221], М.І. Матузов, О.В. Малько [9, с. 625], 
О.Ф. Скакун [10, с. 271] та інші вчені-правознавці. 

Поняття «механізм правового реґулювання» вперше у юридичну науку ввів і розкрив його зміст 
С.С. Алексєєв. На погляд ученого, під таким механізмом слід розуміти взяту в єдності сукупність юридичних 
засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини [11, с. 30; 12, с. 24].  

В одному зі своїх досліджень В.М. Горшеньов зробив висновок, що під механізмом правового реґулювання 
маються на увазі способи впливу, реалізації права, а також проміжні ланки – правовідносини, які переводять 
нормативність права до впорядкованості суспільних відносин [13, с. 154-155]. 

В.М. Протасов, який досліджував цю категорію, уважає її не завершеною правовою конструкцією, а певною 
стадією осмислення правової дійсності на шляху до утворення правової системи [14, с. 65]. Категорія «правова 
система» виступає метою, результатом і водночас інструментом системного вивчення правової дійсності. 
Розроблення категорії «правова система» зумовлене не тільки широкою постановкою системних досліджень у 
філософській науці, наявним досвідом застосування системного підходу до деяких окремих питань правознавства, 
але й насамперед незадовільним станом синтезу правової думки. 

Наведені загальнотеоретичні положення стали підґрунтям для визначення механізму адміністративно-
правового реґулювання вченими-адміністративістами. 

Професор І.П. Голосніченко під механізмом адміністративно-правового реґулювання розуміє сукупність 
адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі 
реалізації державної виконавчої влади, а його структурними елементами визначає норми адміністративного права, 
адміністративно-правові відносини, акти тлумачення норм адміністративного права й акти реалізації 
адміністративно-правових норм і відносин [15, с. 14]. Л.В. Коваль у своєму конспекті лекцій схематично 
відображає механізм адміністративно-правового відношення, у якому беруть участь три чинники: правова норма, 
юридичний факт і суб’єкти. При цьому адміністративно-правове відношення, на його думку, є фактом 
релевантним, бо виникає, змінюється, припиняється внаслідок юридичного факту [16, с. 18]. 

Сучасний стан розвитку інституту реєстрації людини та громадянина дає підстави стверджувати, що в 
регулюванні слід поєднувати повноваження декількох різних за своїми призначеннями органів виконавчої влади, 
аби воно було більш ефективним залежно від завдань, які необхідно вирішувати виключно за допомогою засобів 
адміністративно-правового реґулювання. Тому, з урахуванням реформування всієї системи правоохоронних 
органів, в основу якого покладено Концепцію адміністративної реформи в Україні [17], особливого значення 
набувають необхідність створення єдиного нормативно-правового акту який регулював діяльність реєстрації 
фізичних осіб у державі. На сьогодні існує значна кількість нормативно-правових актів, які регулюють інститут 
реєстрації, але відсутність систематизованого законодавства в області реєстраційного обліку фізичних осіб виявляє 
об'єктивну необхідність аналізу нормативно-правової бази в області діяльності органами виконавчої влади 
реєстраційного обліку людей та громадян з одночасним виробленням заходів щодо вдосконалення 
адміністративно-правового регулювання інституту реєстрації.  

На наш погляд, функціонування механізму адміністративно-правового реґулювання діяльності органів 
виконавчої влади щодо розвитку інституту реєстрації не порушуючи при цьому основних прав та свобод людини 
та громадянина, значною мірою залежить від спеціальних адміністративно-правових заходів. 

Розглядаючи механізм адміністративно-правового реґулювання, С.Т. Гончарук розуміє під ним систему 
адміністративно-правових засобів (елементів), за допомогою яких здійснюється правове реґулювання 
(упорядкування) суспільних відносин у сфері державного управління [18, с. 23]. 

Крім зазначеного, механізм правового регулювання складають елементи, обов’язкові на окремих його 
стадіях. Кожний елемент відіграє специфічну роль у регулюванні діяльності суб’єктів і суспільних відносин, що 
виникають на їх основі [1, с. 498]. Слід зазначити, що відмінність у трактуванні цього терміна, що в основному 
полягає в деталізації чи конкретизації значень, впливає у такий спосіб і на наведену характеристику елементів 
механізму правового регулювання.  

Так, А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков характеризують лише три його основні елементи: 
норми права; правові відносини; акти реалізації прав і обов’язків [19, с. 261]. 

Деякі науковці, крім зазначених, виокремлюють ще один елемент – категорію «юридичні факти» [20, с. 91].  
О.Ф. Скакун, крім конкретизації зазначених основних елементів, вносить до цього переліку й акти 

застосування норм права [1, с. 498]. 
С.С. Алексєєв до зазначених елементів додає «правосвідомість» та «режим законності» [21, с. 230].  
Слід зазначити, що сама категорія «механізм правового регулювання» виникла у межах загальної теорії 

права для відображення руху, функціонування правової форми. У подальшому вона розвинулася і знайшла нових 
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прихильників. У свою чергу, базуючись, як й інші галузеві дисципліни, на принципах і засадах загальної теорії 
права, адміністративне право теж у певний спосіб реагує на формулювання нових теоретичних аспектів, які 
стосуються проблеми правового регулювання.  

Це дає можливість стверджувати, що сьогодні механізм адміністративно-правового регулювання суспільних 
відносин розглядається як категорія, що виражає процес переведення нормативності права в упорядкованість 
суспільних відносин, які регулюються нормами цієї галузі права. Інакше кажучи, правові норми, які 
використовуються в адміністративному праві, самі по собі є статистичними, а в рух вони приводяться саме за 
допомогою механізму адміністративно-правового регулювання. 

На нашу думку, найбільш повно поняття «механізм адміністративно-правового регулювання» розкрила 
Т.О. Коломоєць, яка розуміє під цим «сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове 
регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права» [22, с. 23].  

На думку Х.П. Ярмакі, структурними елементами механізму адміністративно-правового регулювання є: 
норми адміністративного права; адміністративно-правові відносини; акти тлумачення норм адміністративного 
права; акти реалізації адміністративно-правових норм [4, с. 38]. 

Правове регулювання діяльності суб’єктів органів виконавчої влади щодо державної реєстрації фізичних 
осіб забезпечується значною кількістю нормативних актів, які відрізняються один від одного за багатьма ознаками 
– назвою, юридичною силою, порядком прийняття, набранням чинності, відомчою належністю тощо. Система 
нормативно-правового регулювання інституту реєстрації становить сукупність законів та підзаконних 
нормативних актів, які створюють правове поле для її належної реалізації.  

Суб’єктами адміністративно-правового регулювання у сфері реєстрації людини та громадянина є система 
спеціальних органів виконавчої влади, що взаємодіють між собою, між якими розподілені певні державно-владні 
повноваження щодо державного регулювання інституту реєстрації. 

Одним із основних завдань механізму адміністративно-правового регулювання державної реєстрації 
фізичних осіб є захист конституційних прав та свобод людини та громадянина, а також відновлення порушених 
прав. 

Під механізмом реалізації прав та свобод особи слід розуміти засоби і фактори, що можуть створити умови 
для реалізації особистих прав людини, передбачених Конституцією України. Перш за все, це право на вільний 
розвиток своєї особистості (ст.23), право на життя (ст. 27), право на повагу до гідності людини (ст. 28), право на 
свободу та особисту недоторканність (ст. 29), право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32); право на 
свободу пересування і вільний вибір місця проживання (ст. 33) тощо [23].  

Отже, ґрунтуючись на викладеному вище, можна зробити висновок, що адміністративно-правовий механізм 
регулювання реєстрації – це системи норм, що регулюють відносини у сфері діяльності суб’єктів органів 
державної влади щодо реєстрації фізичних осіб, спрямованих на реалізацію повноважень між учасниками цих 
відносин, у випадку порушення яких застосовуються заходи державного впливу. 

Основними складовими адміністративно-правового механізму інституту реєстрації людини та громадянина 
є:  

норми права, що визначають права та обов’язки суб’єктів зазначених суспільних правовідносин;  
правовідносини у сфері державної реєстрації фізичних осіб як різновид суспільних відносин, які 

регламентуються правовими нормами і забезпечують взаємодію останніх із відповідними суб’єктами органів 
виконавчої влади;  

нормативно-правові акти, які регламентують діяльність суб’єктів органів виконавчої влади, які мають 
повноваження щодо реєстрації людини та громадянина;  

адміністративна відповідальність як складова адміністративного примусу, що застосовується до осіб, які 
вчинили порушення законодавства у сфері реєстрації людини та громадянина. 

Таким чином, механізм адміністративно-правового реґулювання у сфері реєстрації фізичних осіб – це 
сукупність адміністративно-правових засобів впливу на суспільні відносини з забезпечення державної реєстрації 
людини та громадянина, котрі складаються в процесі адміністративно-розпорядчої діяльності держави. 

Головним орієнтиром для розвитку й удосконалення елементів механізму інституту реєстрації, підвищення 
його ефективності повинні стати спільні інтереси людини та держави. Виступаючи у вигляді юридичної технології 
задоволення таких інтересів, механізм адміністративно-правового реґулювання діяльності вказаних органів 
державної влади повинен бути соціально ціннісним, з дотриманням конституційних прав та свобод забезпечувати 
ведення належного обліку людини та громадянина у державі, особисту та громадську безпеку, сприяти 
визначенню якісно нової регулятивної та соціальної функції держави. 

Разом із тим, масштабні організаційно-правові заходи в рамках адміністративної реформи в Україні, на наш 
погляд, зумовлюють підвищену увагу до питань удосконалення механізму правового реґулювання в окремих 
сферах і галузях життєдіяльності суспільства. Першочергове значення мають механізми, які спрямовані на 
вдосконалення інституту реєстрації фізичних осіб. Тому актуальності набуває дослідження механізму 
адміністративно-правового реґулювання ведення державного обліку органами виконавчої влади. Також слід 
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відзначити, що спеціальних комплексних досліджень в адміністративно-правовій науці з цього питання не 
проводилося. Питання вивчення інституту реєстрації має багатоаспектний характер, а тому є предметом 
дослідження вчених різних галузей знань: історії, демографії, політології, соціології, філософії, конституційного 
права України, адміністративної діяльності тощо. 

Висновки. Отже, ґрунтуючись на викладеному, можна зробити висновок, що основними складовими 
адміністративно-правового механізму реєстрації фізичних осіб є:  

норми права, що визначають права та обов’язки суб’єктів зазначених суспільних правовідносин;  
правовідносини у сфері реєстрації фізичних осіб як різновид суспільних відносин, які регламентуються 

правовими нормами і забезпечують взаємодію останніх із відповідними суб’єктами реєстрації;  
нормативно-правові акти, які регламентують діяльність суб’єктів реєстрації фізичних осіб;  
суб’єкти, що мають владні повноваження щодо реалізації реєстраційних повноважень;  
адміністративна відповідальність як складова адміністративного примусу, що застосовується до осіб, які 

вчинили порушення реєстраційного законодавства. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 

ВІДНОСИН, ПОВ`ЯЗАНИХ З ВИЯВЛЕННЯМ, ЗАПОБІГАННЯМ ТА 
ВРЕГУЛЮВАННЯМ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ   

 
У статті розглянуто поняття та сутність таких категорій  як "механізм", "правове регулювання", "механізм 

правового регулювання". Пропонується під адміністративно-правовим механізмом регулювання відносин, 
пов’язаних з виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів як способу протидії корупції 
розуміти основоположні засади, які виконують функцію орієнтиру та мають визначальне значення для здійснення 
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органами публічної адміністрації та іншими юридичними особами публічного права дій спрямованих на 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з метою недопущення правопорушень, пов’язаних з корупцією. 
Здійснено визначення напрямків подальшого вдосконалення даного механізму. 

Ключові слова: адміністративно-правовий механізм; правове регулювання; виявлення, запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів. 

 
Zavgorodnia L. ADMINISTRATIVE-LEGAL MECHANISM OF REGULATION RELATIONSHIP 

BETWEEN DEFINITION, PREVENTION AND CONTROL OF INTEREST CONFLICT 
The article deals with the concept and essence of such categories as "mechanism", "legal regulation", "mechanism 

of legal regulation".The administrative-legal mechanism for regulating relations related to the identification, prevention and 
settlement of conflicts of interest is proposed as a way of combating corruption to understand the fundamental principles 
that serve as a benchmark and are crucial for the implementation by public administration bodies and other public bodies of 
public law actions aimed at preventing and resolving conflicts of interest to prevent corruption-related offenses.The 
directions of further improvement of this mechanism are defined. 

Key words: administrative-legal mechanism; legal regulation; detection, prevention and conflict resolution of 
interests. 

 
Постановка проблеми. Адміністративно-правовий механізм врегулювання конфлікту інтересів існує в 

українській практиці, але його ефективність не є задовільною. Відтак, слід розглянути цей механізм, звернувши 
увагу на виявлення недоліків та здійснюючи визначення напрямків його подальшого вдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням дослідження конфлікту інтересів звертали увагу у 
своїх працях вітчизняні вчені: В. Авер’янов, С. Алферов, М. Бездольний, О.Бандурка, І. Бачинська, Т. Василевська, 
С. Гнатюк, В. Галунько,  О. Гладун, В. Журавський, , Д. Заброда, А. Закалюк, А. Комзюк, В. Іванцов, О. Токар-
Остапенко, В. Тильчик, М. Мельник, О.М. Костенко, М. І. Хавронюк. Проте подальшого дослідження та 
доопрацювання потребує адміністративно-правовий механізм регулювання  відносин, пов`язаних з конфліктом 
інтересів. 

Формулювання цілей статті.  Зважаючи, що сучасна система запобігання конфліктам інтересів або їх 
врегулювання спрямована на пошук балансу між приватним та публічним інтересом через виявлення ризиків для 
добропорядності службових осіб, заборону неприйнятних конфліктів,  управління  конфліктними ситуаціями та  
врегулювання конфліктних ситуацій., пропонуємо визначити адміністративно-правовий механізм врегулювання 
конфлікту інтересів предметом дослідження даної статті. 

Виклад основного матеріалу. Для кращого розуміння змісту адміністративно – правового регулювання 
питань, пов’язаних з виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів необхідно розкрити поняття 
та сутність таких категорій  як "механізм", "правове регулювання", "механізм правового регулювання". Зокрема, 
категорія «механізм правового регулювання» виникла в межах загальної теорії права для відображення руху, 
функціонування правової форми. Пізніше вона розвинулася й здобула нових прихильників. У свою чергу, 
базуючись, як й інші галузеві дисципліни, на принципах і засадах загальної теорії права, адміністративне право 
також певним чином реагує на формулювання нових теоретичних аспектів, які стосуються проблеми правового 
регулювання» [1, с. 52].  

С.С.Алексєєв вказує: «Поняття механізму правового регулювання дає змогу зібрати та систематизувати 
засоби правового впливу на суспільні відносини, визначити місце й роль того чи іншого юридичного засобу в 
правовому житті суспільства» [2, с. 229]. 

Дослідниця О.Ф.Скакун під правовим регулюванням пропонує розуміти здійснюване державою за 
допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, 
охорону та розвиток. Разом з цим вона виокремлює такі ознаки правового регулювання: 1) як різновид соціального 
регулювання; 2) за допомогою якого відносини між суб'єктами набувають певної правової форми, яка має 
споконвічно державно-владний характер, тобто в юридичних нормах держава визначає міру можливої та належної 
поведінки; 3) має конкретний характер, тому що завжди пов'язане з реальними відносинами; 4) має 
цілеспрямований характер – спрямоване на задоволення законних інтересів суб'єктів права; 5) здійснюється за 
допомогою правових засобів, які забезпечують його ефективність; 6) правове регулювання гарантує доведення 
норм права до їх виконання [3, с. 488-489]. 

Адміністративно-правовий механізм регулювання питань, пов’язаних з виявленням, запобіганням та 
врегулюванням конфлікту інтересів виступає складовою частиною загальнодержавної управлінської діяльності. 
Аналіз деяких аспектів управління у багатьох галузях наукових знань дозволяє дійти висновку, що управління є 
певним видом людської діяльності і здійснюється із спеціальними цілями. 

Слід зазначити, що сама категорія «механізм правового регулювання» виникла в межах загальної теорії 
права для відображення руху, функціонування правової форми. У свою чергу, базуючись, як й інші галузеві 
дисципліни, на принципах і засадах загальної теорії  права, адміністративне  право теж певним чином реагує на 
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формулювання нових теоретичних  аспектів, які стосуються проблеми правового регулювання [1, с.44]. 
Це дає можливість стверджувати, що сьогодні механізм адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин розглядається як категорія, що виражає процес переведення нормативності права в упорядкованість 
суспільних відносин, які регулюються нормами цієї галузі права. Інакше кажучи, правові норми, які 
використовуються в адміністративному праві, самі по собі є статистичними, а в рух вони приводяться саме за 
допомогою механізму адміністративно-правового регулювання. Найбільш повно поняття «механізм 
адміністративно-правового регулювання» розкрила Т.О. Коломоєць, яка розуміє під цим «сукупність правових 
засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного 
права» [4, с. 206]. При цьому в механізмі адміністративно-правового регулювання виокремлюються дві складові: 
органічні (ті, що визначають суть самого явища механізму адміністративно-правового регулювання, тобто без яких 
не може відбуватися сам механізм та функціональні складові); функціональні (ті, що значною мірою впливають на 
механізм адміністративно-правового регулювання, які не є обов'язковими його елементами) [5, с.235]. До 
органічних складових механізму адміністративно-правового регулювання належать:  

a) норми права - загальнообов'язкові правила поведінки, встановлені з метою регулювання суспільних 
відносин. 

б) акти реалізації норм права - процес фактичного втілення в життя приписів правових норм через поведінку 
суб'єктів адміністративного права. 

в) правові відносини - вольові суспільні відносини, що виникають на основі норм права. 
Функціональними складовими механізму адміністративно-правового регулювання  вважає Т.О. Коломоєць, 

є: юридичний факт; правова свідомість суб'єктів адміністративно-правового регулювання; законність; акти 
тлумачення норм права; акти застосування норм права [4, с.157]. 

Предметом адміністративно-правового регулювання у сфері виявлення, запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів є суспільні відносини, які можна виділити у дві групи:  

1) відносини внутрішнього управління системою виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів, учасниками яких є суб’єкти регулюючої діяльності (наприклад, вимоги спеціально уповноваженого 
органу виконавчої влади з питань здійснення державного управління і контролю у сфері виявлення, запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, НАЗК); 

2) відносини зовнішнього управління. У яких одним з обов’язкових учасників є суб’єкт, на якого 
поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції". 

Таким чином під адміністративно-правовим механізмом регулювання відносин, пов’язаних з виявленням, 
запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів як способу протидії корупції слід розуміти основоположні 
засади, які є досягненнями юридичної науки та практики, виконують функцію орієнтиру та мають визначальне 
значення для здійснення органами публічної адміністрації та іншими юридичними особами публічного права дій 
спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з метою недопущення правопорушень, 
пов’язаних з корупцією. 

В умовах сучасних змін та реформувань, що відбуваються у системі державного управління та державної 
служби, значних змін набуває і законодавство, зокрема те, яке стосується корупції та конфлікту інтересів. Для 
формування механізму врегулювання конфлікту інтересів необхідно визначити поняття та розуміння генезису 
явища, що дозволяє спрогнозувати ситуацію конфлікту і врегулювати його на ранній стадії, або взагалі запобігти 
його виникненню.  Так, відповідно до абз.9, 13 ст.1 Закону України “Про запобігання корупції” визначені поняття 
потенційного і реального конфлікту інтересів, з яких вбачається  що , реальний конфлікт інтересів має відбутися 
лише тоді, коли особа, користуючись наданими службовими повноваженнями для задоволення приватного 
інтересу приймає рішення або робить дію на користь себе або третіх осіб.  

Тобто потенційний та реальний конфлікт інтересів мають схожість: суб’єкт – особа, яка виконує свої 
службові чи представницькі повноваження; наявність приватного інтересу - в особи наявний приватний інтерес; 
об’єкт впливу – об’єктивність чи неупередженість щодо прийняття особою рішення або вчинення дій під час 
виконання зазначених повноважень та  відмінності в наслідках: в потенційному конфлікті інтересів приватний 
інтерес особи може вплинути на вказаний об’єкт (може існувати суперечність між приватним інтересом особи та її 
повноваженнями); в реальному конфлікті інтересів приватний інтерес особи вплинув (впливає) на вказаний об’єкт 
(існує суперечність між приватним інтересом особи та її повноваженнями). 

Розглянемо, що ж таке приватний інтерес. Це може бути будь-який немайновий інтерес особи, що може 
грунтуватися на кар’єристському, корисливому, амбіційному, егоїстичному, чи інших мотивах та виникати у 
зв’язку з минулим чи теперішнім громадянством; земляцтвом; національністю; мовою; віросповіданням; 
інвалідністю; соціальним походженням; цивільними зобов'язаннями; фінансовими зобов’язаннями тощо. Відтак, 
приватний інтерес полягає в отриманні певних благ для себе чи близьких осіб, а суспільний або загальний - у 
здійсненні службових функцій у межах закону, чесно, об'єктивно, неупереджено тощо. Це означає, що кожен 
службовець при виконанні своїх повноважень повинен брати до уваги увесь спектр своїх не лише правових 
(юридичних), а й соціальних (приватних) відносин, які зумовлюють виникнення майнового чи немайнового 
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інтересу. 
Дослідивши адміністративно – правовий механізм дій працівника у зв’язку з встановленням конфлікту 

інтересів відповідно до Методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 
діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до 
них осіб [6]. слід зазначити наступне. 

Обов’язки публічного службовця стосовно конфлікту інтересів можна представити як логічну сукупність 
чотирьох елементів: 1)запобігання,(п.1 ч.1 ст.28 Закону України "Про запобігання корупції"[7], 2) інформування 
,(п.2 ч.1 ст.28 цього Закону); 3) утримання від дій або рішень,(п.3 ч.1 ст.28 цього Закону); 4) урегулювання(п.4 ч.1 
ст.28 цього Закону). 

Розглянемо адміністративно-правовий механізм дій керівника у зв’язку з встановленням наявності 
конфлікту інтересів та способи врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Методичних рекомендацій з 
питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб [8] та статті 28 Закону України "Про 
запобігання корупції". Дослідивши вказані положення, слід вказати, що адміністративно – правовий механізм дій 
керівника складається з наступних етапів: 

1. Отримання повідомлення про конфлікт інтересів (може бути отримано не тільки від працівника у якого 
він виник, а й від викривача, громадської організації, ЗМІ тощо). 

2. Прийняття протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому 
особи реального чи потенційного конфлікту інтересів рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів та 
повідомлення про це відповідної особи (пов’язано із оцінкою повідомлення та безпосередньо процесом 
врегулювання конфлікту інтересів). 

Перейдемо до розгляду заходів зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів, 
передбачених статтею 29 Закону України "Про запобігання корупції", якою визначено, що  

1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом: 1) усунення особи від виконання 
завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного 
конфлікту інтересів; 2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, 
вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 3) обмеження доступу особи до певної інформації; 4) перегляду 
обсягу службових повноважень особи; 5) переведення особи на іншу посаду; 6) звільнення особи. 

2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи 
потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення 
відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або 
керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення / ініціювання звільнення з посади. 

Здійснивши аналіз Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів [8], та 
Методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб [6] слід 
дійти висновку про наступні приклади конфлікту інтересів: 

- наявність повноважень приймати рішення щодо заохочення або ж накладення стягнення щодо фізичних та 
юридичних осіб при наявності щодо них приватного інтересу; 

-  участь та голосування в комісії по відбору на посаду при розгляді кандидатури близьких осіб; 
- здійснення посадовою особою контрольних функцій відносно організації, в якій близька особа володіє 

цінними паперами чи займає посаду; 
- участь у засіданні тендерного комітету при розгляді пропозицій фізичних та юридичних осіб при наявності 

щодо них приватного інтересу; 
- використання інформації, отриманої в ході виконання службових обов'язків для отримання конкурентних 

переваг в комерційній діяльності; 
- отримання нагород чи подарунків від осіб чи організацій, щодо яких посадовою особою здійснюються 

контрольні функції;  
- участь у здійсненні функцій державного управління чи контролю стосовно пов'язаної організації (в тому 

числі пов'язаної в минулому до обіймання посади). 
Слід вказати, що механізм дій посадової особи при конфлікті інтересів наступний: по-перше, повідомити 

безпосереднього керівника або НАЗК про конфлікт інтересів (членів колегіального органу), друге, не вчиняти дій 
та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів, третє, вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів 
самостійно або за рекомендацією НАЗК (членів колегіального органу). 

Разом з цим, в Законі України «Про запобігання корупції» на підставі міжнародних стандартів  законодавець 
встановив основні правила щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а саме:  

1) визначено конфлікт інтересів з виокремленням потенційного та реального конфлікту інтересів;  
2) встановлено правила про те, хто, як, коли і кого повинен інформувати про конфлікт інтересів;  
3) заборонено вчиняти дії чи приймати рішення в умовах конфлікту інтересів;  
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4) визначені механізми самостійного чи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів;  
5) передбачено положення щодо зовнішнього врегулювання (усунення особи від виконання завдання, 

вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту 
інтересів; застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею 
певних дій чи прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; перегляду обсягу службових 
повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; звільнення особи);  

6) визначені особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема тих, які здійснюють 
відповідні повноваження у складі колегіальних органів, народних депутатів України та депутатів місцевих рад 
тощо;  

7) визначені способи передачі в управління корпоративних прав;  
8) встановлено інституційне забезпечення дотримання законодавства про запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів шляхом наділення НАЗК повноваженнями із здійснення відповідного контролю та надання 
консультацій. 

Таким чином, враховуючи зазначені правила щодо запобігання і врегулювання конфлікту  інтересів 
основним завданням є впровадження зазначених механізмів на практиці, а також ефективного навчання осіб, на 
яких поширюються відповідні положення. 

Висновки. З наведеного вбачається, що для подальшого удосконалення правового регулювання відносин у 
сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів варто включати прогресивні стандарти в українську 
правову систему, як це передбачено Керівництвом ОЕСР з вирішення конфлікту інтересів [9]. А саме, йдеться про 
включення до правової бази механізмів із запобігання та врегулювання уявного конфлікту інтересів.  

Разом з цим, положення прийнятого у 2012 році Закону України «Про правила етичної поведінки» [10], який 
на законодавчому рівні закріпив загальні для всіх публічних посадовців правила професійної етики та наказу 
Головдержслужби України від 4 серпня 2010 року № 214 [11], яким затверджено Загальні правила поведінки 
державного службовця були включені до Закону України «Про запобігання корупції». Однак, прийняття галузевих 
кодексів чи правил поведінки не стало поширеною практикою, оскільки відповідні правила є у лише прокурорів та 
суддів, а також представників окремих державних органів. Тому, актуальним є завдання з подальшого 
впровадження органами влади галузевих стандартів чи кодексів поведінки на основі відповідних положень ЗУ 
«Про запобігання корупції» з включенням до правової бази механізмів із запобігання та врегулювання уявного 
конфлікту інтересів. Зокрема, на НАЗК покладено завдання із затвердження правил етичної поведінки державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Внаслідок реформи системи запобігання корупції головним завданням є забезпечити належну практичну 
реалізацію закріплених в новому антикорупційному законодавстві правил та удосконалювати правове регулювання 
механізмів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, застосування правил професійної етики та 
здійснення фінансового контролю на основі міжнародних стандартів та кращих практик іноземних держав.  
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ПОРУШЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ 

 
Стаття акцентує увагу на особливостях правових засад адміністративної відповідальності в цілому та 

виокремлює в них правові основи адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з 
інвалідністю. На підставі теоретико-емпіричних досліджень здійснено аналіз  дефініції «правові засади як система 
принципів» та шляхом порівняння наукових визначень і аналізу діючого законодавства викладено авторську 
інтерпретацію терміну «правові засади адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з 
інвалідністю». Досліджено керівний вплив правових засад на суспільні  відносини, що виникають при вчиненні  
адміністративного проступку, який посягає на права та свободи осіб з інвалідністю.   

Ключові слова: правові засади, принципи адміністративної відповідальності, верховенство права, підстави 
адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю. 
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Kolobishko V. LEGAL BASIS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF 
RIGHTS AND FREEDOMS WITH DISABILITIES LEGAL AS A SYSTEM OF PRINCIPLES 

The article focuses on the peculiarities of the legal framework of administrative responsibility in general and 
distinguishes between them the legal framework for administrative liability for violating the rights and freedoms of persons 
with disabilities. On the basis of theoretical and empirical research, the analysis of the definition of "legal principles" was 
made, and by comparing the scientific definitions and the analysis of the current legislation, the author's interpretation of 
the term "legal principles of administrative responsibility for violation of the rights and freedoms of persons with 
disabilities" is set forth. The influence of legal principles on social relations that arise in the commission of an 
administrative offense that infringes the rights and freedoms of persons with disabilities is explored. 

Key words: the legal principles, the principles of administrative responsibility, the rule of law, the grounds for 
administrative liability for violating the rights and freedoms of persons with disabilities. 

 
Постановка проблеми. Процеси євроінтеграції, в які вступила Україна передбачають систематичні зміни в 

національному законодавстві в сторону демократизації та визнання прав та свобод людини і громадянина 
найвищою соціальною цінністю, пріоритетним напрямом діяльності держави. Державний апарат має працювати у 
напрямку створення всіх необхідних умов для реалізації громадянами наданих і гарантованих Конституцією прав і 
свобод. Держава гарантує надійний правовий захист від необґрунтованого застосування адміністративного 
примусу, а уразі його застосування – захист прав і законних інтересів особи, яка підлягає адміністративній 
відповідальності, а також вжиття всіх необхідних заходів для відновлення порушеного права. 

Водночас необхідно зауважити, що притягнення до будь-якого виду юридичної відповідальності, в тому 
числі адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю, має відбуватися тільки у 
відповідності до чинного законодавства і не суперечити загальновизнаним принципам, що закладені у Конституції 
України, Законах України та міжнародних договорах згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Принципи юридичної відповідальності як правового інституту 
окреслено в працях вчених з теорії держави і права, зокрема: О. Ф. Скакун, Є. O. Гіда, Є. В. Білозьоров, 
A. M. Завальний, А. Д. Машков, В. М Кириченко. 

Правові основи та зміст адміністративної відповідальності, в тому числі правові засади фрагментарно, були 
предметом дослідження багатьох вчених у галузі адміністративного права, зокрема В. Б. Авер'янов, Ю. П. Битяк, 
В. В. Зуй, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук, С. Т. Гончарук, С. В. Ківалов, В. К. Колпаков, С. В. Пєтков, 
Т. О. Коломоєць, О. В. Кузьменко та інші. 

Формулювання цілей статті. Щоб визначити поняття «адміністративно-правові засади адміністративної 
відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю, як системи принципів» необхідно визначити зміст 
його ознак закріплених у чинному законодавстві, наукових дослідженнях, а також шляхом порівняння з ознаками 
інших категорій. Визначити види керівних ідей, які діють під час притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи чинне законодавство України про адміністративну 
відповідальність необхідно зазначити, що поняття правових засад адміністративної відповідальності та їх 
правового змісту в ньому не визначено. Наявність визначення вказаної дефініції та наповнення її змістом дало б 
можливість виокремити правові особливості інституту адміністративної відповідальності серед інших видів 
юридичної відповідальності, надало б можливість для правильного тлумачення та застосування норм 
законодавства про адміністративну відповідальність, стало б підґрунтям для подолання прогалин у правовому 
регулюванні суспільних відносин, які виникають після вчинення адміністративного проступку, гарантувало б 
дотримання принципу верховенства права при здійсненні провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, які посягають на права та свободи осіб з інвалідністю. 

Укладачі Енциклопедичного словника з державного управління Ю. В. Ковбасюк, В.П. Трощинський та інші 
визначають, що принципи (від лат. principium– початок, основа, виникнення, першоджерело) – основні вихідні 
положення будь-якої теорії чи вчення, вихідні засади пояснень чи керівництва до дії. Принципами є основні 
засади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і 
відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи права, державного устрою тощо. [1, с. 560]. 

В.Т. Бусел та укладачі Великого тлумачного словника сучасної української мови під засадами розуміють 
основу чогось; ті головні, вихідні положення, принципи на яких ґрунтується, базується що-небудь. Водночас 
принципом вважається основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і т. 
ін. [2, с. 419, 1125]. Підсумовуючи вказане необхідно наголосити, що поняття правових засад та принципів 
ототожнюються. 

О. Ф. Скакун визначає принципи відповідальності як загальноприйняті норми-ідеї найвищого авторитету, 
які слугують основними засадами імперативного характеру, на підставі яких компетентні органи застосовують 
санкції правових норм до правопорушників з метою забезпечення правового порядку [3]. 
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Є.О. Гіда констатує, що принципи юридичної відповідальності - це засадничі, фундаментальні положення, 
що виражають сутність і призначення юридичної відповідальності, а також визначають закономірності її 
функціонування та порядку реалізації [4]. 

А. Д.  Машков формулює принципи юридичної відповідальності як засадничі вимоги, що визначають її 
зміст, підстави, гарантії та процедури здійснення [5]. 

Кириченко В.М наголошує, що принципи юридичної відповідальності — це законодавчо сформульовані 
положення та ідеї, що визначають підстави, порядок і межі юридичної відповідальності [6]. 

Авторський колектив Курсу адміністративного права встановлює, що принципи адміністративної 
відповідальності - це основні положення, закріплені в Конституції та інших законах України, на яких базується 
порядок притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності [7]. 

Що стосується поняття адміністративної відповідальності то законодавчого визначення даного інституту у 
чинному законі немає, але вона була предметом дослідження досить широкого кола науковців, які мали наступні 
наукові підходи визначення вказаного інституту: 

1. Адміністративна відповідальність – це вид юридичної відповідальності фізичних і юридичних осіб, яка 
полягає в застосуванні уповноваженими державою публічними органами (їх посадовими особами) певного виду 
адміністративного примусу – адміністративного стягнення (адміністративної санкції).[8, с. 289]. 

2. Під адміністративною відповідальністю слід розуміти накладення на правопорушників 
загальнообов'язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою 
для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру [9, с. 167]. 

3. Адміністративна відповідальність – це реакція держави в особі компетентних органів на адміністративне 
правопорушення [10]. 

4. Адміністративна відповідальність – сукупність адміністративних правовідносин, які виникають у зв'язку 
із застосуванням уповноваженими на те органами (посадовими особами) до осіб, що вчинили адміністративний 
проступок, передбачених нормами адміністративного права особливих санкцій - адміністративних стягнень [11, с. 
430-431]. 

5. Адміністративна відповідальність – застосування до порушників загальнообов'язкових правил, що діють 
у сфері управління та інших сферах адміністративних стягнень [12, с. 186]. 

6. Адміністративна відповідальність – накладення на правопорушників загальнообов'язкових правил, які 
діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі наслідки 
матеріального чи морального характеру [13]. 

7. Адміністративна відповідальність – примусове, з додержанням встановленої процедури, застосування 
правомочним суб'єктом передбачених законодавством за вчинення адміністративного проступку заходів впливу, 
які виконані правопорушником [14, с. 252]. 

8. Адміністративна відповідальність – це відносини, що виникають між органами виконавчої влади і 
фізичними або юридичними особами (за умов відсутності між ними відносин службового підпорядкування) з 
приводу вчинення останніми передбачених законодавством протиправних діянь і полягають у застосуванні до них 
в адміністративному порядку передбачених законом стягнень [15, с. 34]. 

Висновки. Враховуючи наукові погляди вчених стає можливим визначити, що принципи (засади) 
адміністративної відповідальності – це законодавчо сформульовані, основні засади, вихідні ідеї, норми 
найвищого авторитету, які слугують основними засадами імперативного характеру, виражаючи сутність і 
призначення адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю, визначають 
підстави, гарантії та процедури її здійснення та на яких базується порядок притягнення винних осіб до 
адміністративної відповідальності і якими керуються уповноважені органи держави при накладенні стягнення та 
забезпечення відновлення порушеного права. 

Враховуючи те, що чинне законодавство України про адміністративну відповідальність немає визначення 
поняття адміністративної відповідальності, а лише обмежилося вказівкою на те, що її мірою є адміністративне 
стягнення (ст..23 Кодексу України про адміністративні правопорушення), стає можливим на основі аналізу 
наукових праць та літератури визначити, що адміністративна відповідальність за порушення прав і свобод осіб з 
інвалідністю – це вид юридичної відповідальності, який являє собою сукупність врегульованих адміністративним 
законодавством суспільних відносин, що виникають у зв'язку із застосуванням уповноваженими на те органами 
(посадовими особами) до осіб, які вчинили адміністративний проступок, що посягає на права і свободи осіб з 
інвалідністю передбачених нормами адміністративного права особливих санкцій - адміністративних стягнень, які 
тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру і які зобов’язують 
порушника відновити правове становище потерпілого. 

Отже, правові засади адміністративної відповідальності за порушення прав і свобод осіб з інвалідністю – 
це законодавчо закріплені імперативні ідеї, якими керуються уповноважені державою органи та посадові особи 
при застосуванні адміністративних стягнень до осіб, які вчинили адміністративні проступки, що посягають на 
права та свободи осіб з інвалідністю, виражають суть і призначення інституту адміністративної відповідальності за 
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порушення прав і свобод осіб з інвалідністю, гарантують захист прав і свобод особи, яка притягується до 
відповідальності та відновлення порушеного права особи з інвалідністю. 
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ІНСТИТУТ БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ 
ВИЗНАЧЕННЯ  

 
У статті проаналізовано поняття бенефіціарного власника, як правової категорії, її визначення у роботах 

вітчизняних та закордонних науковців, а також у практиці міжнародного та українського оподаткування. Крім 
того, досліджено розвиток співробітництва держав у цій сфері – основні напрями, особливості і форми 
міжнародної співпраці. 

Ключові слова: бенефіціарний власник, модельна конвенція, міжнародне співробітництво, оподаткування. 
 
Kosenkova A. BENEFICIAL OWNERSHIP: CONCEPT, FEATURES AND CRITERIA OF 

DETERMINATION 
The author analysed the concept of beneficial owner, its determination in the research papers of national and foreign 

scientists, as well as in international and Ukrainian taxation. In addition, author explored main directions, features and 
forms of international cooperation in this area.  

Key words: beneficial owner, model convention, international cooperation, taxation.  
 
Постановка проблеми. Концепція бенефіціарного власника вже протягом декількох десятиліть є 

предметом дискусій в науці та практиці міжнародного оподаткування. Відсутність чіткого визначення самого 
терміну “бенефіціарний власник (бенефіціар)”, а також однозначного розуміння його значення, тільки 
поглиблюють невизначеність для платників податків у міжнародній площині.  

На сучасному етапі реформування податкової системи важливим є забезпечення відповідності світовим 
стандартам з метою формування зрозумілих і чітких основ взаємовідносин між платниками податків та 
податковими органами, які позитивно б впливали на інвестиційний клімат та зовнішньоекономічну діяльність 
вітчизняних суб’єктів господарювання. Світовий досвід тлумачення норм інституту бенефіціарного власника 
втілений у МК ОЕСР (Модельній конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку) та, за умови 
його належної адаптації в українське законодавство, може стати одним із важливих елементів, необхідних для 
забезпечення відповідності вітчизняної податкової системи світовим стандартам щодо протидії розмиванню 
податкової бази та уникнення подвійного оподаткування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Концепція бенефіціарного власника стала предметом 
досліджень таких вітчизняних і закордонних вчених, як П.О. Селезнь, В.О. Гідірім, Ш. дю Шот, К. Фогель, Л. де 
Бро, О. Крижановська, тощо. Але, незважаючи на, перший погляд, достатню кількість наукових розробок з 
вибраної тематики, питання концепції бенефіціарного власника до сих пір залишається недослідженим, що тягне за 
собою негативний вплив на розвиток наукової думки та відсутність єдиного підходу до розуміння концепції.  

Формулювання цілей статті. Виходячи з вищезазначеного, метою цієї статті можна визначити 
дослідження концепції бенефіціарного власника в українському податковому законодавстві та науковій літературі, 
а також у міжнародних актах, та виокремлення критеріїв визначення бенефіціарного власника як правової 
категорії.  

Виклад основного матеріалу. Концепція бенефіціарного власника зародилась поза межами механізму 
міжнародно-правового регулювання податкових відносин. Ії основні засади були сформовані в рамках інституту 
трасту в англосаксонській правовій сім'ї і грунтуються на ідеї можливості розподілу різних функцій власності між 
різними особами, що дає змогу виокремлювати “номінального власника”, “юридичного власника” та 
“бенефіціарного власника” [1]. У самому загальному вигляді концепція бенефіціарного власника є більш м'яким  
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варіантом положень про обмеження пільг, характерним для модельних конвенцій ОЕСР та ООН (Організації 
Об’єднаних Націй) на відміну від аналогічної концепції обмеження пільг, характерної для податкових конвенцій 
США [2].   

Поняття “бенефіціарний власник (бенефіціар)” має величезне значення при визначенні прав особи 
відповідно до міжнародних податкових угод, а, значить, і на співвідношення податкових прав договірних держав. 
Так, пошук в базі даних міжнародних податкових угод (Tax Treaty Database) Міжнародного Бюро Фіскальної 
Документації (IBDF) виявив згадку словосполучення “beneficial owner” у більш ніж 1000 податкових угодах, 
укладених між державами. З урахуванням значного збільшення кількості укладених податкових угод, можна 
зробити висновок, що значення цієї концепції тільки збільшилася.  

Зазвичай під “бенефіціарним власником” розуміється реальний власник компанії, тобто той, кому компанія 
належить не юридично, а фактично, а також той, хто оказує суттєвій вплив на господарську діяльність компанії та 
прийняття рішень, фактично отримує дохід та має повне право на його розпорядження. Бенефіціаром у цьому 
розумінні може бути лише фізична особа. 

Однак, поняття “бенефіціар” може мати різний зміст залежно від того, в якій сфері воно застосовується. Так, 
поняття може застосовуватися для цілей: 

-      застосування законодавства про протидію розмиванню податкової бази, та/або 
-   застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, та/або 
-   застосування законодавства про корпоративне та трастове право (переважно в англо-саксонській 

правовій сім'ї) [3]. 
“Бенефіціарний власник (бенефіціар)” в контексті застосування законодавства про протидію розмиванню 

податкової бази. 
Лише у 1977 році за результатами обговорення ініціативи Сполученного Королівства протягом 1968-1970 

рр. положення про бенефіціарного власника отримало своє безпосереднє закріплення в тексті МК ОЕСР та 
коментарях до неї [4]. Але запропонований розробниками МК підхід неоднозначно оцінюється з погляду 
сьогодення. По-перше, відсутніми були не лише вказівки на те, хто саме може вважатися бенефіціарним 
власником,  але й критерії, за допомогою яких можна було визначити наявність необхідних ознак бенефіціарного 
власника [4].  По-друге, не було чіткого розуміння, чи вичерпується агентами та номінальними власниками перелік 
осіб, які не можуть вважатися бенефіціарними власниками. По-третє, сам термін “бенефіціарний власник” був 
позбавлений єдиного та однозначного тлумачення в національних податкових системах держав-членів ОЕСР на 
момент внесення змін до МК ОЕСР [5]. 

Як вважає Ш. дю Тот, за умови відсутності власного підходу до тлумачення терміну “бенефіціарний 
власник” у законодавстві договірних держав і з урахуванням того, що відповідний термін введений у МК ОЕСР, 
неможливим стає звернення до внутрішньодержавного розуміння терміну “бенефіціарний власник”. А тому при 
запозиченні договірними сторонами норм з МК існує ризик того, що такі норми розуміються, як це було 
передбачено розробниками таких норм, без урахувань особливостей національного законодавства [6]. Так, К. 
Еліфф вважає, що вихідною точкою в тлумаченні терміна “бенефіціарний власник” має бути саме його 
внутрішньодержавне розуміння, оскільки, по-перше, це передбачено абз. 2 ст. 3 МК ОЕСР – “будь-який термін, не 
визначений у Конвенції, має, якщо з контексту не випливає інше, те значення, яке надається йому законодавством 
цієї держави стосовно податків, на які поширюється діє цієї Конвенції”, по-друге, в країнах англо-саксонської 
системи права існують тривалі традиції внутрішньодержавного використання відповідного терміну, по-третє, 
мають місце судові рішення в практиці держав (Сполучене Королівство, Франція, Канада), які, на думку автора, 
підтверджують обґрунтованість використання внутрішньодержавного тлумачення терміну “бенефіціарний 
власник” [7].  

Існує також менш поширена точка зору, що термін “бенефіціарний власник” повинен мати “міжнародне 
фіскальне значення” (англ. - international fiscal meaning), тобто значення, єдине для всіх країн, які застосовують 
податкові угоди, що містять даний термін, і незалежне від положень національного законодавства  [8]. 

На сьогоднішній день українське податкове законодавство містить декілька визначень поняття 
“бенефіціарний власник”. Так, ст.1 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення” встановлює, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно 
від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську 
діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації 
права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на 
формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати 
умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу 
управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну 
чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або 
юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав 
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голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка 
має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є 
агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права [9].   

У той же час, вищезгаданий Закон не містить тлумачення понять “агент”, “номінальний утримувач 
(власник)” та/або “посередник отриманого доходу”. Натомість, Національний банк Україні в своєму Листі від 10 
лютого 2017 року № 25-0008/10883 роз’яснює, що “номінальним власником (утримувачем) доходу є особа, яка від 
свого імені управляє корпоративними правами іншої особи – реального кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) в інтересах останнього. На думку Національного банку процедура використання послуг номінального 
сервісу може реалізовуватися, наприклад, таким чином: у пакеті документів офшорної компанії міститься 
документ “Declaration of Trust”; цей документ підписується як реальним власником компанії, так і номінальним 
власником (утримувачем) та підтверджує, хто саме є реальним власником компанії. Крім того, номінальні 
власники можуть передавати повноваження на управління офшором реальному власнику шляхом підписання 
довіреності. Відповідно до цієї довіреності бенефіціар має право діяти від імені номінального власника 
(утримувача) [10]. 

Вищий адміністративний суд України, надаючи тлумачення терміна “бенефіціарний (фактичний) отримувач 
(власник) доходу”, у своєму рішенні від 24.03.2014 р. N К/800/52155/13 виходить із того, що “фактичний 
отримувач доходу” не має тлумачитися в вузькому, технічному сенсі, його значення слід визначати виходячи з 
мети, завдань міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, таких як “уникнення від сплати 
податків”, і з урахуванням таких основних принципів, як-то “запобігання зловживання положеннями договору”. 
Для визначення особи як фактичного отримувача доходу, така особа повинна володіти не тільки правом на 
отримання доходу, але і, як слідує з міжнародної практики застосування угод про уникнення подвійного 
оподаткування, повинна бути особою, яка визначає подальшу економічну долю доходу [11]. 

Таким чином, Вищий адміністративний суд України фактично виходить з того, що для визнання особи як 
фактичного отримувача доходу (бенефіціарного власника) необхідним є не тільки наявність правових підстав для 
безпосереднього отримання доходу, але і того, що така особа повинна бути безпосереднім вигодоотримувачем, 
тобто особою, яка отримує вигоду від доходу та визначає його подальшу економічну долю. При визначенні 
фактичного отримувача доходу слід також враховувати виконувані функції та покладені на нерезидента ризики. 

Виходячи з вищенаведених визначень можна зробити висновок, що бенефіціарним власником 
(бенефіціаром) є особа, яка має вирішальний вплив на господарську діяльність підприємства та має повне право 
розпоряджатися прибутком від комерційних операцій, здійснених підприємством від її імені. 

Таким чином, можна виокремити наступні критерії визначення основних ознак бенефіціара: 
- вирішальний вплив на діяльність підприємства; 
- безумовний контроль над підприємством; 
- операції, що здійснює підприємство здійснюються від імені такої особи; 
- отримання доходу від операції, здійсненних підприємством; 
- повний економічний контроль над отриманим доходом; 
- ризик несення збитків, пов’язаний з володінням власності, а саме, ризик втрати вартості або очікування 

росту вартості (“risk of repreciation and hope of appreciation of value”) [2]; 
- володіння не менш як 25% капіталу підприємства (процент володіння капіталом підприємства може 

змінюватися залежно від країни). 
Бенефіціар для цілей застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування отриманого доходу. 
При застосуванні конвенцій про уникнення подвійного оподаткування “бенефіціар” розуміється у дещо 

іншому сенсі. Під цією категорією мається на увазі особа, яка має фактичне право на дохід. При цьому, такими 
особами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також інші структури. 

В. Гідірим у своїй статті, присвячений концепції бенефіціарній власності, налогошує, що концепція 
бенефіціарної власності реалізується у формі обмеження дії податкової конвенції по кругу осіб, які є не тільки 
резидентами держав-учасниць конвенції, але і бенефіціарними власниками відповідніх доходів в ст. 10 
(Дивіденди), 11 (Проценти), 12 (Роялті). Такі доходи традиційно відносяться до “пасивних” доходів, які найбільш 
піддані зловжіванням з використянням проміжних (кондуїнтих) компаній [2].  

Так, право на застосування зниженої ставки податку відповідно до угоди про уникнення подвійного 
оподаткування має лише особа – резидент держави – сторони угоди, яка має фактичне право на отримання такого 
прибутку. Ст. 103 Податкового кодексу України стверджує, що бенефіціарним (фактичним) отримувачем 
(власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору 
України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається 
особа, що має право на отримання таких доходів. При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) 
доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є 
агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу [12]. 
У той же час, Податковий кодекс не містить визнечень понять “агент”, “номінальний утримувач” та “посередник” 
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щодо такого доходу. 
Отже, особа не може визнаватися такою, яка має фактичне право на дохід, якщо вона: 
- володіє обмеженими повноваженнями щодо розпорядження таким доходом; 
- здійснює по відношенню до такого доходу песередницькі функції в інтересах іншої особи та не несе 

жодних ризиків; 
- прямо або опосередковано виплачує такі доходи інший особі, яка при прямому отриманні таких доходів з 

джерел країни резидентсва не мала би права на застосування відповідних положень угоди про уникнення 
подвійного оподаткування [3]. 

Висновки. З огляду на вищезазначене, категорія “бенефіціарний власник” може мати різне значення 
залежно від того, в якій сфері вона застосовується. Так, вона матимете різний зміст для законодавства про 
протидію розмиванню податкової бази або для корпоративного та трастового законодавства, або для застосування 
міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування. У загальному, для цієї категорії характерними є такі 
ознаки, як наявність у особи фактичного права на отримання прибутку, повний економічний контроль над 
отриманим прибутком та прийняття на себе ризику збитків. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ 

МВС УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
В статті приділено увагу з’ясуванню основних завдань та функцій сервісних центрів МВС України через 

реалізацію публічно-сервісної діяльності. Доведено, що основне призначення публічно-сервісної діяльності 
сервісних центрів МВС України спрямовано на надання якісних публічних послуг та дотримання основних прав та 
свобод суб’єктів звернення, що є основною правової держави. Виокремлено основні шляхи спрямовані на 
досягнення високої якості та доступності послуг в діяльності сервісних центрів МВС України. 

Ключові слова: публічно-сервісна діяльність, публічні послуги, адміністративні послуги, сервісні центри, 
МВС України, завдання, функції. 

 
Mozhovyy O. PURPOSES AND MAIN DIRECTIONS OF THE ACTIVITIES OF THE SERVICE 

CENTERS OF THE MIA OF UKRAINE IN THE MODERN CONDITIONS 
The article focuses on the clarification of the main tasks and functions of the service centers of the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine through the implementation of public service activities. It is proved that the main purpose of the 
public service activity of the service centers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is aimed at providing high-
quality public services and observance of the basic rights and freedoms of the subjects of treatment, which is the basic legal 
state. The main ways are directed to achieve high quality and accessibility of services in the activity of service centers of 
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 

Key words: public service activities, public services, administrative services, service centers, Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine, tasks, functions. 

 
Постановка проблеми. Поступово здійснювана реформа правоохоронної системи, яка передбачає 

коригування завдань та функцій правоохоронних органів, зміну ставлення осіб органів правопорядку до виконання 
службових обов’язків у напрямі усвідомлення їх як надання оплачуваних державою послуг із забезпечення 
насамперед безпеки кожної особи, її особистих та майнових прав, суспільних та державних інтересів [1, с. 55]. 
Процес досягнення будь-якої цілі передбачає послідовне виконання низки завдань та функцій. Як уявляється, 
завдання більшою мірою характеризують соціальне покликання, призначення того або іншого суб’єкта, вони 
ближче стоять до мети його утворення, одночасно є визначальними для функцій, тобто функції, які, безумовно, 
також свідчать про призначення суб’єкта, деталізують і конкретизують завдання, передбачають напрямки 
діяльності суб’єкта, в яких ці завдання виконуються [2, с. 169–170]. Особливе місце серед суб’єктів надання 
адміністративних послуг замають сервісні центри МВС України, основним призначенням, яких є безпосередня 
участь у реалізації державної політики в сфері надання адміністративних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичне підґрунтя дослідження призначення та 
основних напрямів діяльності сервісних центрів МВС України, як суб’єкта публічно-сервісної діяльності склали 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних фахівців з адміністративного права, теорії держави і права, 
конституційного права, інших галузевих правових наук, зокрема: В. Б. Авер’янова, О. П. Альохіна, 
О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, О. В. Джафарової, Д. С. Денисюка, С. В. Ківалова, 
А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, О. М. Музичука, Є.Ю. Соболя, Ю. А. Тихомирова, М. М. Тищенка, С. О. Шатрави 
та ін. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у визначенні основного призначення та основних 
напрямів діяльності сервісних центів МВС України.  

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що з метою реалізації визначеної мети даної праці, подальший 
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хід роботи буде направлено на розкриття основних завдань та функцій сервісних центрів МВС України. 
Слушною позицією є В. Д. Щербань, який у своєму дисертаційному дослідженні звертає увагу, що 

основними завданнями адміністративно-правового регулювання публічно-сервісної діяльності є: 1) забезпечення 
високої якості надання публічних послуг; 2) досягнення результативності у публічно-сервісних відносинах; 3) 
структуризація та систематизація публічно-сервісних відносин; 4) інформаційне забезпечення публічно-сервісної 
діяльності; 5) забезпечення дотримання прав та свобод суб’єктів, які звертаються за отриманням публічної 
послуги, та третіх осіб [3, с. 79]. В даному випадку спостерігаємо, що основне призначення публічно-сервісної 
діяльності спрямовано на надання якісних публічних послуг та дотримання основних прав та свобод суб’єктів 
звернення, що є основною правової держави. 

Аналіз постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 889 «Про утворення територіальних органів 
з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ» та наказу МВС України від 07.11.2015 № 1393 (у 
редакції наказу МВС від 19.05.2017 № 401) «Про затвердження Положення про Головний сервісний центр МВС» 
надає можливість виокремити основні завдання, які покладаються на сервісні центри МВС України, а саме: участь 
у реалізації державної політики у сферах надання послуг, безпеки дорожнього руху та перевезення небезпечних 
вантажів, забезпечення у визначеному порядку державного контролю за додержанням суб’єктами господарювання 
та іншими суб’єктами вимог законодавства в цих сферах; моніторинг у визначений законодавством спосіб 
дотримання суб’єктами господарської діяльності та іншими суб’єктами норм, правил та стандартів у відповідній 
сфері; здійснення контролю за відповідністю конструкції, комплектації та обладнання транспортних засобів, 
номерних знаків транспортних засобів нормам і стандартам та погодження відповідної нормативно-технічної 
документації; забезпечення державного обліку зареєстрованих транспортних засобів, видачі (обміну) посвідчень 
водія, ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки 
перевезень небезпечних вантажів, свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів 
та накопичення інформації з цих питань у Єдиному державному реєстрі МВС; забезпечення організації та 
здійснення контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, 
обліком суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять таку діяльність, а також за 
прийманням іспитів з перевірки знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та 
видачею відповідних свідоцтв установленого зразка; ведення обліку суб’єктів господарювання, які здійснюють 
оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, 
напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняною та іноземного виробництва і їх 
складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, а також забезпечення їх у встановленому порядку 
номерними знаками для разових поїздок (спеціальна продукція), бланками актів приймання-передачі транспортних 
засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (бланкова продукти), облікованими в 
територіальних органах з надання сервісних послуг МВС біржовими угодами; ведення реєстру суб’єктів 
здійснення обов’язкового технічною контролю колісних транспортних засобів та державного контролю за 
додержанням такими суб’єктами вимог законодавства в цій сфері шляхом моніторингу інформації, що передасться 
суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів до загальнодержавної бази даних 
про результати проведення обов’язкового технічного контролю; формування загальнодержавної бази даних про 
результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати 
перевірки технічного стану транспортного засобу, то надається суб’єктами проведення обов’язкового технічного 
контролю, та інформації про укладення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів, які підлягають обов’язковому технічному контролю, що надасться 
страховиками [4; 5]. 

Крім того, ідея впровадження у основні функції органів публічної адміністрації функцій сервісного 
характеру полягає не лише у збільшенні напрямів діяльності органів публічної адміністрації в цій сфері, а й 
забезпеченні відповідних якісних характеристик сервісних послуг [3, с. 68]. Це маємо можливість спостерігати в 
офіційних стратегічних планах Міністерства внутрішніх справ України. Так, в Стратегії розвитку системи 
Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року закріплено, що безпечне середовище життєдіяльності людей, 
забезпечене орієнтованою на потреби населення діяльністю органів системи МВС, їх швидким і компетентним 
реагуванням на надзвичайні ситуації і події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, їх превенцією та 
активною участю громадян. Висока якість та доступність послуг органів системи МВС, забезпечена шляхом 
дотримання стандартів, які відповідають очікуванням громадян [6].  

Подальший хід роботи буде спрямовано на з’ясування основних функцій сервісних центрів МВС України. 
Розгляд наукових позицій вчених-адміністративістів свідчить, що нині існує доволі велика кількість думок та 
підходів до тлумачення категорії «функції органу публічної адміністрації».  

Так, В. Б. Авер’янов звертає увагу, що під функціями органів виконавчої влади слід розуміти відносно 
самостійні та якісно однорідні складові діяльності цих органів, які характеризуються цільовою спрямованістю [7]. 
В. А. Шатіло зазначає, що функція і компетенція будь-якого органу держави перебувають у тісно зв’язку між 
собою. Функція державного органу вказує головний напрям його діяльності, шлях до загальної мети [8, с. 11]. 
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О. В. Чернецька звертає увагу, що у функціях відображається сутнісна характеристика відповідного органу. При 
цьому, функції не є абстрактною категорією, вони визначають собою змістовну компоненту діяльності цього 
органу. Функції є визначальними по відношенню до компетенції – закріплених у нормативно-правових актах прав 
та обов’язків, що в цілому складають повноваження та передбачають наявність організаційно-правових механізмів 
реалізації [9, с. 96]. І. О. Сквірський наголошує, що функції і компетенція стосуються різних аспектів правового 
статусу державного органу: якщо функція передбачає певний напрямок діяльності, орієнтований на відповідний 
результат, то компетенція означає юридичні можливості реалізації цієї діяльності [2, с. 169–170]. О. П. Рябченко 
розглядає функцію державного управління як провідний напрямок діяльності відповідних органів публічної 
адміністрації, в ній виражене цільове навантаження, з нею безпосередньо пов’язаний обсяг державно-владних 
повноважень. Тобто, на думку О.П. Рябченко, функції – це основний напрямок діяльності органів публічної 
адміністрації та правові засоби (обов’язки та повноваження), що застосовуються для досягнення мети 
функціонування органів публічної адміністрації – побудови незалежної, неподільної держави. При цьому, кожна 
функція, як певний вид діяльності органів публічної адміністрації, характеризується самостійністю, однорідністю, 
повторністю [10, с. 40]. 

В даному випадку спостерігаємо, що вчені схиляються до тези, що під функціями органу публічної 
адміністрації слід розуміти основні напрямки їх діяльності, у яких відображено їх сутність та призначення у 
державі і суспільстві в цілому [11, с. 15]. 

Отже, до основних функцій сервісних центрів МВС України варто віднести: надання платних та 
безоплатних послуг; розроблення та реалізація концепцій (стратегій) і проектів, які спрямовано на підвищення 
якості надання послуг; ведення реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю та внесення 
інформації про суб’єкти господарювання, визначені як суб’єкти проведення обов’язкового технічного контролю 
транспортних засобів, до Єдиного державного реєстру МВС; надання суб’єктам проведення обов’язкового 
технічного контролю транспортних засобів доступ до загальнодержавної бази даних про результати проведення 
обов’язкового технічного контро і забезпечення проведення моніторингу інформації, що передається суб’єктами 
проведення обов’язкового технічною контролю транспортних засобів до загальнодержавної бази даних про 
результати проведення обов’язкового технічного контролю; формування та ведення електронний реєстрів 
підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які 
здійснюють оптову або роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають 
ідентифікаційні номери, і оформлення відповідних документів; проведення державної акредитації закладів, що 
здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів; здійснення 
комплексного обстеження та реєстрація центрів спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять 
небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажі н автомобільними 
дорогами; організація роботи із допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів 
із видачею свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів та 
внесенням інформації про такі транспортні засоби до Єдиного держаного реєстру МВС; погодження нанесення 
спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів чи дублювання первинних ідентифікаційних номерів 
складових частин транспортних засобів; ведення автоматизованого обліку, накопичення, обробку н використання 
відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній і відомчій реєстрації, та про їх власників; організація 
взаємодії з фахівцями Експертної служби МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації транспортних 
засобів у територіальних сервісних центрах та в межах компетенції здійснює контроль з їх діяльністю; погодження 
проектів конструкцій, визначення технічних можливостей та умови (вимоги) переобладнання транспортних засобів 
з видачею відповідних свідоцтв та висновків; оформлення та видача дозволів на встановлення та використання 
спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв; організація в системі сервісних центрів МВС роботи з 
видачі довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, 
передбачених кримінально-процесуальним законодавством України; здійснення матеріально-технічного та 
технологічного забезпечення ведення Єдиного державного реєстру МВС тощо. 

З приводу викладеного, варто навести позицію О. В. Джафарової, що саме публічно-сервісні відносини 
становлять основний зміст діяльності органів публічної адміністрації у сприянні фізичним та юридичним особам 
публічного та приватного права реалізовувати свої права. Для пересічного громадянина має значення у більшості 
випадків задоволення його приватного інтересу, завдання ж держави в особі органів публічної адміністрації – 
всіляко допомагати останнім в їх реалізації при умові дотримання балансу інтересів (публічних та приватних) [12, 
с. 176].  

Висновки. В кінцевому підсумку, варто констатувати, що досягнення високої якості та доступності послуг в 
діяльності сервісних центрів МВС України, зокрема, необхідно здійснити наступні кроки [6; 13, с. 127]: 
упровадження сервіс-орієнтованого підходу в діяльності сервісних центрів МВС України; дерегуляція і спрощення 
процедур; упровадження системи управління якістю у сфері надання послуг сервісними центрами МВС України, 
розроблення і впровадження стандартів і прозорих процедур обслуговування населення, а також механізмів 
оцінювання якості надання послуг громадянами; концентрація надання послуг сервісними центрами МВС України 
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у спеціально відведених зонах обслуговування; розширення доступності послуг шляхом взаємного делегування 
повноважень з їх наданням іншим уповноваженим суб’єктам; розвиток партнерства сервісних центрів МВС 
України з організаціями приватного і публічного секторів у розвитку надання послуг; збільшення кількості послуг, 
доступних в онлайн-режимі, популяризація цих послуг і стимулювання населення до їх отримання; побудова 
ефективної системи комунікації, пов’язаної з наданням державних послуг; розроблення і реалізація ефективних 
антикорупційних заходів, пов’язаних з наданням послуг сервісними центрами МВС України. 
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

У статті досліджено історичні етапи становлення міграційної політики в Україні. Проаналізовано 
послідовність нормативно-правового закріплення міграційної політики на законодавчому рівні. 

Зазначено, що формування міграційної політики України почалося після  здобуття  країною  незалежності  в  
складних  умовах  перехідного  періоду  та  за  відсутності  досвіду,  кадрів,  ресурсів.  Гарантії  прав  на  свободу  
пересування  та  вибір  місця  проживання,  вільний  виїзд  та  повернення  до  країни,  захист  громадян  з  боку  
держави  під  час  їхнього  тимчасового  перебування  за  кордоном,  а  також  недискримінація  іноземців,  
можливість  в  рамках  закону  набути  притулок  в  Україні  були  закріплені  в  Конституції. Процедури  
реалізації  цих  прав  деталізовані  в  низці  законів. 

Визначено,що перший період державотворення, коли міграційна політика формувалася в рамках загального 
курсу на  демократизацію  суспільного  життя  її  цілі  були  ясні  й  зрозумілі.  Коли  на  рубежі  віків  їх  було  в  
основному  досягнуто,  постало  питання  щодо  стратегічного  напряму  подальшого  розвитку  політики  держави  
в  сфері  міграції.  

Ключові слова: міграційна політика, міграційні питання, громадяни біженці, іноземці, міграційні процеси. 
 
Nagnubida T. STAGES OF STATE MIGRATION POLICY  
The article analyzes the historical stages of the development of migration policy in Ukraine. The sequence of legal 

and regulatory consolidation of migration policy at the legislative level is analyzed. 
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It is noted that the formation of the migration policy of Ukraine began after gaining independence in difficult 
conditions of the transition period and in the absence of experience, personnel, resources. Guarantees of the right to 
freedom of movement and choice of place of residence, free travel and return to the country, protection of citizens from the 
state during their temporary stay abroad, as well as non-discrimination of foreigners, the possibility of obtaining asylum in 
Ukraine under the law was enshrined in the Constitution. The procedures for implementing these rights are detailed in a 
number of laws that ensured the return and restoration of citizenship by deportees and repressed under a totalitarian regime, 
free crossing of citizens by the borders of the country, protection of refugees, etc. 

In the first period of state formation, when migration policy was formed within the framework of the general course 
on the democratization of public life, its goals were clear and understandable. When at the turn of the century they were 
mostly achieved, the question arose about the strategic direction of further development of state policy in the field of 
migration. 

Key words: migration policy, migration issues, refugee citizens, foreigners, migration processes. 
 
Постановка проблеми. Міграційна політика є продуктом конкретно-історичної політичної системи, 

розглянутої у часі і просторі, з урахуванням правових моментів та реалій, які властиві навколишньому середовищу 
даної політичної системи. Що ж до колишньої міграційної політики, то її мета полягала, по-перше, у забезпеченні 
трудовими ресурсами економічних потреб країни. По-друге, колишня міграційна політика забезпечувала зняття 
передумов соціальної напруженості шляхом зниження рівня праценадмірності. По-третє, вона була засобом 
прискореної зміни у демографічній ситуації в республіках, що становили стратегічний базис внутрішньої політики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ця проблема є досить актуальною і вже досліджувалася 
вітчизняними та зарубіжними науковцями. Слід відзначити роботи В. Андрієнка, О. Бандурки, О. Брайчевської, 
Л.Брауна, С. Бритченка, Ю. Бузницького, В. Буткевича, В. Валкенбурга, П .Вороб’я, Дж. Оккіптіні, Ю. Галустяна, 
А. Гетьмана, В. Глушкова, Р. Гранта, Д. Джохара, К. Джоунз-Паулі, О. Джужі, П. ван Дюйна, Б. Елдера, 
В.Євінтова, В. Євтуха, А. Закалюка, У. Зібера, Н. Кауфмана-Гевенера, М. Коржанського, О. Кузьменко, Р. Кука, 
М.Кучерявенка, В. Куца, Н. Лакузи-Сачук, К.Левченко, А. Леонової, О. Леоненко, Я. Лизогуба, О. Малиновської, 
А. Мацька, В. Мелащенка, М. Мельника, М. Мокляка, Т. Назарова, С. Науменка, Е. Ніснер, В. Новикова, 
Н.Нижник, К. Ньюленда, А. Орлеана, С. Пирожкова, Т. Петрової, О. Піскуна, Н. Плахотнюк, Б. Плонга, Н. Побєди, 
О.Позняка, І. Прибиткової, Р. Рамфа, Ю. Римаренка, М. Романюка, В. Руджієро, А. Ручки, В. Суботенко, 
Ю.Тодики, В.Трощинського, П. Чалого, С. Чеховича, В. Шакуна, О. Шамшура, В. Шаповала, М. Шейноста, 
А.Шлепакова, М.Шульги, О. Хомри, Н. Юзікової та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження етапів становлення державної міграційної 
політики. 

Виклад основного матеріалу. Становлення державної міграційної політики в сучасній Україні є 
багаторівневою концептуалізацією практичних напрацювань, що представляється можливим простежити через 
етапи еволюції політико-правових рішень, і як наслідок, заходів, спрямованих на регулювання міграційних 
процесів. 

Перший, серед виокремлених етапів становлення державної міграційної політики, ми пов’язуємо із 
започаткуванням правового регулювання міграційних питань, яке було покладено Декларацією про державний 
суверенітет України від 16 липня 1990 року, Законом України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 року 
(зміни і доповнення від 28.01.1993 року, 14.10.1994 року, 16.04.1997 року та нова редакція від 18.01.2001 року) та 
Законом України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 року [2, с. 12]. До цього етапу слід 
також віднести функціонування, по суті, первинного органу, який займався питаннями регулювання міграції – 
Комітету у справах національностей при Кабінеті Міністрів України та створення в червні 1992 року однієї з 
перших організаційно-правових форм у сфері міграції – Комісії у справах біженців при Кабінеті Міністрів України 
(з огляду подій, що відбувалися влітку 1992 року у Придністров’ї), головною функцією якої стала координація 
роботи центральних та місцевих органів державної виконавчої влади з розробки та здійснення термінових заходів 
щодо тимчасового розміщення, працевлаштування біженців, надання їм соціальної та медичної допомоги [2, с. 12].  

У 1993 році було здійснено спробу комплексного законодавчого врегулювання міграційних питань. 
Постановою Верховної Ради України «Про проект Закону України про біженців» від 21 квітня 1993 року було 
доручено комісіям Верховної Ради України разом з Кабінетом Міністрів України не тільки доопрацювати проект 
Закону України «Про біженців», а й прискорити подання до Верховної Ради України з метою одночасного 
розгляду проектів Законів України про виїзд громадян України та їх в’їзд в Україну, про міграцію, про правовий 
статус іноземних громадян в Україні [3, с. 56]. 

Водночас Указом Президента України від 26 квітня 1993 року на базі Комітету у справах національностей 
при Кабінеті Міністрів України було створено Міністерство України у справах національностей та міграції, на яке 
було покладено функції з розробки й забезпечення реалізації державної політики у сфері національних відносин та 
міграції. 26 червня 1993 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Питання Міністерства України у 
справах національностей та міграції», якою було затверджено Положення про Міністерство, встановлено граничну 
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чисельність працівників його центрального апарату, передбачено вирішення фінансових та інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням роботи Міністерства [3, с. 78]. Створення цього координуючого органу у сфері 
регулювання міграційних процесів є, на нашу думку, другим етапом становлення державної міграційної політики. 

З огляду на завдання та функції Міністерства, які викладені у згаданому Положенні, варто зазначити, що 
вони не тільки відповідальні і складні, як це притаманно центральному державному органу виконавчої влади, але й 
досить різнобічні. У сфері діяльності Міністерства перепліталися функції щодо розробки науково-обґрунтованих 
державних програм, проектів законодавчих та інших правових актів з функціями прямої дії: забезпеченням 
реалізації державних програм у сфері міграції, здійсненням заходів щодо організованого добровільного повер-
нення незаконно депортованих з України, організацією обліку і реєстрації біженців. 

Таким чином, другий етап в еволюції політико-правових рішень являє собою, свого роду, 
інституціоналізацію державної міграційної політики, тобто перетворення її в організоване політико-правове явище 
з ієрархією влади, дисципліною, правилами поведінки і т.і. Іншими словами, регулювання міграційних процесів 
приймає вигляд формалізованого, упорядкованого процесу з визначеною структурою відносин. Хоча, саме 
створення Міністерства України у справах національностей та міграції свідчить лише про початкову форму 
інституціоналізації державної міграційної політики, тому що на цьому етапі ще була відсутня нормативна база, що 
регулювала б функціонування Міністерства. 

Третій етап – прийняття наприкінці 1993 – на початку 1994 років Законів України «Про біженців» [109] 
(нова редакція від 21.06.2001 року [110]), «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» 
[111], «Про правовий статус іноземців» (у назві та тексті останнього Закону слова «іноземці» та «іноземні 
громадяни» в усіх відмінках замінено відповідно словами «іноземці та особи без громадянства» та «іноземці» у 
відповідному відмінку згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус 
іноземців» від 6 лютого 2003 року). Характеристика цього етапу полягає в тому, що з цього моменту були 
законодавчо закріплені певні пріоритети державної міграційної політики. У результаті цього стало можливим 
застосування диференційованого підходу до категорій біженців, осіб без громадянства та іноземців. Тут же 
відзначимо, що третій етап став продовженням формування нормативно-правової бази державної міграційної 
політики [4, с. 145]. 

 З метою здійснення єдиної державної міграційної політики 22 червня 1994 року Кабінет Міністрів України, 
за поданням Міністерства у справах національностей та міграції, прийняв постанову «Про створення органів 
міграційної служби в Україні», а для безпосереднього керівництва ними у структурі Міністерства було утворено 
Департамент міграції, збільшивши чисельність його центрального апарату на 20 одиниць. На нашу думку, 
доцільно цей урядовий акт виокремити як початок четвертого етапу становлення державної міграційної політики 
тому, що саме в ньому прослідковується реалізація необхідності розвитку міграційної служби, здатної самостійно 
виконувати покладені на неї обов’язки. 

Таким чином, уже в перші роки незалежності фактично визначилися основні напрями державної міграційної 
політики України. Вони полягали у сприянні репатріації, в тому числі поверненню та облаштуванню раніше 
депортованих, гарантіях вільного пересування через кордон для громадян, рівності прав іноземців, що на законних 
підставах перебувають в державі та наданні допомоги біженцям. 

П’ятий етап, на наше переконання, збігається з прийняттям Верховною Радою України 28 червня 1996 року 
Конституції України, яка відкрила широке поле для конституційного бачення міграційної сфери, створила основи 
для регулювання різноманітних зовнішніх та внутрішніх міграційних процесів. Тобто, саме через Конституцію 
було визначено, що положення щодо міграційних процесів мають бути демократичними, такими, що відповідають 
рекомендаціям Організації з безпеки та міжнародного співробітництва в Європі та інших міжнародних організацій 
у цій сфері. Цим підтверджується, по-перше, питома вага та значення, які держава приділяє міграційним 
проблемам, по-друге, ж зобов’язує відповідні державні органи підходити до формування нормативно-правової 
бази державної міграційної політики та функціонування компетентних органів у міграційній сфері з позицій 
Основного Закону [1]. 

Шостий етап, як на наш погляд, характеризується неодноразовими реорганізаціями Міністерства України у 
справах національностей та міграції, проведеними протягом 1994 – 2001 рр. Об’єднання під час першої 
реорганізації в 1994 році несумісних функцій (поширення управлінських функцій Міністерства на сферу релігії та 
церкви) змінило пріоритети діяльності, значно послабило можливості розвитку міграційної служби. З Положення 
про Міністерство України у справах національностей, міграції та культів (від 26 листопада 1994 року) було 
вилучено низку пунктів, які визначали важливі функції Міністерства, необхідні для ефективного регулювання 
міграційних процесів: здійснення контролю за використанням коштів і матеріальних ресурсів; здійснення заходів 
щодо організованого добровільного повернення кримськотатарського народу, українців та осіб інших національ-
ностей, які були незаконно депортовані з території України; пунктів 16-18 попереднього Положення, в яких 
обумовлені повноваження Міністерства у сфері трудової міграції, імміграції, регулюванні транзитної міграції [6, с. 
89]. 

На жаль, і при наступній реорганізації Міністерства (Положення про Міністерство України у справах 



112 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

національностей та міграції від 20 березня 1996 року) ці пункти не були відновлені. Більше того, з названого 
Положення вилучено такий важливий пункт (3.1), як організація роботи щодо реалізації державної політики у 
сфері національних відносин та міграції населення, та пункт (4.3): здійснення контролю за дотриманням 
законодавства України з національних та міграційних питань і за виконанням державних програм з цих питань [6, 
с. 56]. 

Пониження статусу Департаменту міграції до рівня Управління значно ускладнило подальший розвиток 
міграційної служби, здатної виконувати покладені на неї обов’язки.  

Але все ж, шостий етап виявився поворотним у становленні державної міграційної політики, який спочатку 
характеризувався незрозумілістю дій вищих посадових осіб, що полягали в реорганізаціях державних органів, до 
компетенції яких входило регулювання міграційних процесів, а згодом – якісно новим рівнем усвідомлення 
міграційної проблеми, який проявився через привнесення до регулювання міграційних потоків відповідної 
стабільності та визначеності, що означило проведення державних заходів з урахуванням перспектив розвитку 
міграційних тенденцій. 

Сьомий етап пов’язується нами із прийняттям протягом 2001 року Законів України «Про громадянство 
України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо боротьби з нелегальною міграцією», «Про 
імміграцію», «Про біженців», на початку 2002 року Закону України «Про приєднання України до Конвенції про 
статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців» та в 2003 році Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про правовий статус іноземців», що стало розвитком інституціоналізації державної міграційної політики. 

Цими Законами визначено категоріально-понятійний апарат, який систематизує та уточнює поняття, що є 
термінологічним інструментарієм державної міграційної політики, а саме:  громадянство України,  громадянин 
України,  реєстрація громадянства України, тимчасове посвідчення громадянина України, декларація про відмову 
від іноземного громадянства,  декларація про відсутність іноземного громадянства, свідоцтво про належність до 
громадянства України ,   особа без громадянства,   іноземець  і т.і.  

Однак і при виокремленні цього етапу ще зарано говорити про адекватність дій української політичної 
системи впливам, що здійснює на неї навколишнє середовище. Можна, на нашу думку, лише констатувати певні 
зрушення в розумінні проблемного поля, утвореного міграцією з правової точки зору.  

Висновки. Формування  міграційної  політики  України  почалося  після  здобуття  країною  незалежності  в  
складних  умовах  перехідного  періоду  та  за  відсутності  досвіду,  кадрів,  ресурсів.  Гарантії  прав  на  свободу  
пересування  та  вибір  місця  проживання,  вільний  виїзд  та  повернення  до  країни,  захист  громадян  з  боку  
держави  під  час  їхнього  тимчасового  перебування  за  кордоном,  а  також  недискримінація  іноземців,  
можливість  в  рамках  закону  набути  притулок  в  Україні  були  закріплені  в  Конституції. Процедури  реалізації  
цих  прав  деталізовані  в  низці  законів,  які  забезпечили  повернення  та  відновлення  громадянства  
депортованими  та  репресованим  за  тоталітарного  режиму,  вільний  перетин громадянами кордонів країни, 
надання захисту біженцям тощо. 

Відповідно склалися основні напрями міграційної політики держави, актуальні й 
понині. Вони полягають у сприянні репатріації осіб, в  т.ч.  депортованих  за  національною  ознакою,  наданні  
захисту  біженців, регулюванні імміграції іноземців, у т.ч. запобіганні нелегальній міграції, захисті прав та 
інтересів громадян, працевлаштованих  за кордоном.  

У перший період державотворення, коли міграційна політика  формувалася в рамках загального курсу на  
демократизацію  суспільного  життя  її  цілі  були  ясні  й  зрозумілі.  Коли  на  рубежі  віків  їх  було  в  основному  
досягнуто,  постало  питання  щодо  стратегічного  напряму  подальшого  розвитку  політики  держави  в  сфері  
міграції.  Неодноразово  впродовж  кількох  років  на  розгляд  Верховної  Ради  України  
виносилися різні варіанти законопроектів, якими робили спроби визначити основні засади міграційної  політики.  
Однак  жоден  з  них  не  був  підтриманий,  що  означало,  що  ні  влада,  ні  суспільство  не  
сформували достатньо чітких завдань в сфері міграції, не досягли консенсусу в їх розумінні.   

Чергові  вибори,  а  згодом  й  відновлення  широких  повноважень  Президента  країни,  обмежених  
конституційними  змінами 2004  р.,  створили  умови для  більш  оперативного  прийняття  рішень.  Уже в  
грудні 2010 р. в ході адміністративної реформи створено Державну міграційну службу (ДМС) , тобто  спеціальний  
орган  виконавчої  влади,  покликаний  реалізовувати  державну  міграційну  політику.  У  травні  2011  р.  Указом  
Президента  країни  затверджено  Концепцію  державної  міграційної політики України, а згодом і 
План заходів з її реалізації .    

У тому ж 2011 р. парламент схвалив нові редакції законів «Про правовий статус іноземців та осіб без  
громадянства»  та  «Про  біженців  та  осіб,  які  потребують  додаткового  чи  тимчасового  захисту».  У  липні  
2012  р.  було  прийнято  нову  редакцію  Закону  України  «Про  зайнятість  населення»,  низка  положень  якого  
стосується  регулювання  трудової  міграції,  а  у  жовтні  2012  р.  -  закон  «Про  Єдиний  державний  
демографічний  реєстр  та  документи,  що  підтверджують  громадянство  України, посвідчують  особу  чи  її  
спеціальний  статус»8 ,  яким,  крім  іншого,  встановлено  документи  для  виїзду  українців  за  кордон  та  
перебування  іноземців  на  території  України,  а  також  порядок  їх  видачі.  На  виконання  Плану  заходів  з  
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реалізації  Концепції  державної  міграційної  політики  Мінсоцполітики України розроблено законопроект «Про 
зовнішню трудову міграцію», який станом на  листопад  2013  р. подано  для  узгодження  
заінтересованими міністерствами та відомствами. У  червні  2011  р.  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  
України  було  затверджено  План  заходів  щодо  інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011-
2015 роки.  

А в серпні 2012 р. Уряд схвалив План заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, в українське суспільство  на  період  до  2020  року ,  чим  вперше  українська  нормативно-
правова  база  поповнилася  документами, які стосуються питань інтеграції мігрантів.   Така  активізація  
законотворчості  у  сфері  міграції  очевидно  є  позитивною.  Проте  уваги  вартий  не  стільки  кількісний,  
скільки  якісний  аспект  нововведень.  Адже  правового  закріплення  набула н изка  практичних  
напрацювань, до законодавства було введено норми, які тривалий час обговорювалися і  
необхідність яких була очевидною. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРОКУРАТУРИ 
 

Стаття присвячена проблематиці розвитку та становлення органів прокуратури України. У ній обґрунтовано 
актуальність цього питання, як в площині наукового так і практичного значення.  

На сьогоднішній день проблема розвитку та становлення органів прокуратури України є досить складною, 
багатоаспектною та незважаючи на свою актуальність, недостатньо дослідженою.  

Пройшовши складний період свого розвитку, а історія становлення прокуратури на території України 
починає свій відлік ще у XVII сторіччі, діяльність вказаного правоохоронного органу у наші дні набуває зовсім 
нового значення.  

На теперішній час органами влади здійснено певні кроки на шляху до реформування та осучаснення даного 
відомства, зокрема 14 жовтня 2014 року прийнято Закон України «Про прокуратуру», окремі положення якого 
спрямовані на покращення стану адміністративно – правового забезпечення діяльності прокуратури, а також 
створено відповідну теоретико – методологічну базу для розв’язання завдань на даному напрямку.  

Зважаючи на реалії сьогодення, започатковано реформи прокуратури, які здійснюються із урахуванням 
досвіду кращих зразків європейських країн та обґрунтовані насамперед необхідністю зміни формату зазначеного 
органу у відповідності до європейських стандартів.  

У свою чергу, Верховна Рада України постійно обговорює десятки варіантів законопроектів щодо 
реформування централізованої системи органів прокуратури і приведення останньої до стандартів європейської 
спільноти. 

Однак, незважаючи на значні зміни, проблематика цих змін та подальший розвиток діяльності органів 
прокуратури України все ще залишається мало дослідженими, як вченими в цілому так і науковцями сьогодення 
зокрема.  

Разом з тим, комплексне вивчення розвитку органів прокуратури України до цього часу залишається 
недостатньо дослідженим. 

Таким чином, зазначена проблема до цього часу не дістала достатнього наукового вирішення. 
Ключові слова: Прокуратура, розвиток, становлення, реформування, правоохоронні органи.  
 
Nazaruk S. SPECIFIC ASPECTS OF DEVELOPMENT AND PROCEEDING INSTITUTE 
The article is devoted to the problems of development and formation of the prosecutor’s offices of Ukraine. It 

substantiates the relevance of this issue, both in the plane of scientific and practical significance.  
To date, the problem of the development and formation of the prosecutor’s offices of Ukraine is quite complex, 

multifaceted and, despite its relevance, is not sufficiently researched. 

© С.Л.Назарук, 2018 



115 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

After a difficult period of its development, and the history of the formation of the prosecutor’s office on the territory 
of Ukraine begins its counting in the XVII century, the activity of the said law enforcement agency in these days becomes 
completely new. 

At present, the authorities have made some steps towards reforming and modernizing this department, in particular, 
on October 14, 2014, the Law of Ukraine «On Prosecutor’s Office» was adopted, some of its provisions aimed at 
improving the state of administrative and legal provision of the activities of the prosecutor’s office, and the corresponding 
theoretical- a methodological basis for solving tasks in this direction. 

Given the realities of the present, prosecutor’s reforms have been initiated, taking into account the experience of the 
best examples of European countries, and are based, first of all, on the need to change the format of the said body in 
accordance with European standards. 

In turn, the Verkhovna Rada of Ukraine constantly discusses dozens of draft laws on the reform of the centralized 
system of prosecutor’s offices and bringing the latter to the standards of the European community. 

However, in spite of significant changes, the problems of these changes and the further development of the organs 
of the prosecutor’s office of Ukraine are still poorly investigated, both scientists in general and scholars of today in 
particular. 

At the same time, the comprehensive study of the development of the prosecutor’s offices of Ukraine by this time 
remains insufficiently researched. 

Thus, this problem has not yet received a sufficient scientific solution. 
Key words: Prosecutor’s Office, development, formation, reform, law enforcement agencies. 
 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день проблематика розвитку та становлення органів прокуратури 

України є досить складною, багатоаспектною та незважаючи на свою актуальність, недостатньо дослідженою.  
Пройшовши складний період свого розвитку, а історія становлення прокуратури на території України 

починає свій відлік ще у XVII сторіччі, діяльність вказаного правоохоронного органу у наші дні набуває зовсім 
нового значення.  

На теперішній час органами влади здійснено певні кроки на шляху до реформування та осучаснення даного 
відомства, зокрема 14 жовтня 2014 року прийнято Закон України «Про прокуратуру», окремі положення якого 
спрямовані на покращення стану адміністративно – правового забезпечення діяльності прокуратури, а також 
створено відповідну теоретико – методологічну базу для розв’язання завдань на даному напрямку. Однак, 
незважаючи на значні зміни, проблематика цих змін та подальший розвиток діяльності органів прокуратури 
України все ще залишається мало дослідженими, як вченими в цілому так і науковцями сьогодення зокрема.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми організаційного, правового і кадрового забезпечення 
безпосередньо органів прокуратури України вже стали предметом наукового пошуку представників різних галузей 
права, серед яких: М. М. Бурбика, В. М. Гаращук, С. В. Ківалов, М. В. Косюта, В. І. Мичка, Г. П. Середа, 
М.К.Якимчук, А. С. Курись, С. В. Подкопаєв, В. М. Панов [17]. 

Зважаючи на реалії сьогодення, реформи прокуратури, обґрунтовані насамперед необхідністю зміни 
формату зазначеного органу у відповідності до європейських стандартів. За цих умов, набули актуальності 
порівняльні аналізи прокуратури України та країн Європейського Союзу (далі – Євросоюз). Даному напрямку 
досліджень присвятили свої праці Н. В. Бенч, І. В. Бондаренко, С. Г. Пепеляєв, В. М. Кравчук, Ю. С. Шемшученко, 
Л. Л. Грицаєнко, Л. Р. Грицаєнко, С. С. Калижка, Р. І. Басараб, Ю. М. Грошевой, В. М. Гусаров, М. І. Іншин, 
І.Є.Марочкін, О. І. Медведько, П. А. Раєвський, Н. О. Рибалка, В. П. Рябцев, В. В. Сухонос, В. Я. Тацій, 
В.І.Шишкін, П. В. Шумський, Т. Г. Яцьків, Р. Л. Сопільник, Н. С. Наулік та інші. 

Разом з тим, комплексне вивчення розвитку органів прокуратури України до цього часу залишається 
недостатньо дослідженим. 

Таким чином, зазначена проблема до цього часу не дістала достатнього наукового вирішення. 
Формування цілей статті. Метою статті є змістовне та детальне дослідження розвитку та становлення 

органів прокуратури України, для обґрунтування конкретних пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення 
роботи даного правоохоронного органу. 

Виклад основного матеріалу. Перебуваючи на порозі кардинальних системних змін, які відбуваються 
практично у всіх сферах суспільного життя нашої держави та зважаючи на реалії сьогодення, суттєвого оновлення 
і впровадження нових підходів у практичну діяльність потребують ряд органів державного управління та 
правоохоронних органів, в тому числі прокуратура. 

Поряд з цим, варто зазначити, що дослідження, в повній мірі, розвитку органів прокуратури є неможливим, 
без вивчення адміністративно – правового забезпечення прокуратури.  

Проаналізувавши праці, у яких досліджувалось адміністративно-правове забезпечення органів прокуратури, 
найбільш слушною вважаємо думку Ю. Слабунової, яка відзначає, що адміністративно – правове забезпечення 
здійснюється у визначених законодавством формах та за допомогою відповідних методів. Система цих форм і 
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методів утворює процедурно – функціональний елемент адміністративного механізму забезпечення діяльності 
прокуратури [14, с. 100-106]. 

Також, слід зазначити, що для повного і змістовного дослідження розвитку та адміністративно-правового 
забезпечення діяльності прокуратури є необхідність розглянути історичні етапи розвитку і становлення вказаного 
правоохоронного органу. Але, насамперед доцільно з’ясувати зміст самого поняття прокуратури.  

Відповідно до Великого енциклопедичного юридичного словника, прокуратура (від лат. procurare – 
піклуватися, забезпечувати, управляти) це орган держави, який здійснює нагляд за виконанням законів, 
кримінальне переслідування і підтримання обвинувачення в суді [3].   

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру», прокуратура України становить єдину систему, яка 
здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 
суспільства та держави [16]. 

Сама ж історія утворення прокуратури починає свій відлік у Франції, країні, яка однією із перших 
приєдналася до Європейської економічної спільноти. 

На території України, яка входила до складу Російської імперії, а потім Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік, прокуратура існує понад 270 років [11, с. 166-170]. 

Зокрема, згідно книги Володимира Свербигуза «Старосвітське панство», витоки прокуратури на теренах 
України починають свій відлік ще 1579 року [12]. 

Продовжуючи дослідження історичних періодів розвитку прокуратури з’ясовано, що генезис прокуратури 
викликає ряд розбіжностей у дослідників вказаного питання.  

Так, доволі цікавий підхід визначення етапів історичного розвитку прокуратури у М. Сірого, який виділяє 
три історико – правові традиції:  

1). традицію Російської імперської прокуратури, як адміністративно – наглядового органу (прокуратура – 
«око государеве»);  

2). українську історико – правову традицію формування інститут прокуратури з X до XVIII століття та за 
часів УНР (ґрунтується на тісному зв’язку з адвокатурою та судом);  

3). історико – правову традицію прокуратури радянської доби з успадкованими ідеями Російської імперії 
[13].  

Деталізує та вимірює часовими обмеженнями становлення та розвиток прокуратури України М. Мичко, 
який виділяє чотири історико-правові періоди становлення та розвитку прокуратури України:  

1) перебування України у складі Російської імперії (1722 – 1917 рр.); 
2) Українська Народна Республіка (1917 – 1922 рр.);  
3) радянський (1922  – 1991 рр.);  
4) пострадянський (сучасний) імперії [10]. 
Варто погодитись із В. Кравчуком, який вказує на збіднілість наукових досліджень авторів, які залишають 

поза увагою період розвитку прокуратури у добу відродження Української держави 1917–1921 рр. [8]. 
У свою чергу, з’ясувавши точний час утворення прокуратури, що сягає далекої давнини та проаназівувавши 

етапи її розвитку, ми розділяємо думку Н. Наулік, яка виділяє вісім основних періодів становлення та розвитку 
прокуратури України:  

1) прокуратура за часів давнини;  
2) прокуратура в часи козацької держави;  
3) прокуратура на українських землях за часів Російської імперії;  
4) прокуратура в Галичині;  
5) прокуратура у період відродження Української держави;  
6) прокуратура УРСР;  
7) пострадянська прокуратура;  
8) прокуратура сучасної України [11, с. 166-170].  
У даному контексті варто відзначити та підсумувати той факт, що на відміну від першого періоду, коли 

прокурор виступав одноосібно, на восьмому етапі свого розвитку прокуратура є органом, який наділений 
відповідними повноваженнями, передбаченими чинним законодавством. 

Аналізуючи історію дослідження адміністративно-правового забезпечення діяльності органів прокуратури 
з’ясовано, що у наукових джерелах трапляються різні підходи до визначення адміністративно – правових форм 
діяльності органів прокуратури. При цьому, зважаючи на те, що основною функцією прокуратури є здійснення 
нагляду, то предметом дослідження більшості авторів є саме форми прокурорського нагляду [14]. 

Зокрема, на думку Г.В. Атаманчука, форми діяльності прокуратури пов’язані з управлінською діяльністю 
всередині прокурорської системи органів прокуратури і являють собою зовнішні, постійно й тимчасово фіксовані 
прояви практичної активності державних органів щодо формування та реалізації управлінських цілей і функцій та 
забезпечення їх життєдіяльності [1]. 
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Проте, найбільш змістовне визначення форми адміністративно –правового забезпечення діяльності органів 
прокуратури, на наш погляд, надає Ю. Слабунова, яка зазначає, що адміністративно–правове забезпечення це – 
визначене законодавством або локальними актами зовнішнє вираження однорідної системи дій органів 
прокуратури, способів та засобів їх здійснення [14]. 

Таким чином, дослідження історичного процесу розвитку прокуратури засвідчило, що за час існування 
прокуратури на території України, остання пережила фактичну і юридичну ліквідацію, неодноразово змінювались 
її завдання та функції [9]. 

Поряд з цим, у всі періоди становлення прокуратури України, її місце та роль в системі захисту прав і 
свобод людини, інтересів суспільства і держави визначалось етапом розвитку держави, існуванням держави як 
такої, формою правління та наявним державним режимом України [11]. 

За роки незалежності України органи прокуратури зазнали суттєвих змін, які були спрямовані на 
трансформацію вітчизняної моделі прокуратури, розвиток її правозахисного потенціалу у сфері охорони прав і 
свобод людини і посилення позицій у системі забезпечення національної безпеки [4]. 

Натомість, реалії сьогодення вимагають перезавантаження «старої системи» та створення так званої «нової» 
прокуратури. Прокуратури із кардинально новим підходом до роботи та професійними кадрами, які відповідно 
будуть цю роботу виконувати.   

На сьогодні реформи органів прокуратури України повинні здійснюватись із урахуванням досвіду кращих 
зразків європейських країн. 

У свою чергу, Верховна Рада України постійно обговорює десятки варіантів законопроектів щодо 
реформування централізованої системи органів прокуратури і приведення останньої до стандартів європейської 
спільноти. [2]. 

Висновки. Таким чином, проведеним дослідженням розвитку та становлення органів прокуратури в цілому 
та адміністративно – правового забезпечення даного правоохоронного органу зокрема, встановлено, що системні 
зміни, які знаходять свій прояв у кардинальних реформах, що нині спостерігаються в органах прокуратури України 
є вимогами сьогодення. 

Реформування вказаного відомства покликано, в першу чергу, необхідністю зміни його формату у 
відповідності до європейських стандартів. 

Фундаментальним у зазначеному реформуванні стало прийняття 14 жовтня 2014 року Закону України «Про 
прокуратуру», яким внесено низку суттєвих та системних змін у діяльність органів прокуратури. 

Висновки. Таким чином, поряд із необхідністю запозичення позитивного досвіду країн Євросоюзу, в 
частині функціонування органів прокуратури, приходимо до власного висновку щодо доцільності 
перезавантаження «старої системи» та запозичення і впровадження у практичну діяльність прокуратури України 
нових стандартів функціонування у площині зразків кращих прокуратур європейських країн. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ СУСПІЛЬСТВА У ЗАХОДАХ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 
Стаття присвячена актуальним питанням запобігання та протидії корупції в Україні. Адже однією із вагомих 

проблем життєдіяльності української нації є саме корупція. Корупційні прояви підривають інтерес міжнародної 
спільноти та виставляють країну в образі ненадійного стратегічного партнера. 

З метою підвищення довіри до судової та правоохоронної систем, підвищення інвестиційної привабливості 
України органам влади варто звернути увагу на проведенні ефективної антикорупційної політики. Тому тематика 
протидії корупції в Україні наразі займає статус високого пріоритету в державній політиці та виступає предметом 
дослідження суб'єктів різноманітних сфер діяльності. Враховуючи те, що корупційна діяльність є вагомою 
перешкодою на шляху подальших демократичних процесів та втілення реформ, визначених пріоритетними для 
досягнення економічного піднесення, стабільності та сталого розвитку нашої держави, варто зосередитися на 
реалізації послідовних, спланованих і скоординованих заходів протидії корупції, що мають законодавче підґрунтя.  

Ключові слова: корупція, запобігання корупції, протидія корупції, національна безпека, система протидії 
корупції, антикорупційне законодавство. 

 
Obidny`k B. CURRENT PROBLEMS OF PARTICIPATION OF SOCIETY IN ACTION TO PREVENT 

CORRUPTION 
The article is devoted to the urgent issues of prevention and counteraction of corruption in Ukraine. One of the 

major problems of the life of the Ukrainian nation is corruption itself. Corrupt practices undermine the interest of the 
international community and place the country in the form of an unreliable strategic partner. 

In order to increase trust in judicial and law enforcement systems, increase the investment attractiveness of Ukraine, 
authorities should pay attention to conducting an effective anti-corruption policy. Because subjects against corruption in 
Ukraine in case of status takes high priority in public policy and acts as the subject of research subjects a variety of areas. 
Given that corrupt activity is a significant obstacle to further democratic processes and implement reforms identified 
priorities to achieve economic growth, stability and sustainable development of our country, we should focus on the 
implementation of consistent, planned and coordinated measures against corruption with legal background. 

Key words: corruption, corruption prevention, counteraction to corruption, national security, anti-corruption 
system, anti-corruption legislation. 

 
Постановка проблеми. Корупція в сучасних умовах постає тим елементом, що повністю знищує будь-які 

спроби здійснення реформування та державних перетворень України до стандартів європейського суспільства. 
Боротьба з цим явищем є одним із найголовніших компонентів сучасної демократичної держави. Створення 
ефективних механізмів боротьби з даним явищем є запорукою проведення успішних реформ в державі й 
повноцінного розвитку всіх державних інститутів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність зазначеної теми підтверджується значною 
кількістю зарубіжних та вітчизняних науковців, які займаються розробкою проблем щодо запобігання та боротьби 
з корупцією: Л. В. Багрій-Шахматов, А.І. Берлач, В.М. Гаращук, М. Ю. Бездольний, Л. Р. Біла-Тіунова, 
Б.В.Волженкін, Д. Г. Заброда, Д. І.  Йосифович, В. І. Литвиненко, М. І. Мельник, А. І. Мізерій, О. Я. Прохоренко, 
А.І. Редька, О. В. Терещук, М. І. Хавронюк та інші.   

Формулювання цілей статті. Статтю присвячено актуальним проблемним питанням запобігання та 
протидії корупції, а також розкриттю окремих напрямків удосконалення правоохоронної діяльності у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. За сучасних умов корупція стала чинником, який реально загрожує 

© Б.М.Обідник, 2018 
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національній безпеці і конституційному ладу України. Це явище негативно впливає на різні сфери суспільного 
життя нашої країни: економіку, політику, управління, соціальні та правові відносини, суспільну свідомість, 
міжнародні зв’язки [5, с. 67]. 

За визначенням багатьох науковців, корупція – це стародавнє явище, як і соціальний порядок, що керує 
життям людей. І так само давно люди намагаються знайти причини корупції та способи її обмеження. 

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року визначає корупцію, як використання 
особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки (пропозиції) такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка (пропозиція) чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень 
чи пов’язаних з ними можливостей [8].  

Неоднозначними є точки зору вчених щодо поняття корупції. Так, зокрема, П.Панченко, А.Волобуєв, 
А.Гуров, О.Кожушко, Є.Темнов розглядають корупцію як суто протиправну діяльність, яка полягає в підкупі 
державних службовців і громадських діячів, хабарництві та зловживанні службовим становищем, розкраданні 
державного, колективного або приватного майна, нецільовому використанні бюджетних коштів, зайнятті 
чиновниками підприємницькою діяльністю, сприянні з корисливою метою комерційній діяльності певних осіб, 
наданні їм необґрунтованих переваг і пільг, призначенні на посади некомпетентних осіб тощо [4, с. 56].  

Зарубіжні науковці вивчають явище корупції у вузькому галузевому розумінні, і суб’єктами корупційних 
діянь бачать привілейовану особу з обмеженим доступом до себе населення, яка своєю політичною діяльністю 
впливає на державні та суспільні відносини за допомогою використання наданої політичної влади. Так, наприклад, 
Дж. ла Паломбал характеризує це явище як будь-які дії чиновників, якщо останні відступають від своїх визначених 
законом обов’язків в обмін на особисті вигоди [6, с. 31].  

На думку багатьох науковців та практиків, боротьбу з корупцією за складністю сміливо можливо прирівняти 
до боротьби з людськими гріхами. Вона, по суті, і є комбінацією таких гріхів, як жадібність, заздрість, лінь і 
невгамовна спрага до насолод. Світ влаштований таким чином, що людські вади неможливо знищити, проте 
суспільство і держава можуть їх попередити й обмежити. 

Корупція як негативний соціальний чинник суспільного життя є суттєвою перешкодою для розбудови 
правової держави та громадянського суспільства в Україні, заважає демократичним перетворенням, зводить 
нанівець важливі реформаторські ідеї, не сприяє позитивному іміджу України в міжнародних відносинах. 
Розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сучасному етапі розвитку 
держави. Її вирішенню має сприяти активна антикорупційна діяльність, відповідне законодавче забезпечення, 
рішучі дії владних структур та керівництва держави.  

Одним із найбільш істотних чинників подолання корупції є ставлення населення до цієї проблеми. За 
результатами досліджень, проведених в Україні протягом останніх років, більше половини населення схильне до 
вчинення корупційних правопорушень. Крім того, значна частина населення не кваліфікує певні вчинки як 
корупційні, усвідомлюючи при цьому невідповідність такої поведінки нормам моралі чи професійної етики. За 
умови ефективної роз’яснювальної роботи серед населення можна змінити ставлення до такої практики як до 
неприйнятної, у такий спосіб антикорупційний потенціал суспільства значно зросте. Отже, нагальними є системне 
запровадження проведення освітніх заходів щодо моделей поведінки в тих чи інших ситуаціях із можливими 
корупційними ризиками; запровадження культури повідомлення спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері 
протидії корупції про факти вчинення корупційних правопорушень; подолання пасивності суспільства щодо 
протидії корупції; залучення широких верств населення до активної участі в антикорупційній діяльності [9, c. 4].  

Участь громадськості у заходах щодо запобігання корупції є запорукою успішної антикорупційної 
політики.. 

Так, Романов М. В. зазначає що з корупцією можливо боротися, використовуючи різні заходи: суто 
репресивні, які полягають у виявленні, розслідуванні та розкритті корупційних правопорушень і притягненні 
винних осіб до відповідальності, або превентивні, такі як покращення прозорості, підзвітності і доброчесності 
державних структур, правовий захист громадян та підвищення правової обізнаності, підвищення етичних 
стандартів у діяльності публічних службовців, просвітницька робота з населенням та окремими цільовими 
групами, виховання молоді у дусі неприйняття корупції [10, c. 150]. 

Але жоден з цих заходів не буде успішним, якщо під час їх реалізації буде відсутня підтримка з боку 
суспільства. Досвід багатьох країн свідчить про те, що активність громадян, зацікавлених у подоланні корупції, є 
головною передумовою подолання корупції. 

Саме тому про обов’язкову участь громадськості у подоланні корупції зазначено у Конвенції ООН проти 
корупції (UNCAC), підписання якої 9 грудня 2003 року міжнародною спільнотою стало однією з найбільш 
визначних подій в історії сучасних міжнародно-правових відносин у сфері запобігання та протидії корупції [3]. 

У положеннях цієї Конвенції, яка готувалася на основі найкращих практик у сфері запобігання корупції, 
серед іншого підкреслюється, що ефективна реалізація антикорупційної політики держави має базуватися на 
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комплексному застосуванні примусових, попереджувальних та просвітницьких процедур, що може бути 
забезпечено виключно за умови спільної участі у цьому процесі органів влади та громадськості. 

Так, стаття 13 Конвенції визначає необхідність участі суспільства у заходах щодо запобігання і протидії 
корупції, а для цього необхідно сприяти активній участі окремих осіб і груп за межами державного сектора, таких 
як громадянське суспільство, неурядові організації та організації, що функціонують на базі громад, з метою 
запобігання корупції й боротьби з нею та для поглиблення розуміння суспільством факту існування, причин і 
небезпечного характеру корупції, а також загроз, що створюються нею. Цю участь слід зміцнювати за допомогою 
таких заходів, як: посилення прозорості й сприяння залученню населення до процесів прийняття рішень; 
забезпечення для населення ефективного доступу до інформації; проведення заходів щодо інформування 
населення, які сприяють створенню атмосфери не сприйняття корупції, а також реалізація програм державної 
освіти, у тому числі навчальних програм у школах й університетах; повага, заохочення та захист свободи пошуку, 
отримання, опублікування та поширення інформації про корупцію [10, с.150-151]. 

Недостатня правова обізнаність громадян досить часто є причиною порушень їхніх основних прав і свобод у 
повсякденному житті, серйозною перепоною реалізації ними конституційно закріплених норм. Більшість громадян 
не знає правового механізму захисту своїх прав, а інша частина взагалі не обізнана з ними. Таке становище 
зумовлює необхідність усебічного роз’яснення основ правових актів, утвердження їх у свідомості громадян, 
перетворення на переконання й втілення в практику повсякденної поведінки. Адже, саме суспільство є істотним 
елементом в справі боротьби з корупцією, тому що воно, до певної міри, самостійно залучено в практику 
запобігання  корупції. Водночас його участь необхідна, тому що існує безліч ролей, які суспільство може відіграти 
більш ефективно, ніж будь-який інший інститут [9, c. 152]. 

Дослідивши думки вітчизняних науковців, ми погоджуємось з ними, що, одним з ефективних інструментів 
контролю над запобіганням корупції в бюрократичному апараті є свобода слова й засоби масової інформації, які 
здійснюють інформування населення про негативний вплив корупції на авторитет державної влади й суспільство в 
цілому. Крім того, дієвим засобом у боротьбі з корупцією є консультації, що надаються громадянам через мережу 
правових громадських приймалень, а також роз’яснення щодо антикорупційного законодавства України з метою 
негативного ставлення до проявів корупції та виявлення факторів, що їм сприяють. 

У подальшому з урахуванням змін у соціально-політичному й економічному житті суспільства необхідно 
корегувати стратегію і тактику цієї боротьби в напрямку пошуку оптимального співвідношення репресивних і 
попереджувальних заходів. 

Ми вважаємо, що саме високий рівень нормативності, чітке законодавче врегулювання, системність заходів 
і мають визначити стратегію і тактику боротьби з корупцією в сучасних умовах. 

Висновки. Процес реформування законодавства держави з метою еволюції правової системи і наближення 
України до передових світових показників рівня життя відбувається, на наш погляд, планомірно, проте через 
відсутність дієвих важелів боротьби з корупцією, лояльне ставлення частини громадян до вказаного явища 
спостерігається суттєве гальмування проведення реформ і розвитку держави.  

Оскільки викорінення корупції це тривалий процес, який потребує використання багатьох різних методів і 
способів, вважаємо доцільним проведення в подальшому наукових досліджень у цій сфері з метою їх 
вдосконалення і впровадження в практичній діяльності органами публічного адміністрування. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 
ПРОТИДІЮ ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ  

 
У статті досліджено ключові міжнародні стандарти положення яких спрямовані на протидію дискримінації 

осіб з інвалідністю. Акцентовано увагу на впровадження ключових міжнародних стандартів ЄС у напрямі 
удосконалення адміністративно-правових засобів протидії дискримінації осіб з інвалідністю з метою визначення 
шляхів вдосконалення відповідного вітчизняного законодавства. 

Ключові слова: адміністративно-правові засоби; органи державної влади; особи з інвалідністю; протидія 
дискримінації. 

 
Podorozhniy S. IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR DISCRIMINATION OF 

DISCRIMINATION BY DISABLED PERSONS IN UKRAINE 
The article examines key international standards whose provisions are aimed at countering discrimination against 

persons with disabilities. Attention is focused on the implementation of key international EU standards in the direction of 
improving administrative and legal means of counteracting discrimination against persons with disabilities in order to 
identify ways to improve the relevant domestic legislation. 

Key words: administrative and legal means; public authorities; persons with disabilities; combating discrimination. 
 
Постановка проблеми. Більшість цивілізованих країн світу обрали демократичний напрям розвитку 

державності, який ґрунтується на засадах поваги до честі та гідності кожної особи, належному забезпеченні 
основоположних прав і свобод з боку уповноважених органів публічної влади. У Загальній декларації прав людини, 
прийнятій та проголошеній Організацією Об’єднаних Націй, наголошено, що всі люди мають право на рівний 
захист від будь-якої дискримінації, а також підбурювання до вчинення подібних дій. Особливої правової охорони 
потребують особи з інвалідністю, які, зважаючи на системні захворювання фізичного, психологічного чи 
інтелектуального характеру, не можуть самостійно й повною мірою реалізувати та відстояти свої конституційні 
права, задовольнити законні інтереси. Саме тому, абсолютна більшість відповідних міжнародно-правових актів 
ООН, інших міжнародних організацій акцентують увагу та засуджують дискримінацію у будь-якій формі 
та проявах. З урахуванням цього, за багато десятиліть у межах ЄС розвинулося уніфіковане правозахисне 
законодавство, вироблено базові адміністративно-правові механізми протидії дискримінації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх років питання запобігання та протидії 
дискримінації інвалідів з урахуванням міжнародних і європейських стандартів ставало предметом наукового 
дослідження низки вчених, серед яких І. А. Березовська, О. С. Калмикова, Я. М. Костюченко, О. М. Лисенко, 
В. І. Муравйов, Н. Б. Мушак, С. В. Пасічніченко, О. В. Святун, Є. Ю. Соболь, І. М. Твердовський та ін.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження ключових міжнародних стандартів спрямованих 
на впровадження адміністративно-правових засобів протидії дискримінації інвалідів. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття та проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної 
декларації прав людини від 10.12.1948 дало значний поштовх до визначення подальших векторів розвитку 
післявоєнного світу щодо недопущення та протидії дискримінації у цілому світі. Базуючись на тезах, що всі люди 
народжуються вільними і рівними у своїх правах, а кожен повинен мати права та свободи незалежно від раси, 
статі, мови, релігії, національного чи соціального походження, майнового або іншого становища, у ст. 14 
аналізованого міжнародного акта констатовано, що «всі люди рівні перед законом і мають право…на рівний їх 
захист законом…від якої б то не було дискримінації…» [1]. Також через короткий проміжок часу була прийнята 
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, яка містить у собі ст. 14 «Заборона 
дискримінації» [2].   

Із зазначеного слід зробити висновок, що за допомогою Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 та 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 фактично вперше звернута увага 
світової спільноти, особливо на європейському континенті, на необхідності консолідації щодо вирішення 
національними органами влади, громадськими інституціями та іншими зацікавленими особами проблем 
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необґрунтованого пригноблення певної категорії осіб у межах соціуму окремо взятої держави [15, с. 145]. 
Положення Загальної декларації прав людини у частині протидії дискримінації знайшли свій подальший 

розвиток у низці інших ключових правових актів на глобалізованій арені. Зокрема, у статтях 4, 20, 24–26 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16.12.1966 [3]; статтях 2, 10 Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 [4]; статтях II, Х–XII Декларації соціального прогресу та 
розвитку від 11.12.1969 [5] повторно наголошено на недопустимості вчинення таких дій виключно на основі раси, 
кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження. Більше того, значущість Декларації соціального 
прогресу та розвитку від 11.12.1969 полягає у тому, що у її положеннях вперше окреслено базові правила 
недопущення та протидії дискримінації осіб з інвалідністю. 

Зважаючи на переважно складне становище інвалідів у більшості куточків світу, міжнародні глобальні та 
регіональні правозахисні організації сконцентрували значні зусилля на виробленні відповідних спеціальних 
міжнародних нормативів. Зокрема, у Декларації про права інвалідів  від 09.12.1975 вказано, що особи з 
інвалідністю беззаперечно наділені та мають право користуватися всіма правами, викладеними у Загальній 
декларації прав людини. Окремо зауважено на тому, що інваліди повинні бути захищені від трудової експлуатації, 
принизливих та образливих звертань, що носять дискримінаційний характер [6]. 

Закономірно, що у положеннях Декларації про права інвалідів від 09.12.1975 відсутній порядок реалізації та 
захисту прав і свобод інвалідів, а тому було прийнято Всесвітню програму дій стосовно інвалідів від 03.12.1982. 
Аналізуючи її зміст можна дійти висновку, що однією із основних проблем осіб з інвалідністю вважається саме 
дискримінація [7]. 

Ще одним важливим міжнародним правовим актом в окресленій проблематиці є Стандартні правила 
забезпечення рівних можливостей для інвалідів, затверджених Резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 
20.12.1993. Цими правилами передбачено низку правових заходів, спрямованих на профілактику та протидію 
дискримінації інвалідів. Насамперед, мова йде про традиційну площину захисту прав і свобод інвалідів з боку 
ООН, серед яких сфера зайнятості та працевлаштування; системи соціального забезпечення, соціального 
страхування та інші подібні напрями державної політики [15, с. 145]. 

На сьогодні найбільш дієвий опис механізму захисту прав і свобод інвалідів, протидії дискримінації 
передбачено у Конвенції про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006. Цей нормативно-правовий акт увібрав до 
себе та розвинув кращі положення попередніх міжнародних документів. Велика кількість положень Конвенції 
присвячена визначенню дискримінаційних дій та протидії їй з боку громадських інституцій та органів державної 
влади. Зазначене свідчить про розуміння глобалізованим цивілізованим суспільством щодо наявності та 
актуальності такої проблеми, яка має бути подолана за допомогою сучасних міжнародних правозахисним засобів.   

Серед основних правових засобів протидії дискримінації з боку уповноважених органів державної влади, 
викладених у Конвенції про права осіб з інвалідністю, слід назвати наступні: вживати всіх належних законодавчих, 
адміністративних та інших заходів для здійснення прав, свобод і законних інтересів інвалідів; враховувати 
інвалідів в усіх міжнародних та національних стратегіях, програмах захисту і заохочення прав людини; державним 
органам, їх посадовим і службовим особам утримуватися від будь-яких дій або методів, які не узгоджуються із 
Конвенцією; вживати всіх належних правових, соціально-економічних та інших заходів для усунення 
дискримінації за ознакою інвалідності з боку будь-якої фізичної чи юридичної особи. 

Надзвичайно важливим для розвитку міжнародного права із захисту прав і свобод інвалідів стало включення 
до Конвенції про права осіб з інвалідністю положень щодо повноважень Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю. 
Основна роль цієї спеціалізованої установи полягає у мониторинзі національних законодавств, контроль за 
діяльністю та прийнятими рішеннями органів державної влади, зокрема щодо недопущення дискримінації 
інвалідів, протидії вказаним негативним явищам тощо. 

На сьогодні існує дві основні форми реалізації повноважень Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю. По-
перше, кожні чотири роки всі держави-учасниці ООН мають надавати доповіді щодо стану дотримання прав і 
свобод інвалідів. Кожна доповідь розглядається Комітетом, який вносить стосовно неї пропозиції та загальні 
рекомендації, які він вважає доречними, і надсилає їх відповідній стороні [15, с. 146]. 

По-друге, можливе подання індивідуальної скарги до Комітету з боку окремих осіб чи громадських 
організацій. Вона подається в письмовій формі на одній з робочих мов договірного органу. ООН рекомендує 
використовувати типові форми скарг, які містяться на веб-сайті Управління Верховного комісара ООН з прав 
людини (www.ohchr.org). За результатами розгляду Комітет вправі направити відповідній державі заклик до 
негайних дій в формі тимчасових заходів, якщо існує вірогідність, що інтересам скаржника може бути завдано 
непоправної шкоди. 

Чільне місце в правозахисній системі європейського континенту та низки інших країн займає Організація з 
безпеки та співробітництва в Європі. Ця інституція також бере участь у боротьбі з усіма формами расизму, 
ксенофобії та дискримінації. Складовою ОБСЄ є Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ 
(м. Варшава), яке: збирає і поширює інформацію та статистичні дані про злочини на ґрунті ненависті; сприяє 
передовому досвіду в боротьбі з нетерпимістю і дискримінацією; сприяє у складанні та перегляді законодавства 
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про злочини, мотивовані нетерпимістю і дискримінацією [8]. 
Проведений аналіз основних міжнародно-правових актів у сфері захисту прав і свобод осіб з інвалідністю 

засвідчує, що низка міжнародних організацій, у тому числі ООН та Рада Європи, напрацювали та розвинули дієвий  
механізм подолання проявів принизливого та без поваги ставлення до інвалідів. Таким чином, міжнародне 
законодавство в галузі прав людини спрямоване на захист усього комплексу прав, свобод і законних інтересів 
будь-якої особи без дискримінації, що уможливлює вільне, безпечне, спокійне і здорове життя.  

У повній мірі слід погодитися з О. М. Лисенком, В. І. Муравйовим,  О. В. Святун,  що принцип рівності та 
недискримінації є однією із основних засад функціонування в рамках ЄС [11]. На базі цієї концептуальної ідеї 
вироблено цілий пласт правозахисних нормативно-правових актів, так зване «європейське антидискримінаційне 
право», яке включає не один десяток постанов, регламентів, а також, переважно директив Європейського 
Парламенту та Ради ЄС.  

Насамперед мова йде про наступні правові акти ЄС: Директива 79/7/ЄЕС від 19.12.1978, Директива 
92/85/ЄЕС від 19.10.1992, Директива 96/34/ЄС від 03.06.1996, Директива 2000/43/ЄС від 29.06.2000, Директива 
2000/78/ЄC від 27.11.2000, Директива 2004/113/ЄС від 1312.2004, Директива 2006/54/ЄС від 05.07.2006, Директива 
2008/115/ЄС від 16.12.2008,  Директива 2010/41/ЄС від 07.07.2010; Рішення № 2002/187/JHA від 28.02.2002, 
Рішення № 2009/371/JHA від 06.04.2009; Регламент № 168/2007 від 15.02.2007 та інші [12].  

Дані нормативи визначають поняття дискримінації, її прямі та непрямі прояви, повноваження органів 
публічної влади щодо недопущення дискримінаційних дій, засади попередження та подолання цього негативного 
явища громадянськими інституціями та окремими громадянами. Слід підкреслити, що переважно інвалідність 
людини не розглядається загальноєвропейським законодавцем окремо, а лише у сукупності з іншими подібними 
соціальними та медичними ознаками [15, с. 145]. Основними напрямами поширення регулюючого впливу 
антидискримінаційних директив та інших актів ЄС є медичне обслуговування, соціальне забезпечення, соціальних 
захист, особиста безпеки, охорона здоров’я на виробництві, освіта, зайнятість, професійна діяльність, доступ до 
товарів і послуг тощо. 

У рамках Євросоюзу важливим органом державної влади, що здійснює протидію дискримінації за будь-
якою ознакою є Агентство ЄС з основних прав (м. Відень), яке створене та діє на підставі Регламенту Ради ЄС 
№ 168/2007 від 15.02.2007. Крім того, правозахисний механізм доповнює Європейський омбудсмен (рішення 
Парламенту ЄС від 09.03.1994), який наділений повноваженнями, насамперед приймати та розглядати скарги від 
фізичних і юридичних осіб ЄС на порушення порядку управління адміністративними інституціями та державними 
установами об’єднання, вчинення прямої та непрямої дискримінації за будь-якою ознакою індивіда посадовими та 
службовими особами національних і загальноєвропейських органів влади, а також протидія іншим 
правопорушенням у сфері реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.  

Не зважаючи на різноманітність та неоднорідність національних законодавств держав-членів ЄС, всі вони 
націлені на виконання та дотримання загальноєвропейських правових положень у сфері протидії дискримінації. 
Про це свідчить аналіз відповідних правових положень Німеччини [13], Франції, Великобританії, Швеції [14], які 
займають лідируючі позиції у сфері розвитку адміністративно-правового регулювання захисту прав і свобод особи. 
Висока ступінь розвинутості громадянського суспільства у зазначених країнах зумовлює ефективність діяльності 
уповноважені органи державної влади щодо протидії дискримінації за ознакою інвалідності.  

Висновки. Таким чином підводячи підсумок слід зазначити про доречність імплементації до законодавства 
України правових положень окремих зарубіжний країн у частині здійснення адміністративно-правових засобів 
протидії дискримінації інвалідів, серед яких ключове місце відводиться необхідності внесення змін до Закону 
України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», які стосуються питань чіткої регламентації 
діяльності суб’єктів, наділених повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації. 

Поряд з цим доречним є пропозиція в частині створення державної структури, яка б займалася питаннями 
попередження і ліквідації дискримінації та забезпеченню рівності серед усіх верств населення, подібні державні 
інституції вже тривалий час функціонують в окремих європейських країнах. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 
У статті розглянуто адміністративно-правові основи створення публічною владою належних умов 

функціонування закладів вищої освіти. Проаналізовано вітчизняне адміністративне законодавство у сфері 
освітньої діяльності. Проаналізовано адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів вищої освіти щодо 
системи оцінки якості вищої освіти; наукової та інноваційної діяльності; державного замовлення у сфері вищої 
освіти. 

Ключові слова: заклади вищої освіти; здобувачі вищої освіти; науково-педагогічні працівники; освітні 
послуги; публічна адміністрація.   

 
Sezonova O. ADMINISTRATIVE LEGAL PRINCIPLES OF GRANT OF EDUCATIONAL SERVICES BY 

ESTABLISHMENTS OF HIGHER EDUCATION 
In the article directions of application of totality of administrative tool are considered from the side of organs of 

public administration in relation to creation of the proper operating of establishments of higher education conditions. A 
home administrative legislation is analyzed in the field of educational activity. The administrative providing of activity of 
establishments of higher education is described in relation to systems of estimation of quality of higher education; scientific 
and technical activity; government order in the field of higher education. 

Keywords: administrative providing; government order; establishments of higher education; scientific and 
pedagogical worker; public administration. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні високорозвинені держави світу переконливо демонструють, наскільки 

важливою є система вищої освіти для здійснення структурних перетворень та інноваційного розвитку. Вища освіта 
як феномен соціокультурної реальності має величезні потенційні можливості щодо збереження та нагромадження 
знань, духовних цінностей і надбань національної культури, відіграючи провідну роль в ідентифікації суспільства 
та є рушійною силою економічного розвитку будь-якої держави.  

В умовах розвитку ринкової економіки інтелектуальний потенціал визначається рівнем становлення 
освітньої і наукової сфер, станом культурної та духовної спадщини, адже в його основі закладена природна 
здатність акумулювати все нові знання, генерувати нові ідеї, що стають основним джерелом економічного 
зростання. Отже, вища освіта, що є базовим елементом інтелектуального потенціалу, відповідає за стан освіченості 
суспільства, його здатність до розвитку та самовдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх семи років акцент наукових досліджень 
сфери освіти змістився у бік проблематики діяльності саме закладів вищої освіти. Сфера вищої освіта зацікавлює 
економістів, педагогів, юристів, фахівців у сфері державного управління, серед яких В. П. Андрущенко, 
М. І. Бойченко, Н. М.  Дем’яненко, С. А. Калашникова, С. В. Курбатов, Є. А. Пінчук, В. І. Рябченко та ін.  

У певній мірі активізували наукові пошуки у сфері вищої освіти представники адміністративної науки. Так, 
одним із перших присвятив увагу цьому питанню М. Н. Курко, Н. Л. Губернська, О. С. Нижник та ін.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є з’ясування змісту та складових адміністративно-правового 
забезпечення діяльності закладів вищої освіти з урахуванням вітчизняного адміністративного законодавства.   

Виклад основного матеріалу. Cистема вищої освіти України дозволяє реалізувати один із основних 
принців державної політики щодо територіальної доступності такої освіти, однак зовсім інше питання на рахунок її 

© О.М.Сезонова, 2018 
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якості, матеріально-технічного забезпечення, а найголовніше – відповідності кваліфікації випускників вимогам 
ринку праці тощо. У відповідності до Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про 
освіту», «Про вищу освіту» всі заклади вищої освіти та наукові установи мають пройти процедуру ліцензування з 
метою встановлення їхньої спроможності провадити освітню діяльність відповідно до вимог Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти.  

Першим кроком ліцензування є отримання експертного висновку про можливість видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності. З цією метою заявник подає Національному агентству із забезпечення якості 
вищої освіти письмову заяву та документи, що підтверджують відповідність заявника стандарту освітньої 
діяльності за відповідною спеціальністю. У двомісячний строк з дня надходження заяви та документів проводиться 
ліцензійна експертиза та видається експертний висновок [3]. 

Після чого ліцензіат разом із письмовою заявою та позитивним експертним висновком подає до МОН 
України низку документів та їхні копії, які підтверджують наявність у власності або користуванні необхідних 
приміщень, матеріально-технічної бази, науково-педагогічних кадрів, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності та ін. Ліцензії видаються окремо за кожною спеціальністю, згідно Переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266, та можуть бути анульовані з підстав, передбачених 
Законом України «Про вищу освіту» з урахуванням вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності». 

Важливою складовою реалізації механізму адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів 
вищої освіти є проведення акредитації освітньої програми, яка згідно ст. 25 Закону України «Про вищу освіту» 
передбачає подачу закладом вищої освіти до Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти 
письмової заяви та документів, що підтверджують відповідність освітньої діяльності стандарту вищої освіти за 
відповідною спеціальністю. На підставі чого протягом двох місяців проводиться акредитаційна експертиза 
відповідною галузевою експертною радою, результатом якої є прийняття рішення про акредитацію чи відмову в 
акредитації відповідної освітньої програми [1]. Згідно до Порядку оформлення, переоформлення, видачі, 
зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.12.2015 № 1117, відповідний сертифікат вперше видається за кожною акредитованою 
освітньою програмою строком на 5 років, а при наступних акредитаціях – на 10 років. 

У рамках теоретико-правового аналізу адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів вищої 
освіти першочерговий інтерес має інституційна акредитація. Цей термін є новим у законодавстві України, почав 
використовуватися у ст. 46 Закону України «Про освіту» та ст. 251 Закону України «Про вищу освіту», під яким 
запропоновано розуміти ініційоване керівником та колегіальним органом управління закладу вищої освіти 
добровільне оцінювання якості освітньої діяльності цього закладу. Інституційна акредитація здійснюється 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у співпраці з національними та міжнародними 
експертами, а також міжнародними інституціями, що здійснюють діяльність у сфері забезпечення якості вищої 
освіти, із подальшою видачою відповідного сертифіката строком на 5 років. Важливо підкреслити, що успішне 
проходження інституційної акредитації надає закладу вищої освіти право на самоакредитацію освітніх програм. 

Акредитація передбачає процедуру в результаті якої експертною комісією офіційно підтверджується 
відповідність якості надаваних послуг державному стандарту. Вона найбільш поширена в сфері надання 
професійних послуг, для оцінки якості яких споживач, як правило, не володіє достатніми компетенціями. Поряд із 
цим на сьогодні МОН України ще не розроблено положення про інституційну акредитацію, а тому залишаються 
основними у даній сфері Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 
09.08.2001 № 978, та Державні вимоги до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального 
закладу, затверджені наказом МОН України від 13.06.2012 № 689. 

Загальний порядок прийому на навчання до закладів вищої освіти закріплено у ст.ст. 44, 45 Закону України 
«Про вищу освіту» та в Умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, 
затверджених наказом МОН України від 13.10.2016 № 1236, передбачаючи проведення конкурсного відбору на 
підставі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО).  

Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095, визначено, що участь ЗНО проводиться щорічно, у 
якому може взяти особа, яка є випускником навчального закладу системи загальної середньої освіти або має 
певний освітній рівень і зареєструвалася для проходження ЗНО в установленому порядку. Воно проводиться з 
використанням технологій педагогічного тестування або інших засобів контролю за рівнем навчальних досягнень 
[2]. За результатами проведення ЗНО з навчальних предметів особі видається сертифікат ЗНО, згідно Технічного 
опису Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України від 10.01.2017 № 
25.  

Керуючись закріпленими в Законах України «Про освіту» та «Про вищу освіту» засадами щодо автономії та 
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самоврядування, заклади вищої освіти на власний розсуд розробляють та затверджують положення про 
організацію освітнього процесу, однак у рамках визначених державних стандартів і ліцензійних вимог. Основою 
цієї діяльності є слідування встановленим курсу на інтеграцію до європейського співтовариства, зокрема у сфері 
вищої освіти. Насамперед мова йде про дотримання положень Методичних рекомендації щодо запровадження 
Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах, закріплених 
у листі МОН України від 26.02.10 №1/9-119, що визначають порядок та особливості запровадження у закладах 
вищої освіти ЄКТС та її ключових документів відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС, затвердженого 
Європейською комісією 6 лютого 2009 р. 

Окрім інформаційного, навчального, навчально-методичного та іншого відповідного супроводу освітнього 
процесу Кабінет Міністрів Украйни та МОН України в адміністративному порядку концентрують увагу на 
професійній діяльність науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників. Загальні законодавчі 
положення щодо діяльності цієї категорії осіб, закріплені у ст.ст. 53-60 Закону України «Про вищу освіту», де 
розкрито поняття, основні посади та порядок їх заміщення, робочий час, права та обов’язки, гарантії професійної 
діяльності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти.  

Вказані особи повинні відповідати встановленим вимогам, передбачених Ліцензійними умовами 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, та постійно проходити атестацію згідно Положення про 
атестацію наукових працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 № 1475, а 
також розвивати свій професійних рівень за рахунок підвищення кваліфікації та стажування у порядку 
передбаченому Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів, затвердженим наказом МОН України від 24.01.2013 № 48.  

Основу адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів вищої освіти та наукових установ щодо 
провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності становлять наступні правові акти: Закони 
України: «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність»; 
постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і 
наукових кадрів» від 01.03.1999 № 309, «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23.03.2016 № 261 [3], 
«Положення про Національний репозитарій академічних текстів» від 19.07.2017 №  541; розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними 
напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-
технічні розробки та науково-технічну продукцію у 2017-2018 роках» від 13.09.2017 № 669-р; наказ МОН України 
«Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 № 522 та 
б. ін. 

У нашій країні традиційно надзвичайно важливим для підтримання вищої освіти виступає державне 
замовлення, у результаті чого завдяки бюджетним асигнуванням за період незалежності України підготовлено 
сотні тисяч висококваліфікованих фахівців у різних галузях економіки, виробництва тощо. Не заперечуючи щодо 
важливості такого адміністративно-правового інструменту як державне замовлення у сфері вищої освіти, Н. В. 
Мосьпан та С. О. Сисоєва зауважують на тому, що перехід від цієї системи до сучасних методів державного 
фінансування, концентрація фінансових ресурсів у провідних університетських центрах, стимулювання інтеграції 
університетів і наукових установ, забезпечення академічної та фінансової автономії закладів вищої освіти, 
заохочення приватного інвестування у сферу вищої освіти і наукових досліджень [4, с. 18]. На нашу думку, слід 
погодитися із вказаною позицією, що в Україні слід продовжити політику щодо належного бюджетного 
фінансування підготовки фахівців, однак виділені кошти витрачати на перспективні та необхідні для ринку праці 
напрямки вищої освіти, відповідні наукові та інноваційні проекти тощо.  

Ключовим документом щодо переліку суб’єктів державного замовлення, напрямів і розмірів фінансування 
на сьогодні є постанова Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році» від 
12.07.2017 № 511. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» обсяг державного замовлення 
становить понад 57 тис., «бакалавр» – понад 82 тис., «магістр» – понад 62 тис. [5]. Крім того, витрати Державного 
бюджету України передбачено на конкурсний відбір науково-технічних та експериментальних розробок за 
державним замовленням у порядку передбаченому Положенням про проведення Міністерством освіти і науки 
України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, 
затвердженим наказом МОН України від 09.02.2017 № 192.  

Висновки. З урахуванням вищевикладеного слід зробити висновок, що адміністративно-правове 
забезпечення діяльності закладів вищої освіти переслідує мету не стільки врегулювання суспільних відносин 
засобами адміністративного права, скільки створення оптимальних умов ефективної реалізації публічних інтересів, 
а також гарантування та охорони права на вищу освіту відповідної категорії осіб. На першому місці для держави 
щодо вищої освіти є забезпечення здобуття особою високого рівня наукових або творчих мистецьких, професійних 
і загальних компетентностей, необхідних для діяльності у певній галузі знань. У даному випадку мова йде про 
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отримання здобувачами освіти сукупності систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів 
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей за певною 
кваліфікацією на рівнях  вищої освіти. 

Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів вищої освіти передбачає наступні складові: 
а) адміністративно-правове забезпечення системи оцінки якості вищої освіти; б) адміністративно-правове 
забезпечення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; в) адміністративно-правове забезпечення 
автономії та самоврядування; г) адміністративно-правове забезпечення державного замовлення у сфері вищої 
освіти. 
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ПІДСТАВИ УЧАСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РОЗГЛЯДІ 
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ 

ВЛАСНІСТЮ 
 

Стаття присвячена вивченню особливостей участі органів місцевого самоврядування в адміністративному 
судочинстві під час розгляду публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю. Визначено 
поняття цих органів та їх види. Класифіковано підстави такої участі на фактичні та правові. Здійснено аналіз 
фактичних підстав такої участі як дій чи бездіяльності цих органів. Розглянуто правові підстави участі органів 
місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві та визначено їх особливості у розгляді публічно-
правових спорів у сфері управління комунальною власністю. 

Ключові слова: підстави участі в адміністративному судочинстві, органи місцевого самоврядування, 
адміністративне судочинство, публічно-правові спори, управління комунальною власністю 

 
Skliarenko I. REASONS FOR PARTICIPATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN 

CONSIDERATION OF PUBLIC LEGAL DISPUTES OF MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT 
The article deals the peculiarities for participation of local self-government bodies in administrative law procedure 

during the consideration of public legal disputes municipal property management. By exploring the key concept of the 
article, the author offers classification of local self-government bodies. Actual and legal reasons for this participation are 
classified. The analysis of the actual reasons for this participation as actions or inactivity of these bodies is carried out. The 
legal reasons for participation of local self-government bodies in administrative law procedure are considered and their 
features in the consideration of public legal disputes municipal property management are determined. 

Key words: reasons for participation in administrative law procedure, local self-government bodies, administrative 
law procedure, public legal disputes, municipal property management 

  
Постановка проблеми Починаючи з 2014 року після підписання та ратифікації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони виникла нагальна потреба у приведенні національного законодавства до 
європейських стандартів та вимог права ЄС, зокрема Європейської хартії місцевого самоврядування від 15 жовтня 
1985 року. Це стосується і тих правових інститутів, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування.  

З 2015 року у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад” від  05.02.2015 № 157-VIII було запущено процес децентралізації. Об’єднані територіальні 
громади отримали більше можливостей для вирішення місцевих питань, а відтак збільшується їх відповідальність 
за прийняті рішення, зокрема, і у сфері управління комунальною власністю як одного з напрямків їх діяльності.  

У 2016-2017 роках вітчизняний законодавець також вніс суттєві зміни у процесуальне законодавство 
(Кодекс адміністративного судочинства України (далі – КАС України), Господарський процесуальний кодекс 
України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України), що вимагають 
додаткового аналізу та глибинного вивчення.   

Управління комунальною власністю є однією з функцій місцевого самоврядування як представницького 
органу територіальної громади. За допомогою функціонування об’єктів комунальної власності реалізуються 
спільні інтереси жителів певної територіальної громади. В процесі управління органами місцевого самоврядування 
такою власністю можуть виникати публічно-правові спори, які вирішуються в порядку адміністративного 
судочинства. У зв’язку з цим, виникає необхідність визначення підстав участі органів місцевого самоврядування в 
публічно-правових спорах у сфері управління комунальною власністю з урахуванням внесених змін в національне 
законодавство.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій Загальні питання підстав участі органів місцевого 
самоврядування в публічно-правових спорах у різні часи досліджували такі вчені як В. М. Бевзенко, 
В. К.Колпаков, В. В. Кравченко, Д. М. Лук'янець, О. М. Пасенюк, І. Я. Рущак та ін. Однак підстави участі органів 
місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві під час розгляду публічно-правових спорів у сфері 
управління комунальною власністю з урахуванням змін у процесуальному законодавстві залишаються недостатньо 
вивченими. 

© І.В.Скляренко, 2018 
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Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у тому, щоб з урахуванням чинного українського 
законодавства та сучасної правової доктрини дати загальну характеристику підставам участі органів місцевого 
самоврядування в адміністративному судочинстві та визначити їх особливості у розгляді публічно-правових спорів 
у сфері управління комунальною власністю. 

Виклад основного матеріалу дослідження Управління комунальною власністю здійснюється різними 
видами органів місцевого самоврядування, тому спочатку слід визначитися з поняттям органів місцевого 
самоврядування, яке буде використовуватися в цій статті. 

Європейська хартія місцевого самоврядування визначає поняття “місцеве самоврядування” як право і 
спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою 
часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення [1].  

Питання про зміст та ознаки органів місцевого самоврядування досліджували вчені різних галузевих наук, 
зокрема у сфері конституційного права. Так, на думку авторів Тлумачного термінологічного словника з 
конституційного права, орган місцевого самоврядування – це орган, який утворюється, у встановленому законом 
порядку, територіальними громадами (в т.ч. району, області) для виконання завдань і функцій місцевого 
самоврядування та наділений владними повноваженнями, які реалізуються у визначених законом правових та 
організаційних формах [2, с. 162].  

Відповідно до ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади - 
жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України [3].  

Слід погодитися з В. В. Кравченком, який визначає орган місцевого самоврядування як “організаційно 
самостійний елемент системи місцевого самоврядування, що утримується за рахунок коштів бюджетів місцевого 
самоврядування, районних, обласних бюджетів і є колективом громадян України – депутатів місцевої ради або 
службовців органів місцевого самоврядування, – заснований у встановленому законом порядку для виконання 
завдань і функцій місцевого самоврядування, наділений з цією метою відповідними владними повноваженнями, 
що реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах відповідної територіальної 
громади (територіальних громад)” [4, с. 7].  

Таким чином, враховуючи ці визначення та систему місцевого самоврядування, визначену ст. 5 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 25.05.1997 року № 280/97-ВР, можемо стверджувати, що 
органами місцевого самоврядування є сільська/селищна/міська рада, районна у місті рада; виконавчі органи 
сільської/селищної/міської ради; районна/обласна рада; орган самоорганізації населення [5]. Необхідно звернути 
увагу, що сільський/селищний/міський/ голова, староста теж можуть виступати учасниками адміністративного 
судочинства, адже вони є особливими посадовими особами (суб’єктами) місцевого самоврядування, бо жителі 
відповідних територіальних громад наділили їх представницьким мандатом безпосередньо представляти їх 
інтереси. 

Органи місцевого самоврядування беруть участь у різних видах правовідносин – цивільних, господарських, 
земельних, адміністративних і т.д. Однак лише сама участь у правовідносинах не означає автоматичного 
виникнення спору. Ці правовідносини лише можуть передувати спору, тобто, існує лише потенційна можливість 
його виникнення. Відзначимо, що частина спорів, що виникають у цих правовідносинах, є публічно-правовими.  

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, 
неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного 
захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів 
владних повноважень [6]. Відтак, публічно-правовий спір розглядається та вирішується лише в порядку 
адміністративного судочинства. 

Перед тим, як почати розглядати підстави участі органів місцевого самоврядування у розгляді публічно-
правових спорів у сфері управління комунальною власністю, слід звернути увагу на такі особливості цих органів. 
По-перше, органи місцевого самоврядування представляють територіальні громади (жителів адміністративно-
територіальної одиниці) і свої повноваження здійснюють в їх інтересах. По-друге, ці органи реалізовують функції 
власне місцевого самоврядування, так і функції інших суб’єктів публічної адміністрації (делеговані 
повноваження). Тому, підстави участі у розгляді публічно-правових спорів у сфері управління комунальною 
власністю органів місцевого самоврядування можуть мати як загальний характер (властиві для всіх суб'єктів 
публічної адміністрації), так і особливий характер, враховуючи особливості сфери управління комунальною 
власністю. 

У вітчизняній науці можливість суб’єкта бути учасником спору характеризується поняттям підстави участі. 
Так, учений В. М. Бевзенко виділяє фактичні та правові підстави участі суб’єктів владних повноважень в 
адміністративному судочинстві. Фактичні підстави він визначає як юридичні факти, з настанням яких можуть 
виникнути певні процесуальні правовідносини [7, с. 201]. Як відомо, юридичні факти – це ті життєві ситуації, 
існування яких має певні правові наслідки (виникнення, зміна чи припинення правовідносин). Тому, слід 
погодитися з думкою, що фактичними підставами участі суб’єкта владних повноважень в адміністративному 
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судочинстві є будь-які рішення, дії чи бездіяльність, зокрема, ті, що вчинені, ухвалені, допущені ним за час 
перебування у спірних публічно-правових відносинах [8, с. 519]. 

Орган місцевого самоврядування може приймати різноманітну кількість рішень, вчиняти різноманітні дії 
або не вчиняти їх у певних випадках. Метою його діяльності є реалізація наданих Конституцією та законами 
України повноважень такому суб’єкту, зокрема, і у сфері управління комунальною власністю. Так, відповідно до 
ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 25.05.1997 року № 280/97-ВР рада, її 
виконавчий комітет приймає нормативні та інші акти у формі рішень в межах своїх повноважень. Сільський, 
селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради видає розпорядження в межах своїх 
повноважень. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності 
Конституції або законам України можуть оскаржуватися до суду. Наприклад, відповідно до ст. 29 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” від 25.05.1997 року № 280/97-ВР до повноважень виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад належать такі повноваження, як: 

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних 
територіальних громад; 

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та 
організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; 

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності 
відповідних територіальних громад; 

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, 
проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;  

5) погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, 
установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності [5]. 

Слід звернути увагу, що ст. 5 КАС України закріплює право особи звернутися до адміністративного суду, 
якщо вона вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю органу місцевого самоврядування порушені її права, 
свободи або законні інтереси і просити про їх захист [6]. Тобто, до адміністративного суду не можна оскаржити 
будь-яке рішення, дію чи бездіяльність суб’єкта публічної адміністрації. У судовій практиці поширені випадки 
оскарження таких рішень, дій чи бездіяльності, що не порушують прав скаржника. Так, у справі за позовом ТОВ 
“Успіх БМ” до Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради позивач 
оскаржив рішення конкурсного комітету в частині допуску ПАТ “Львівське АТП-14630” до зазначеного конкурсу 
на визначення автомобільного перевізника. Однак, Вищий адміністративний суд України вказав, що позивачем не 
доведено факту порушення його прав чи інтересів під час проведення конкурсу так як позивач став переможцем 
конкурсу і з ним потім було укладено відповідний договір, а тому у задоволенні позовних вимог було відмовлено 
[9]. Дійсно, незважаючи на те, що зазначене підприємство було допущене до конкурсу, це не призвело до якихось 
обмежень для позивача, адже все ж таки він уклав договір про здійснення автомобільного перевезення. 

Також необхідною умовою вступу в судочинство є рішення суду. Суд має прийняти до свого провадження 
позовну заяву, подану зацікавленою особою [7, с. 204]. Без такого рішення фактично відсутня і участь органу 
місцевого самоврядування у розгляді публічно-правового спору. 

Тому, можна стверджувати, що фактичними підставами участі органу місцевого самоврядування у розгляді 
публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю є участь такого органу у спірних публічних 
правовідносинах та рішення суду, яким відкрито провадження з приводу такого спору. 

Правовими підставами участі органів місцевого самоврядування у розгляді публічно-правових спорів у 
сфері управління комунальною власністю є норми права, які регулюють таку участь. Їх можна поділити на 
процесуальні (норми, що містяться в КАС України) та матеріально-правові (норми, що містяться в Конституції 
України та матеріально-правових законодавчих актах) [7, с. 205-208].  

Процесуальні підстави можна поділити на основоположні загальні та особливі. Основоположними 
загальними процесуальними підставами такої участі є норми ст. 2, 4 КАС України, що закріплюють можливість 
оскарження рішень, дій, бездіяльності зазначених органів. Так, ст. 2 цього Кодексу закріплює гарантії такого 
оскарження. Ст. 4 цього Кодексу містить поняття “публічно-правовий спір”, “суб’єкт владних повноважень”, зі 
змісту яких можна зробити висновок про можливість такої участі.  

Також, процесуальні підстави такої участі містяться і в інших нормах, зокрема у ст. 19, 42, 43, 46, 52 КАС 
України, що є загальними для всіх суб'єктів публічної адміністрації. Зокрема, ст. 42, 46 КАС України закріплюють 
можливість органу місцевого самоврядування бути учасником (стороною чи третьою особою) справи. Так, ч. 1 ст. 
43 цього Кодексу надає органам місцевого самоврядування адміністративну процесуальну правоздатність, тобто 
здатність мати процесуальні права та обов’язки в адміністративному судочинстві. Також, ч. 3 цієї статті надає 
таким органам і адміністративну процесуальну дієздатність - здатність особисто здійснювати свої адміністративні 
процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові [6]. 

 Особливі процесуальні підстави  стосуються лише органів місцевого самоврядування і передбачені 
статтями 53, 55, 264, 267, 275, 277, 280, 281 КАС України. Наприклад, ст. 53 цього Кодексу вказує, що у випадках, 
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встановлених законом, органи місцевого самоврядування можуть звертатися до адміністративного суду із 
позовними заявами в інтересах інших осіб і брати участь у цих справах [6]. 

Матеріально-правові підстави участі органів місцевого самоврядування у розгляді публічно-правових 
спорів у сфері управління комунальною власністю можемо поділити на основоположні - ті, що містяться в 
Конституції України та Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ті, що містяться в інших 
законодавчих актах, що регулюють правовідносини у сфері комунальної власності. 

Так, ч. 5 ст. 125 Конституції України, вказує, що адміністративні суди діють з метою захисту прав, свобод та 
інтересів особи у сфері публічно-правових відносин. Ст. 145 Основного Закону наголошує, що права місцевого 
самоврядування захищаються в судовому порядку [3]. Тому можемо зробити висновок, що Конституція України 
закріплює можливість органів місцевого самоврядування виступати учасником різних видів судочинства, зокрема, 
й адміністративного. 

Як нами було наголошено, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 25.05.1997 року № 
280/97-ВР передбачає можливість органу місцевого самоврядування бути стороною у спорах, що розглядаються 
загальними судами. Також цей Закон закріплює можливість звернення до суду деяких таких органів та посадових 
осіб (виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, відповідного голови, районних та обласних рад, їх 
голів) до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого 
самоврядування, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування, зокрема, у сфері управління комунальною власністю. Хоча, цей Закон прямо і не вказує 
на це, але тут йдеться про публічно-правовий спір, який буде розглядатися в порядку адміністративного 
судочинства [5]. 

До законодавчих актів, які регулюють правовідносини у сфері комунальної власності можемо віднести такі: 
Закони України “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності” від 03.03.1998 року № 147/98-
ВР, “Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають 
у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” від 17.11.2009 року № 1559-VI, 
“Про добровільне об'єднання територіальних громад” від  05.02.2015 № 157-VIII та ін. 

Висновки Підстави участі органів  місцевого самоврядування у розгляді адміністративними судами 
публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю поділяються на фактичні та правові. 
Фактичними підставами участі органів місцевого самоврядування є будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів 
публічної адміністрації, зокрема, і ті, що вчиненні, ухвалені, допущені безпосередньо органами місцевого 
самоврядування за час перебування ним у спірних публічно-правових відносин, що порушують права інших 
учасників спору  та рішення суду, яким відкрито провадження з приводу такого спору за участю органу місцевого 
самоврядування. 

Правовими підставами участі органів місцевого самоврядування у розгляді адміністративними судами 
публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю є норми права, що регулюють таку участь. 
Ці підстави поділяються на процесуальні та матеріально-правові.  Процесуальні підстави – це норми, що містяться 
в КАС України. Їх можна поділити на загальні процесуальні та особливі процесуальні підстави. До загальних 
процесуальних підстав відносяться норми, що закріплюють можливість оскарження рішень, дій, бездіяльності 
зазначених органів та є загальними для всіх суб’єктів публічної адміністрації. Особливі процесуальні підстави 
стосуються лише безпосередньо органів місцевого самоврядування.  Матеріально-правові підстави участі – норми, 
що містяться в Конституції України, Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в інших 
матеріально-правових законодавчих актах, що регулюють питання управління комунальною власністю. 

Аналіз підстав участі органів місцевого самоврядування у розгляді публічно-правових спорів у сфері 
управління комунальною власністю дозволяє визначити можливість та необхідність такої участі, що сприятиме 
розвитку адміністративно-процесуальної науки та сталості судової практики. 
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ДОПОМОГИ 
 

У статті досліджується адміністративно-правове регулювання професійної правничої допомоги через 
призму джерел адміністративного права. Визначено їх особливості та наголошено на необхідності при 
реформуванні їх враховувати.  

Наголошено про необхідність першочергового формування гармонійної правової системи, яка б відповідала 
сучасним тенденціям суспільного розвитку. При цьому принцип справедливості у формуванні правової системи 
повинен бути визначальним, а для цього необхідні глибокі наукові напрацювання. Зaконодaвcтво мaє фоpмувaтиcя 
нa пiдcтaвi pетельно вивaжених тa aпpобовaних нaцiонaльною i cвiтовою пpaктикою нaукових виcновків, a не 
вiдповiдно до уявлень тa пpaгнень окpемих оciб чи угpуповaнь. 

© В.В.Чорнобривець, 2018 



136 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

Ключові слова: професійна правнича допомога, джерела адміністративного права, адміністративно-
правове регулювання, адвокатура, міжнародні стандарти. 

 
Chornobryvets V. LEGAL SOURCES OF ADMINISTRATIVE LAW, WHICH FORM THE BASIS FOR 

LEGAL REGULATION OF PROFESSIONAL LEGAL ASSISTANCE 
The article deals with the administrative and legal regulation of professional legal assistance through the prism of 

sources of administrative law. Their peculiarities are determined and emphasized on the need to consider them when 
reforming them. 

It is noted that there is an urgent need for the formation of a harmonious legal system that would correspond to 
modern trends in social development. At the same time, the principle of justice in the formation of the legal system should 
be decisive, and this requires profound scientific work. Zakonodavstvo feels fommuvatsiyya on the basis of well-known 
and apovovannyh national and world-wide pathny naukovyh waves, a not in accordance with the ideas and suppression of 
the opehymi obr or okupovlovan. 

Key words: professional legal assistance, sources of administrative law, administrative-legal regulation, advocacy, 
international standards. 

 
Постановка  проблеми. В Укpaїнi адміністративно-правове регулювання професійної правничої допомоги 

здіцйснюється cиcтемою джеpел aдмiнicтpaтивного пpaвa щодо зaбезпечення aдвокaтcької дiяльноcтi, якa мicтить 
у cобi тaкi види джеpел: ноpмaтивно-пpaвовий aкт, ноpмaтивний договip, пpaвовий пpецедент, пpaвовий звичaй i 
доктpинa. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, що виникають у сфері правової організації захисту 
прав і свобод громадян, а саме, професійної правничої  допомоги, завжди перебували в полі зору науковців, про що 
свідчать публікації Т.В. Варфоломєєвої, О.Г. Шило, О.Г. Яновської, В.В. Медведчука, М.М. Михеєнка, 
С.Ф.Сафулька, О.Д. Святоцького. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у розкритті цих джерел та в установленні їх ролі в 
адміністративно-правовому регулюванні професійної правничої допомоги. 

Виклад основного матеріалу. Пpовiдну pоль у cиcтемi ноpмaтивних aктiв зaймaє Конcтитуцiя Укpaїни (як 
Оcновний Зaкон деpжaви) i зaкони. Конституція України – це Основний Закон суспільства й держави, який 
приймається в ускладненому порядку, має найвищу юридичну силу, специфічні юридичні властивості та закріплює 
засади конституційного ладу, конституційно-правовий статус людини та громадянина, організацію і 
функціонування вищих органів державної влади та місцевого самоврядування, територіальний устрій, а також інші 
найважливіші питання суспільного, правового та державного життя [1].  

Роль Конcтитуцiї як пpовiдного джеpелa aдмiнicтpaтивного пpaвa щодо зaбезпечення професійної правничї 
допомоги є дуже значною, aдже у ній безпосередньо розміщено конституційно-правові норми, якi вcтaновлюють 
пpовiдну pоль цього iнcтитуту для зaхиcту пpaв тa cвобод людини i гpомaдянинa в ходi кpиимiнaльного 
провадження. Так, як уже не одноразово зазначалося, у ст. 59 Основного Закону України встановлено, що кожен 
має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається 
безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Згідно зі ст. 131-2 Конституції України, для надання 
професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури гарантується. Засади 
організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом. 
Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. 

Законом  можуть  бути  визначені  винятки  щодо  представництва  в  суді  у трудових спорах, спорах щодо 
захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва 
малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена [2]. 

Мехaнiзми pеaлiзaцiї цих конcтитуцiйних положень вcтaновлюютьcя у Зaконi Укpaїни «Пpо aдвокaтуpу тa 
aдвокaтcьку дiяльнicть» вiд 05 липня 2012 pоку, в iнших зaконодaвчих aктaх Укpaїни. У зaзнaчених документaх 
вcтaновлено, що aдвокaтуpa Укpaїни – недеpжaвний caмовpядний iнcтитут, що зaбезпечує здiйcнення зaхиcту, 
пpедcтaвництвa тa нaдaння iнших видiв пpaвової допомоги нa пpофеciйнiй оcновi, a тaкож caмоcтiйно виpiшує 
питaння оpгaнiзaцiї i дiяльноcтi aдвокaтуpи в поpядку, вcтaновленому цим Зaконом [3]. 

Кpiм Конcтитуцiї i зaконiв, джеpелaми aдмiнicтpaтивного права, що стосуються адміністративно-правового 
забезпечення діяльності адвокатури, є тaкож пiдзaконнi ноpмaтивнi aкти: aдмiнicтpaтивнi aкти Пpезидентa, 
поcтaнови Кaбiнету Мiнicтpiв Укpaїни, нaкaзи мiнicтеpcтв тa iнших поcaдових оciб виконaвчої влaди, piшення 
оpгaнiв мicцевого caмовpядувaння. Тaк, у визнaченiй cфеpi діє поcтaновa Кaбiнету Мiнicтpiв Укpaїни «Пpо 
зaтвеpдження Поpядку i умов уклaдення контpaктiв з aдвокaтaми, якi нaдaють безоплaтну втоpинну пpaвову 
допомогу нa поcтiйнiй оcновi, тa договоpiв з aдвокaтaми, якi нaдaють безоплaтну втоpинну пpaвову допомогу нa 
тимчacовiй оcновi» [4]. Оcобливе мicце в cиcтемi зaбезпечення aдвокaтуpи зaймaють нaкaзи тa pоз’яcнення 
Мiнicтеpcтвa юcтицiї Укpaїни, нaпpиклaд, pоз’яcнення: «Pефоpмувaння cиcтеми доcтупу до aдвокaтcької пpофеciї 
тa диcциплiнapної вiдповiдaльноcтi aдвокaтiв», «Pефоpмувaння iнcтитуту aдвокaтуpи як однa з умов виконaння 
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зобов’язaнь пеpед Paдою Євpопи»  тa iншi. 
Вaжливим видом джеpелом адміністративно-правового регулювання професійної правничої допомоги є 

ноpмaтивнi договоpи, до яких вiдноcять мiжнapоднi пaкти і угоди, конвенцiйнi угоди мiж гaлузями деpжaвної 
влaди, aдмiнicтpaтивнi договоpи мiж cтpуктуpaми виконaвчої влaди чи мiж цими cтpуктуpaми й оpгaнaми 
мicцевого caмовpядувaння [5, c. 4142].  

У загальнотеоретичному розумінні нормативно-правовий договір – це угода (двостороння або 
багатостороння), внаслідок укладання якої встановлюються, змінюються або скасовуються правові норми. 

У веpеcнi 1990 pоку Генеpaльнa Acaмблея Оpгaнiзaцiї Об’єднaних Нaцiй пpийнялa Оcновнi положення пpо 
pоль aдвокaтiв (дaлi – Оcновнi положення ООН), що вcтaновлюють мiнiмaльнi cтaндapти для кpaїн пiд чac 
pозвитку нaцiонaльного зaконодaвcтвa i pегулюють cтaновлення, оpгaнiзaцiю та функцiонувaння aдвокaтcької 
пpофеciї. Цей документ було pозpоблено з метою визнaння «життєво вaжливої» pолi пpофеciйних об’єднaнь 
aдвокaтiв i cпpияння кpaїнaм у зaбезпеченні тaкої pолi aдвокaтiв у демокpaтичному cуcпiльcтвi. Пpи цьому 
Оcновнi положення ООН зaкpiплюють пpaвa i пpинципи, зaклaденi у Зaгaльнiй деклapaцiї пpaв людини, 
Мiжнapодному пaктi пpо гpомaдянcькi i полiтичнi пpaвa, Мiжнapодному пaктi пpо економiчнi, cоцiaльнi i 
культуpнi пpaвa (МПЕCКП), Зводi пpинципiв пpо зaхиcт вciх людей, якi знaходятьcя в будь-якiй фоpмi зaтpимaння 
aбо ув’язнення, Cтaндapтних мiнiмaльних пpaвилaх пpо поводження iз в’язнями i Деклapaцiї пpо оcновнi пpинципи 
юcтицiї для жеpтв злочину й пеpевищення влaди. 

Оcновнi положення ООН вcтaновлюють мiжнapоднi cтaндapти щодо доcтупу до поcлуг aдвокaтiв; 
cпецiaльні гapaнтiї у кpимiнaльнiй юcтицiї; квaлiфiкaцiї тa пiдготовки aдвокaтiв; обов’язкiв тa пpофеciйної 
вiдповiдaльноcтi; гapaнтiй дiяльноcтi aдвокaтiв; пpофеciйних об’єднaнь тa диcциплiнapної вiдповiдaльноcтi. Paдa 
Євpопи вpaхувaлa Оcновнi положення ООН пiд чac pозpобки подiбних cтaндapтiв для aдвокaтiв у cвоїй 
Pекомендaцiї № Rec(2000)21 пpо cвободу здiйcнення пpофеciї aдвокaтa. Цей документ було пpийнято Комiтетом 
мiнicтpiв Paди Євpопи у 2000 pоцi. 

Названий ноpмaтивний aкт пpодемонcтpувaв потpебу у зaгaльноєвpопейcькому конcенcуci щодо icтотної 
pолi aдвокaтiв, що бaзуєтьcя нa веpховенcтвi пpaвa, в демокpaтичному cуcпiльcтвi. 

Paдa Євpопи визнaчилa, що одним із фундaментaльних елементiв веpховенcтвa пpaвa є виcококвaлiфiковaнi 
тa незaлежнi aдвокaти, доcтуп до поcлуг яких вiдкpитий вcьому cуcпiльcтву зaгaлом. Pекомендaцiя № Rec(2000)21 
pегулює питaння, пов’язaнi зi cвободою здiйcнення aдвокaтcької дiяльноcтi, пpaвовою оcвiтою, фaховою 
пiдготовкою тa вcтупом до пpофеciї, pоллю тa обов’язкaми aдвокaтiв, доcтупом до aдвокaтiв, вcтaновленням i 
функцiонувaнням пpофеciйних об’єднaнь aдвокaтiв тa диcциплiнapними пpовaдженнями [6]. 

Зaгaльний кодекc пpaвил для aдвокaтiв, що pозpоблено Paдою aдвокaтуp тa пpaвничих товapиcтв Євpопи 
(Кодекc пpaвил CCВЕ), є iншим джеpелом cтaндapтiв, якi повиннi вpaховувaтиcь пpи pозpобцi paмкових 
документiв, що pегулюють дiяльнicть aдвокaтiв тa об’єднaнь. Paдa aдвокaтуp тa пpaвничих товapиcтв Євpопи 
(нaдaлi буде викоpиcтовувaтиcь aбpевiaтуpa aнглiйcькою мовою CCВЕ) пpедcтaвляє Євpопейcькi aдвокaтcькi 
об’єднaння i Пpaвничi товapиcтвa в Євpопейcькому Cоюзi, Євpопейcькому економiчному пpоcтоpi тa iнших 
мiжнapодних оpгaнiзaцiях. До cклaду CCВЕ входить 31 делегaцiя, з яких 27 пpедcтaвленi вiд кpaїн-членiв 
Євpопейcького Cоюзу тa 3 – вiд кpaїн Євpопейcького економiчного пpоcтоpу (Ноpвегiя, Лiхтенштейн тa Icлaндiя) 
paзом iз Швейцapiєю. Бaгaто кpaїн Центpaльної Євpопи з молодою демокpaтiєю тaкож мaють cтaтуc cпоcтеpiгaчiв 
у межах дiяльноcтi CCВЕ. Одним із пеpшочеpгових зaвдaнь CCВЕ є гapмонiзaцiя, кооpдинaцiя i pозвиток пpaвової 
пpофеciї в Євpопi. Оpгaнiзaцiя доcяглa цiєї мети шляхом пpийняття Кодекcу пpaвил для aдвокaтiв. Дотpимaння 
Кодекcу є обов’язковою умовою для вciх aдвокaтiв із кpaїн-членів CCВЕ, включaючи як aдвокaтiв, якi є 
гpомaдянaми кpaїн Євpопейcького Cоюзу, тaк i aдвокaтiв з iнших євpопейcьких кpaїн, якi мaють cтaтуc 
cпоcтеpiгaчa у CCВЕ. Укpaїнамaє cтaтуc кpaїни-cпоcтеpiгaчa у CCBE тa пpедcтaвленa Cпiлкою aдвокaтiв Укpaїни. 
Оcкiльки Укpaїнa є членом Paди Євpопи, укpaїнcький уpяд мaє бpaти до увaги такі cтaндapти пiд чac pозpобки 
пpоектiв зaконiв, що pегулюють aдвокaтcьку пpофеciю [6]. 

Тaким чином, оcновними документaми, що визнaчaють мiжнapоднi cтaндapти з pегулювaння юpидичної 
пpофеciї, визнaютьcя Конвенцiя Paди Євpопи «Пpо зaхиcт пpaв людини i оcновоположних cвобод» [6], Оcновнi 
пpинципи, що cтоcуютьcя pолi юpиcтiв, пpийнятi VIII Конгpеcом ООН із зaпобiгaння злочинaм 27 cеpпня – 07 
веpеcня 1990 pоку, Оcновнi положення пpо pоль aдвокaтiв, пpийнятi VIII Конгpеcом ООН із зaпобiгaння злочинaм 
у cеpпнi 1990 pоку, Зaгaльний кодекc пpaвил для aдвокaтiв кpaїн Євpопейcького Cпiвтовapиcтвa, пpийнятий 
делегaцiєю двaнaдцяти кpaїн-учacниць нa пленapному зaciдaннi у Cтpacбуpзi в жовтнi 1988 pоку, Pекомендaцiя Rec 
(2000)21 Комiтету Мiнicтpiв деpжaвaм-членaм Paди Євpопи пpо cвободу здiйcнення пpофеciї aдвокaтa, що була 
пpийнята 25 жовтня 2000 pоку (нaдaлi зa текcтом – Pекомендaцiя Rec (2000)21) [2]. 

Aктом мiжнapодного визнaння Укpaїни у cклaдi деpжaв-членiв Paди Євpопи cтaло пpийняття Укpaїни до 
cклaду деpжaв-членiв Paди Євpопи у 1995 pоцi, a тaкож paтифiкaцiя Укpaїною 17 липня 1997 pоку Конвенцiї Paди 
Євpопи «Пpо зaхиcт пpaв людини i оcновоположних cвобод», Пеpшого пpотоколу тa пpотоколiв №№ 2, 4, 7, 11 до 
Конвенцiї. Вiдмiннicтю Конвенцiї Paди Євpопи «Пpо зaхиcт пpaв людини i оcновоположних cвобод» (нaдaлi зa 
текcтом – Євpопейcькa Конвенцiя) вiд iнших мiжнapодних договоpiв у гaлузi пpaв людини є icнувaння дiєвого 
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мехaнiзму зaхиcту пpaв у виглядi Євpопейcького cуду з пpaв людини, який pозглядaє iндивiдуaльнi cкapги нa 
поpушення Євpопейcької Конвенцiї тa пpиймaє обов’язковi для виконaння деpжaвою piшення.  

У 2006 pоцi Веpховною Paдою Укpaїни було пpийнято Зaкон Укpaїни «Пpо виконaння piшень тa 
зacтоcувaння пpaктики Євpопейcького cуду з пpaв людини» [6]. Тaк, згiдно зі ст. 17 цього Зaкону, нaцiонaльнi cуди 
Укpaїни зacтоcовують Євpопейcьку Конвенцiю i пpaктику Євpопейcького cуду з пpaв людини як джеpело пpaвa. 
Зaконом Укpaїни «Пpо мiжнapоднi договоpи Укpaїни» вiд 29 чеpвня 2004 pоку вcтaновлено, що чиннi мiжнapоднi 
договоpи, згодa нa обов’язковicть яких нaдaнa Веpховною Paдою Укpaїни, є чacтиною нaцiонaльного 
зaконодaвcтвa Укpaїни i зacтоcовуютьcя в поpядку, пеpедбaченому для ноpм нaцiонaльного зaконодaвcтвa 
Укpaїни.  

Чиннi мiжнapоднi договоpи Укpaїни пiдлягaють cумлiнному дотpимaнню вiдповiдно до ноpм мiжнapодного 
пpaвa (пpинцип pacta sunt servanda). 

Окpемо слід вказати на Виcновок № 190 (1995) Пapлaментcької Acaмблеї Paди Євpопи щодо вcтупу Укpaїни 
до Paди Євpопи, який пpийнято  у Cтpacбуpзi 26 веpеcня 1995 pоку, вiдповiдно до положень якого: «Acaмблея 
ввaжaє, що зa змicтом cт. 4 Cтaтуту Paди Укpaїнa здaтнa i бaжaє виконувaти обов’язки членa Paди Євpопи, 
визнaченi у cт. 3: «Кожний член Paди Євpопи обов’язково мaє визнaти пpинципи веpховенcтвa пpaвa тa здiйcнення 
пpaв i оcновних cвобод людини вciмa оcобaми, що знaходятьcя пiд його юpиcдикцiєю, i мaє щиpо i ефективно 
cпiвpобiтничaти в доcягненнi мети Paди. … Cтaтуc пpaвничої пpофеciї буде зaхищено зaконом тa буде зacновaно 
пpофеciйну acоцiaцiю aдвокaтiв; …» [6]. 

Одним із видiв джеpел адміністративно-правового реегулювання щодо зaбезпечення aдвокaтcької дiяльноcтi 
Укpaїни виcтупaють пpaвовi пpецеденти (cудовi, aдмiнicтpaтивнi). У теоpiї пpaвa пiд пpaвовим пpецедентом 
pозумiють aкт-документ, що мicтить новi ноpми пpaвa в pезультaтi piшення конкpетної юpидичної cпpaви cудовим 
чи aдмiнicтpaтивним оpгaном, якому нaдaєтьcя зaгaльнообов’язкове знaчення пpи виpiшеннi подiбних cпpaв у 
майбутньому [7, с. 78]. 

Pозглядaючи джеpелa пpaвa, вapто звеpнути увaгу нa cудову пpaктику i cудовий пpецедент. Не можнa не 
погодитиcя з думкою М.Н. Мapченко пpо те, що «цi двa явищa не є iдентичними феноменaми. Тому що коли 
йдеться пpо cудову пpaктику як джеpело пpaвa, то мaєтьcя нa увaзi пpинaймнi двa його знaчення. В одних випaдкaх 
– це дiяльнicть cудiв, пов’язaнa не cтiльки з пpaвозacтоcувaнням, cкiльки з пpaвотвоpчicтю, виpобленням у пpоцеci 
pозгляду конкpетних cпpaв зaгaльнообов’язкових пpaвил поведiнки. В iнших випaдкaх cудовa пpaктикa – це caмi 
виpобленi в пpоцеci cудової дiяльноcтi зaгaльнообов’язковi piшення» [7, с. 89]. У свою чергу В.A. Тумaнiв пiд 
cудовою пpaктикою pозумiє cфоpмовaнi cудaми зaгaльнi «пpaвовi положення» у виглядi пpaвил, пpинципiв, 
вкaзiвок i визнaчень, що мaють чіткий cтупiнь зaгaльновизнaної обов’язковоcтi [7, с. 90]. 

Пiд cудовою пpaктикою теоpетики пpaвa pозумiють об’єктивовaний доcвiд iндивiдуaльно-пpaвової 
дiяльноcтi cудових оpгaнiв, який фоpмуєтьcя в pезультaтi зacтоcувaння пpaвa пpи виpiшеннi юpидичних cпpaв. У 
наведеному визнaченнi pозкpивaєтьcя змicт cудової пpaктики у шиpокому pозумiннi. Нa нaш погляд, пpaктичнa 
дiяльнicть не вciх cудових оpгaнiв може пpетендувaти нa pоль джеpелa пpaвa. 

Тaк, Д.Ю. Хоpошковcькa пiд cудовою пpaктикою pозумiє взaємоєднicть дiяльноcтi cудiв i pезультaтiв цiєї 
дiяльноcтi, виpaжених у нових пpaвоположеннях, виpоблених cудовою влaдою тa зaкpiплених у piшеннях iз 
конкpетних cпpaв i/чи в aктaх iз cукупноcтi однотипних конкpетних cудових cпpaв [7, c. 98]. Тaке визнaчення 
cудової пpaктики дозволяє вiднеcти оcтaнню до cиcтеми джеpел пpaвa, оcкiльки aвтоp звеpтaє увaгу нa pозpобку 
нових пpaвових положень окpемими cуб’єктaми cудової влaди, a не уciмa cудовими оpгaнaми. 

Вiтчизнянi нaуковцi пiдтpимують тезу пpо те, що пpaктику Веpховного Cуду Укpaїни cлiд визнaвaти 
джеpелом пpaвa. Тaк, О.В. Кaплiнa зaзнaчaє, що aкти пpaвозacтоcовного ноpмaтивного тлумaчення, винеcенi 
Веpховним Cудом Укpaїни, поcтaнови його Пленуму, a тaкож опублiковaнa пpaктикa Веpховного Cуду Укpaїни в 
конкpетних cпpaвaх можуть pозглядaтиcь як джеpело пpaвa. Поcтaнови Пленуму Веpховного Cуду Укpaїни є 
зpaзком пpaвильного pозумiння ноpм пpaвa, вони мaють велике знaчення для зaбезпечення однaкового pозумiння 
зaконiв, мicтять вaжливi пpинциповi pекомендaцiї з питaнь, що виникaють пpи pозглядi cудових cпpaв. 
Pоз’яcнення дaютьcя нa пiдcтaвi вивчення тa узaгaльнення cудової пpaктики, aнaлiзу cудової cтaтиcтики. 
Pеaлiзaцiя повновaжень Пленуму Веpховного Cуду cтоcовно нaдaння pоз’яcнень з питaнь cудової пpaктики 
впливaє нa фоpмувaння пpaктики уciх cудiв зaгaльної юpиcдикцiї. У cвоїх поcтaновaх Веpховний Cуд 
неодноpaзово звеpтaв увaгу cудiв нa необхiднicть уpaхувaння в їх дiяльноcтi положень чинних поcтaнов його 
Пленуму, в яких дaютьcя pекомендaцiї щодо пpaвильного зacтоcувaння зaконiв пpи вiдпpaвленнi пpaвоcуддя, a 
тaкож нa те, що вони пpиймaютьcя з метою зaбезпечення пpaвильного й однaкового зacтоcувaння пpоцеcуaльного 
зaконодaвcтвa, що пiдкpеcлює обов’язковicть їх уpaхувaння в cудовiй пpaктицi. Piшення cуддiв, що iгноpують 
cфоpмульовaне Пленумом положення, повиннi бути cкacовaнi cудом вищої iнcтaнцiї у зв’язку з непpaвильним 
зacтоcувaнням зaкону. 

 З огляду на викладне до джерел права можна віднести сформульовані Пленумом положення. 
Cлiд погодитиcь з I.В. Баpщевcьким, що до cиcтеми джеpел пpaвa Укpaїни cлiд включити cудову пpaктику, 

якa cтaє джеpелом пpaвa у випaдку, коли у ноpмaтивно-пpaвових aктaх мicтятьcя пpогaлини, їх текcтуaльне 
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виклaдення є неоднознaчним, cупеpечливим тa поpоджує пpоблеми пiд чac пpaвозacтоcувaння. Ноpмaтивний змicт 
мaють piшення КонcтитуцiйногоCуду Укpaїни щодо конcтитуцiйноcтi пpaвових aктiв тa зaконопpоектiв пpо 
внеcення змiн до Конcтитуцiї Укpaїни, aкти офiцiйного тлумaчення Конcтитуцiї i зaконiв Укpaїни тa piшення 
Євpопейcького cуду з пpaв людини. Cлiд тaкож внеcти змiни до cт. 38 Зaкону Укpaїни «Пpо cудоуcтpiй i cтaтуc 
cуддiв» i повеpнути пpaво Веpховному Cуду Укpaїни як нaйвищому cудовому оpгaну в cиcтемi cудiв зaгaльної 
юpиcдикцiї нaдaвaти cудaм pоз’яcнення з питaнь зacтоcувaння зaконодaвcтвa нa оcновi узaгaльнення cудової 
пpaктики [8]. 

З метою нaлежного зaбезпечення aдвокaтcької дiяльноcтi було прийнято поcтaнови cудiв (Вищого 
гоcподapcького cуду, Вищого cпецiaлiзовaного cуду, Вищого aдмiнicтpaтивного cуду тощо): «Пpо зacтоcувaння 
cудaми зaконодaвcтвa пpо cудовi витpaти у цивiльних cпpaвaх», «Пpо пpaктику зacтоcувaння aдмiнicтpaтивними 
cудaми положень Зaкону Укpaїни вiд 13 ciчня 2011 pоку № 2939-VI «Пpо доcтуп до публiчної iнфоpмaцiї» тa iншi. 

З огляду нa cоцiaльно-пpaвовi умови cьогодення у нaшiй деpжaвi, a caме – нaявнicть знaчної кiлькоcтi 
пpaвових колiзiй тa пpогaлин у пpaвi, деpжaвнi оpгaни в оcобi їх поcaдових оciб доcить чacто змушенi виpiшувaти 
конкpетнi aдмiнicтpaтивнi cпpaви, кеpуючиcь зaгaльновизнaними пpaвовими пpинципaми, cтвоpюючи тим caмим 
aдмiнicтpaтивно-пpaвовi пpецеденти [8]. Як зaувaжує В. I. Куpило пiд чac доcлiдження cиcтеми джеpел 
aдмiнicтpaтивного пpaвa Укpaїни, до вкaзaних aдмiнicтpaтивно-пpaвових пpецедентiв чacтково можнa вiднеcти i 
piшення колегiї ВC Укpaїни з aдмiнicтpaтивних питaнь тa колегiї ВAC Укpaїни: дaючи тлумaчення ноpм пpaвa у 
випaдку їх колiзiйноcтi чи нaявноcтi пpогaлин у пpaвi, колегiї фaктично cтвоpюють ноpму пpaвa, якою кеpуютьcя 
cуди пpи виpiшеннi уciх iнших aнaлогiчних конкpетних aдмiнicтpaтивних cпpaв, хочa piшення колегiй ВC Укpaїни 
тa ВAC Укpaїни не входять до cиcтеми зaконодaвcтвa нaшої деpжaви. Звичaйно, тaкi piшення можнa вiднеcти i до 
cудового пpецеденту, aле якщо вони cтоcуютьcя aдмiнicтpaтивних пpaвовiдноcин, то, безcумнiвно,  з повним 
пpaвом їх cлiд вiдноcити i до aдмiнicтpaтивно-пpaвового пpецеденту. Тaким чином, нaведенi нaуковi погляди, нa 
нaшу думку, дaють пiдcтaви cтвеpджувaти, що aдмiнicтpaтивно-пpaвовий пpецедент мaє вci пiдcтaви бути 
вiднеcеним до джеpел aдмiнicтpaтивного пpaвa Укpaїни  і відповідно відіграє важливу роль в адміністративно-
правовому регулюванні професійної правничої допомоги. 

Тaким чином, зaвдяки cудовому пpецеденту i cудовiй пpaктицi вiдбувaєтьcя не лише iндивiдуaльно-пpaвове, 
a й ноpмaтивно-пpaвове зaбезпечення aдвокaтcької дiяльноcтi Укpaїни. 

Джеpелом aдмiнicтpaтивного пpaвa щодо зaбезпечення aдвокaтcької дiяльноcтi є тaкож пpaвовий звичaй. У 
теоpiї пpaвa пpaвовий звичaй pозглядaєтьcя як «aкт-документ, який мicтить ноpми-звичaї (пpaвилa поведiнки, що 
cклaлиcя в pезультaтi бaгaтоpaзового повтоpення людьми визнaчених дiй), що caнкцiоновaнi деpжaвою i 
зaбезпечуютьcя нею». 

Cлiд зaзнaчити, що деpжaвa визнaє не вci звичaї, що cклaлиcя в cуcпiльcтвi, a тiльки тi, котpi мaють 
нaйбiльше знaчення для cуcпiльcтвa, вiдповiдaють його iнтеpеcaм тa icтоpичному етaпу його pозвитку [6, с. 67]. 
Крім того, вважаємо, що такі звичаї не повинні суперечити моральним засадам суспільства, гальмувати розвиток 
відповідних інституцій, обмежувати права і свободи людини та громадянина. Тому більш вдалим з точки зору 
науки загальної теорії держави і права слід вважати визначення, сформульоване Т.Є. Кагановською та Є.І. 
Григоренком. Вони під правовим звичаєм розуміють таке правило поведінки, яке сформувалось унаслідок 
багаторазового застосування у суспільній практиці протягом тривалого часу і з огляду на його позитивні якості 
санкціоноване (схвалене) державою. 

У cтapодaвнi чacи, коли укpaїнcьке cудочинcтво хapaктеpизувaлоcя cуцiльним пaнувaнням звичaєвого пpaвa 
тa повною його пеpевaгою нaдпиcaним зaконом, пpaця зaхиcникa у cудaх мaлa хapaктеp гpомaдcького, 
товapиcького, a не пpофеciйного зaняття. Його pоль полягaлa виключно в моpaльнiй пiдтpимцi cвоєї cтоpони. Нa 
нaш погляд, caме ця ноpмa стала підґрунтям подальшого розвитку інституту адвокатури, формування правил 
aдвокaтcької етики. 

З розвитком суспільних відносин, з pозшиpенням cфеpи пpaвового pегулювaння ноpми пpaвa витicняють 
звичaй, оскільки останній уже не в змозі врегулювати всю багатоманітність суспільних відносин. Aле це, як 
зaзнaчaєтьcя в юpидичнiй лiтеpaтуpi, не ознaчaє, що люди пеpеcтaють дотpимувaтиcя уcтaлених звичaїв i 
кеpуютьcя виключно ноpмaми пиcaного пpaвa. У договipних вiдноcинaх, оcобливо вpaховуючи нaцiонaльну 
пpaктику уклaдення договоpiв, звичaї дiлового обоpоту повиннi зacтоcовувaтиcя нa пpaктицi. 

Вiдповiдно до cт. 1.8 Пpинципiв мiжнapодних комеpцiйних договоpiв «Звичaй тa пpaктикa», cтоpони 
пов’язaнi будь-яким звичaєм, cтоcовно якого вони домовилиcь, тa пpaктикою, яку вони вcтaновили у cвоїх 
вiдноcинaх. Пунктом 2 цiєї cтaттi пеpедбaчено кpитеpiї для вcтaновлення звичaю, який зacтоcовуєтьcя зa 
вiдcутноcтi cпецiaльної домовленоcтi cтоpiн. У цiй cитуaцiї необхiдною умовою зacтоcувaння звичaю є те, що 
звичaй повинен бути шиpоко вiдомим тa поcтiйно дотpимувaним у вiдповiднiй cфеpi [4]. Уcтaленa пpaктикa 
вiдноcин мiж cтоpонaми нacaмпеpед cтоcуєтьcя лише конкpетних cуб’єктiв договipних вiдноcин, що cклaлиcя мiж 
ними у попеpеднiх договipних вiдноcинaх. Безпоcеpедньо в договоpi тaкa пpaктикa не фiкcуєтьcя, aле 
пpипуcкaєтьcя як тaкa чеpез вiдcутнicть зaпеpечень із цього пpиводу. 

Одним із джерелом адміністративного права щодо забезпечення адвокатської діяльності є доктрина, тобто 
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акт який містить концептуально оформленні пpaвовi iдеї, пpинципи, що pозpобленi вченими з метою 
удосконалення зaконодaвcтвa, уcвiдомленi cуcпiльcтвом i визнaнi деpжaвою як обов’язковi». 

Цiлком пiдтpимуємо думку О.М. Cидоpенко, що пpaвовa доктpинa ввaжaєтьcя втоpинним джеpелом пpaвa, 
оcкiльки вонa pоз’яcнює чинне пpaво, тлумaчить його, нa цiй пiдcтaвi cпpияє подaльшому його pозвитку, a тaкож 
виpобляє для зaповнення пpогaлин новi пpaвовi положення у зв’язку з вивченням життєвих явищ. Здобутi ж 
нaукою пpaвовi положення, у cвою чеpгу, можуть cтaти пiдcтaвою для виpоблення ноpм звичaєвого aбо 
позитивного пpaвa, що є вже безпоcеpеднiм джеpелом пpaвa [7, c. 41]. 

Cлiд aкцентувaти увaгу нa тому, що нaукa (пpaвовa доктpинa) мaє оcобливо велике знaчення у нашій країні, 
з огляду нa недосконалість нaшого чинного зaконодaвcтвa, з одного боку, a з iншого – на неpозpобленicть нaшого 
звичaєвого пpaвa. У зв’язку з тим, що зa paдянcької влaди юpидичнa нaукa тpaдицiйно обмежувaлacя лише 
pоз’яcненням, тлумaченням, aпологетикою paдянcького зaконодaвcтвa, вaжливо пiдняти її нa якicно новий piвень, 
викоpиcтовуючи здобутки, одеpжaнi зa pоки незaлежноcтi нaшої деpжaви. 

Пpaктикуючi юpиcти фоpмують пpaвову думку, pозpобляють повноцiннi шляхи pозбудови нaшої деpжaви. 
Вони фоpмулюють пpaвову cиcтему вiдповiдно до cвоїх пеpеконaнь, зacновaних нa aнaлiзi cуcпiльної думки, вимог 
пpaктики, доcвiду пpaвозacтоcувaння. 

Cлiд виходити зі cтapодaвнього, aле непоpушного положення: jus est ars boni et aegui – пpaво є нaукa пpо те, 
що добpе i cпpaведливо. Aле пpи цьому тpебa мaти нa увaзi, що уявлення пpо одвiчну cпpaведливicть змiнюєтьcя. 
Це положення лишaєтьcя i нинi cлушним i збеpiгaє cвiй зaгaльнознaчущий хapaктеp зaвдяки поcтiйному 
змiнювaнню пiд впливом тих фaктоpiв, що пов’язані зі зміною суспільно-політичної та економічної систем. 

У зв’язку з цим виникає першочергова потреба у формуванні гармонійної правової системи, яка б 
відповідала сучасним тенденціям суспільного розвитку. При цьому принцип справедливості у формуванні правової 
системи повинен бути визначальним, а для цього необхідні глибокі наукові напрацювання. Зaконодaвcтво мaє 
фоpмувaтиcя нa пiдcтaвi pетельно вивaжених тa aпpобовaних нaцiонaльною i cвiтовою пpaктикою нaукових 
виcновків, a не вiдповiдно до уявлень тa пpaгнень окpемих оciб чи угpуповaнь. 

Висновки. Тaким чином, адміністративно-правове регулювання професійної правничої допомоги 
ґрунтується на джерелах адміністративного права. Іх система, на наш погляд потребує упорядкування.  

Отже, у процесі реформування слід сприратися та враховувати усі джерела адміністративного права, а такаж 
правовий звичай, який на сьогодні майже не використовується, і лише при всебічному, всеохоплюючому процесі 
ми зможемо досягти належного результату у правовому регулюванні. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ 

БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ПІД ЧАС 
ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ 

ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ 
 

В статті розглянуті окремі питання забезпечення особистої безпеки поліцейських в екстремальних 
ситуаціях, які виникають під час ліквідації групових порушень публічного порядку, а також питання необхідності 
зміни законодавчої бази з метою зменшення травматизму поліцейських під час групових порушень публічного 
порядку шляхом удосконалення адміністративно-правового забезпечення.  

Ключові слова: Національна поліція, поліцейський, екстремальна ситуація, екстремальні умови, небезпеки, 
особиста безпека, професійно-психологічна підготовка, ризик, оцінка ризику, групові порушення публічного 
порядку. 

 
Shevchenko T. ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTS OF PROVIDING PERSONAL POLICE 

SAFETY IN EXTREME SITUATIONS AFTER THE EXECUTION OF AUTHORITIES IN CONDITIONS OF 
GROSS VIOLATION OF PUBLIC ORDER 

The article deals with individual issues of ensuring the personal security of police officers in extreme situations that 
arise during the elimination of group violations of public order, as well as the need to change the legal framework in order 
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to reduce the traumatism of policemen during group violations of public order by improving administrative and legal 
provision. 

Key words: National police, police officer, extreme situation, extreme conditions, dangers, personal safety, 
professional psychological training, risk, risk assessment, group violations of public order. 

 
Постановка проблеми.  Стаття 2 Закону України «Про Національну поліцію» визначає, що завданнями 

поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 
1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 
3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, 

соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. 
Виходячи із вище зазначеного, забезпечення публічної безпеки і порядку в Україні є одним із головних 

завдань Національної поліції України.  
У свою чергу, за інформацією Департаменту комунікації Національної поліції України, станом на січень 

2018, з моменту створення Національної поліції України при виконанні службових обов'язків отримали поранення 
1197 поліцейських, з них 38 – у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. 24 працівника поліції 
загинули, з них чотири – в зоні АТО. 

Слід зауважити, що, не зважаючи на стан загрози для працівників Національної поліції під час проведення 
антитерористичної операції та, на теперішній час, Операції об’єднаних сил, лише 3% особового складу 
травмувались на Донбасі, у той час як інші 97% поліцейських травмувалися саме на території інших областей 
України, зокрема і під час ліквідації порушень публічного порядку.  

У свою чергу, законодавець у нормативних актах зазначає лише обов’язок забезпечувати публічний порядок 
та безпеку, однак ніяким чином не визначає такі поняття як, наприклад,  ризик так небезпека, що є об’єктивною 
реальністю і їх обставини суттєво впливають на можливість та необхідність забезпечення життя і здоров’я 
поліцейських та, як наслідок, впливають на прийняття рішень поліцейськими та керівництвом усіх рівнів. 

Отже, слід відзначити, що,  виходячи з основних завдань, які держава ставить перед Національною поліцією 
України, а також беручі до уваги, стан травматизму поліцейських в Україні та тенденції до його неухильного росту 
можливо зробити висновок, що дії законодавчої влади із врегулювання  юридичного аспекту забезпечення 
особистої безпеки поліцейських є недостатніми.   

Даний перебіг речей потребує особливої уваги з метою аналізу та звернення уваги на найбільш проблемні 
питання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що дослідження діяльності працівників 
правоохоронних органів в екстремальних ситуаціях, у томі числі в контексті діяльності з ліквідації порушень 
публічного порядку, вивчали науковці різних сфер, зокрема: педагогічної В. Горяйнов, М. Корольчук, 
С. Кубіцький, Є. Левін, В. Лефтеров, О. Федоренко, Г. Яворська; психологічної О. Охременко, О. Тімченко, 
М. Чуносов; юридичної М. Ануфрієв, О. Бандурка, О. Джафарова, Д. Денисюк, С. Кузніченко, О. Синявська, 
С. Шатрава,  І. Власенко. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення публічної безпеки і порядку, як одне із головних завдань 
Національної поліції України, цілком узгоджуються з низкою міжнародних правових актів, до яких можна 
віднести Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною 
Асамблеєю ООН. Док. ООН А/RES/2200 А (XXI), Загальну декларація прав людини. Прийнято 10 грудня 1948 
року Генеральною Асамблеєю ООН. Док. ООН/РЕS/217 А, «Декларацію про поліцію». Резолюція Парламентської 
Асамблеї Ради Європи № 690 (1979), Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 
1979 р. Перша поява даного терміну відбувається при визначенні поняття поліції (ст. 1. Закону України «Про 
Національну поліцію), де фактично закріплюється однією з головних функцій — підтримання публічної безпеки і 
порядку. 

Слід також визначити, що громадський порядок — це сукупність встановлених у державі правил поведінки 
у громадських (публічних) місцях, які регулюються правовими, моральними та іншими соціальними нормами. 
Поняття «громадська безпека» є більш широке за значенням, ніж «громадський порядок», тут на перший план 
виступає елемент загрози, що посягає на такі цінності, як життя, здоров'я, власність, тобто це система відносин, яка 
складається в процесі запобігання та усунення загрози життю, здоров'ю громадян та їх майну. У більш широкому 
розумінні громадську безпеку можна визначити як стан, в якому громадяни не позначені індивідуально, як й інші 
державні об'єкти, та їм не загрожує жодна небезпека, а також не існує загрози порушення щоденного життя 
суспільства і нормального функціонування державних і недержавних організацій. Причинами виникнення 
небезпеки можуть бути стихійні лиха, епідемії, неправомірні дії, що посягають на такі цінності, як життя, здоров'я, 
власність, неконтрольоване використання механізмів і машин, що є джерелом підвищеної загрози, а також 
проведення окремих робіт, пов'язаних з ризиком для населення, тощо. Можна зробити висновок що поняття 
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«громадський порядок, громадська безпека» законом України «Про Національну поліцію» поглинаються ширшим 
в своєму значенні.  

Політичні та соціальні процеси в Україні часто супроводжуються  масовими акціями та збирають, іноді, 
велику кількість громадян. Під час подібних акцій не рідко своє невдоволення різними соціально-політичними 
факторами громадяни виплескують на правоохоронців, які залучаються для забезпечення публічного порядку і 
безпеки. У свою чергу підвищення, за офіційними даними МВС України, рівня злочинності на 60% та збільшення 
кількості вогнепальної нелегальної вогнепальної зброї та боєприпасів у населення більше ніж у 5 разів значно 
підвищує рівень ризику для правоохоронців натомість не гарантуючи підвищеної юридичної захищеності.  

Так, наприклад, 31 серпня 2015 року під Верховною Радою України, під час розгляду народними депутатами 
України проекту закону України № 2217а (постанова №2217а / П1) "Про внесення змін до Конституції України" 
(щодо децентралізації влади), група радикально налаштованих осіб намагалась силою потрапити до зали Верховної 
ради України. З боку радикально налаштованих громадян у бік правоохоронців жбурляли вибухові пакети та 
димові шашки, прозвучало більше 10 гучних вибухів. Після одного із вибухів декілька бійців Національної гвардії 
України отримали осколочні поранення, як потім було з’ясовано, у правоохоронців з натовпу жбурнули бойову 
гранату.  

 
Як наслідок, різної тяжкості тілесні ушкодження отримали 141 особа серед яких 131 – правоохоронців. 

Чотири бійця Національної гвардії від отриманих ушкоджень загинули.  
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Під час заворушень біля Солом'янського суду міста Києва, де 15 лютого 2018 року обирали запобіжний 

захід меру Одеси Геннадію Трухановому, у наслідок сутичок велика кількість правоохоронців отримали 
ушкодження різного ступеню тяжкості, а один із поліцейських отримав вогнепальне поранення ноги.  

 
Перед початком фінального матчу за Кубок України між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем» 9 

травня 2018 року у Дніпрі сталася сутичка між фанатами і правоохоронцями. Один із учасників заходу кинув у 
поліцейського невідомий піротехнічний виріб, правоохоронець отримав опіки 2-го ступеню.  
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Висновки. Не зважаючи на роботу законодавчої влади України, рівень забезпечення особистої безпеки 

поліцейських в екстремальних умовах є недостатнім, а рівень травматизму під час ліквідації групових порушень 
публічного поряду постійно зростаючим, що ставить під загрозу забезпечення особистої безпеки поліцейського в 
екстремальних ситуаціях під час виконання повноважень в умовах виникнення групових порушень публічного 
порядку та виконання покладених на Національну поліцію обов’язків з охорони публічного порядку та безпеки в 
цілому.  

За для ефективного забезпечення особистої безпеки поліцейських в екстремальних умовах необхідно на 
законодавчому рівні вводити такі поняття як ризик, його види та вплив на визначення ймовірності виникнення 
факторів ризику, тобто певних подій або ситуацій, здатних негативно вплинути на стан особистої безпеки 
поліцейських в екстремальних ситуаціях і досягнення запланованих результатів, що ставляться перед 
Національною поліцією України.  

На основі аналізу та оцінки ризиків необхідно на законодавчому рівні встановити чітку послідовність 
висновків: Підвищена небезпека - Підвищений ризик – Підвищена гарантія особистої безпеки. При чому 
гарантії повинні бути не тільки з боку держави у вигляді додаткових повноважень, а також економічних, 
соціальних чи будь-яких інших пільг або преференцій, а ще й повинна проявляться у додатковій відповідальності 
для населення. Таким чином необхідно зазначати, що під час впливу на поліцейського підвищеної небезпеки, при 
підвищенні рівня ризику, що впливає на особисту безпеку поліцейського, особи, які вчиняюсь правопорушення та 
створюють загрозу особистій безпеці поліцейських, повинні чітко розуміти, що в обстановці, яка виникла 
поліцейський може і буде діяти у винятковому порядку, який чітко гарантований на законодавчому рівні.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ У НАПРЯМІ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ ІНВАЛІДНОСТІ 

 
Стаття присвячена дослідженню питань правового статусу та застосування адміністративно-правових 

засобів протидії дискримінації за ознаками інвалідності Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. 
Ключові слова: адміністративно-правові засоби; особи з інвалідністю; протидія дискримінації; 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
 
Shehovtsova B. ACTIVITY OF THE UKRAINIAN AUTHORIZED COUNCIL ON HUMAN RIGHTS IN 

THE FRAMEWORK OF DISASTER DISCRIMINATION RELATED TO DISABILITY 
The article is devoted to the study of issues of the legal status and application of administrative and legal means of 

counteracting discrimination on grounds of disability by the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of 
Ukraine. 

Keywords: administrative and legal means; persons with disabilities; anti-discrimination; Commissioner of the 
Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights. 

 
Постановка проблеми. Побудова демократичної правової соціальної держави, подальший розвиток 

громадянського суспільства вимагають упровадження нових концептуальних засад діяльності органів публічної 
влади. Вони ґрунтуються на міжнародних стандартах у сфері прав людини, основу яких становить забезпечення 
здійснення інвалідами всіх прав людини за відсутності будь-якої дискримінації, що закріплено у ст. 1 Конвенції 
про права інвалідів.  

За офіційними даними Державної служби статистики України та Міністерства соціальної політики України, 
в органах пенсійного фонду та соціального захисту населення зареєстровано біля 3 млн. інвалідів, що становить 
6,1 % від загальної чисельності населення України. Динаміка загальної кількості осіб з інвалідністю в державі 
відображає стійку тенденцію до збільшення їх чисельності серед усіх верств населення. З огляду на воєнні дії на 
Сході України, така тенденція буде залишатися незмінною, про що свідчить щоденне зростання кількості 
поранених військовослужбовців та мирних жителів в зоні проведення антитерористичної операції та прилеглих 
територіях, що вимагатиме ефективних дій з боку органів публічної влади з метою недопущення суттєвого 
загострення проблем інвалідів. Так, на сьогодні можна констатувати перші кроки у цьому напрямі, пов’язані із 
затвердженням державного бюджету, що збільшує видатки на соціальний захист, створення Державної служби 
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, введення посади Уповноваженого 
Президента України з прав людей з інвалідністю до складу Адміністрації Президента України; посилення 
діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у напрямі протидії дискримінації. 

Разом із тим, окремій групі органів державної влади покладено у функціональні обов’язки прямо чи 
опосередковано вирішувати питання щодо протидії дискримінації, зокрема, за ознакою інвалідності. У цьому сенсі 
інтерес становлять владні повноваження Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у напрямі застосування 
адміністративно-правових засобів протидії дискримінації в аналізованій сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльність зазначених державних службовців представляє 
стійких інтерес, розглядаючись у наукових публікаціях з різних позицій, що охоплюють основні сфери життя 
суспільства, зокрема: С. Г. Братель, Д. Є. Волкова, Л. В. Голяк, І. О. Дідковська, Г. В. Зубенко, О. Б. Карпінська, 
К. Б. Левченко, О. В. Марцеляк, Н. С. Наулік, О. В. Паровишником та ін.  

Формулювання цілей статті. З урахуванням викладеного, метою статті є дослідження питань, присвячених 
реалізації владних повноважень окремих державних правозахисних інституцій, підзвітних Верховній Раді України 
щодо протидії дискримінації за ознакою інвалідності. 

Виклад основного матеріалу. Верховна Рада України є однією із першочергових ланок боротьби з 
дискримінацією особи, реалізуючи свої конституційні повноваження з дотриманням положень Законів України 
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [1], «Про Регламент Верховної Ради України» та 
низки інших відповідних нормативно-правових актів. Крім іншого, єдиний вітчизняний орган законодавчої влади 
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призначає на посаду та звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також 
заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні.  

На думку Н. С. Науліка, під інститутом омбудсмана в Україні та закордоном слід розуміти самостійні 
органи державної влади, які за своєю правовою природою входять до системи контрольно-наглядових органів. 
Вони очолюються незалежною посадовою особою, яка підзвітна парламентові, отримує та розглядає скарги 
громадян на органи публічної влади, їх посадових і службових осіб. У результаті чого мають право рекомендувати 
коригувальні дії, представляти звіти й доповіді щодо стану дотримання прав, свобод і законних інтересів особи у 
державі [2, с. 6]. 

І. О. Дідковська зауважує на тому, що основним пріоритетом функціонування омбудсмена є створення 
паритетного базису взаємодії державних органів влади з інституціями громадянського суспільства. У той же час, 
важливим має бути не лише виявлення фактів порушення прав і свобод будь-якої особи, але й провадження 
ефективної спільної діяльності, спрямованої на попередження такої категорії правопорушень у спосіб розвитку 
відповідного законодавства [3, с. 22-23]. 

Зазначених позицій дотримується також О. В. Марцеляк, вказуючи, що омбудсман – контрольно-
наглядовий, правозахисний, незалежний, політично нейтральний, одноособовий чи колегіальний орган державної 
влади, уповноважений на законодавчому рівні за власною ініціативою або зверненням громадян моніторити 
діяльність публічних органів, посадових і службових осіб з метою дотримання ними прав і свобод людини та 
громадянина [4, с. 8]. 

Певний інтерес викликає дисертаційне дослідження Л. В. Голяк, оскільки у ньому на відміну від інших 
подібних за тематикою наукових праць, проаналізовано особливості правового статусу спеціалізованих 
омбудсманів, визначено їхнє місце та роль у системі органів державної влади. Даний інститут знаходиться між 
громадянським суспільством і публічною владою, покликаний реагувати на порушення законодавства боку 
публічної влади, застосовувати надані йому правові заходи впливу. На відміну від уповноважених з прав людини у 
загальному розумінні особливість спеціалізованих омбудсманів полягає у тому, що вони реалізують свою 
діяльність щодо захисту прав, свобод і законних інтересів окремих категорій осіб [5, с. 6-7]. 

Вітчизняний законодавець врахував кращий позитивний міжнародний та зарубіжний досвід щодо діяльності 
омбудсмана, який реалізував у положеннях Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини» [6]. Згідно цього нормативно-правого акта під Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 
розуміється посадова особа, що здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових 
осіб, доповнюючи існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина, не відміняє їх і не 
тягне перегляду компетенції відповідних державних органів.  

З поміж своїх повноважень щодо реалізації парламентського контролю за додержанням прав і свобод 
людини Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює системні заходи по запобіганню та 
протидії дискримінації, які передбачені ст. 10 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 
Україні», основні серед них наступні: здійснює контроль за дотриманням принципу недискримінації в різних 
сферах суспільних відносин шляхом проведення моніторингу та узагальнює результатів; висвітлює у щорічній 
доповіді питання запобігання та протидії дискримінації; звертається до суду із заявами про дискримінацію; надає 
висновки у справах про дискримінацію за зверненням суду; розглядає звернення осіб або груп осіб з питань 
дискримінації; веде облік та узагальнює випадки дискримінації в різних сферах відносин; вносить пропозиції щодо 
вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, застосування та припинення позитивних 
дій.    

На сьогодні посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини обіймає Денісова Людмила 
Леонтіївна. Користуючись положеннями ст.ст. 10, 11  Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини» нею затверджено персональний склад секретаріату даної державної інституції, який є 
юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка. 

Крім того, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини призначено своїх представників у межах 
виділених коштів з Державного бюджету України. Спеціалізованими повноваженнями щодо протидії 
дискримінації за ознакою інвалідності належить Управлінню з питань дотримання прав дитини, недискримінації та 
гендерної рівності та представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання 
прав дитини, недискримінації та гендерної рівності. У той же час, це не означає, що інші структурні підрозділи 
Секретаріату чи безпосередньо сам Уповноважений Верховної Ради України з прав людини не може вчиняти дії, 
спрямовані на виявлення та припинення фактів дискримінації інвалідів.  

Згідно Посадової інструкції представника Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, 
недискримінації та гендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
затвердженої наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 05.09.2016, на цю посадову 
особу покладається низка обов’язків, зокрема щодо забезпечення здійснення парламентського контролю за 
дотриманням принципу недискримінації [7]. У ході реалізації своїх повноважень він може застосовувати певні 
адміністративно-правові заходи попередження та протидії дискримінації, які наведені нижче.  
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По-перше, враховуючи ті обставини, що значна кількість проявів порушення прав інвалідів відбувається 
саме з боку органів публічної влади та юридичних осіб публічного і приватного права, представник 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини має право безперешкодно і без попереднього 
повідомлення про час і мету відвідувати державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, 
установи, організації незалежно від форми власності, а також отримувати від них усних або письмових пояснень 
щодо обставин, які перевіряються за відкритим спеціальним провадженням про порушення принципу 
недискримінації; вимагати від службових і посадових осіб сприяння у проведенні перевірок діяльності 
підконтрольних їм осіб, визначення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання 
відповідних висновків.  

Особливого значення набуває безперешкодна можливість Уповноваженого з питань дотримання прав 
дитини, недискримінації та гендерної рівності відвідувати місця найбільшої концентрації людей з інвалідністю, у 
тому числі психіатричні заклади, дитячі будинки-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати, центри соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів, психоневрологічні інтернати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та 
інвалідів, соціально-реабілітаційні центри.  

По-друге, представник Уповноваженого Верховної з питань дотримання прав дитини, недискримінації та 
гендерної рівності має право підписувати і направляти листи до державних органів та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових та службових осіб, правоохоронних органів, органів судової влади, керівників 
підприємств, установ та організацій, громадських організацій з питань забезпечення дотримання прав, свобод і 
законних інтересів інвалідів, разом із рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини, 
контролює їх розгляд, а також остаточні відповіді на звернення. 

По-третє, вказаний державний службовець з передбачених законодавством підстав наділений 
повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання законних вимог 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представників, а також за порушення вимог 
Закону України «Про звернення громадян», відповідальність за які передбачено ст. 18840 «Невиконання законних 
вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та ст. 2123 «Порушення права на інформацію та 
права на звернення» КУпАП. 

Одним із основних адміністративно-правових інструментів реагування на порушення принципу 
недискримінації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників є здійснення 
провадження, що регулюється Порядком здійснення провадження Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 12.08.2013 №18/02-
13. Цей нормативно-правовий акт визначає механізм здійснення адміністративної процедури у справах про 
порушення прав, свобод і законних інтерсів людей з інвалідністю.  

У ході провадження можуть вживатись такі заходи: здійснення перевірки відомостей, викладених у 
зверненнях або повідомленнях; надсилання запитів до відповідних органів публічної влади, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми  власності; виїзд на місце події; запрошення посадових і службових осіб, 
фізичних осіб та представників юридичних осіб  для отримання від них усних або письмових пояснень; 
ознайомлення з необхідними документами; проведення нарад, консультацій з представниками установ, організацій 
державної, комунальної та приватної форми власності, з питань, що порушені у зверненнях або повідомленнях; 
звернення до суду; проведення перевірок діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій, з 
отриманням результатів експертиз і підготовкою відповідних висновків. 

Висновки. Аналіз вище зазначеного дає підстави зробити наступні висновки. У сфері запобіганню та 
протидії дискримінації Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наділений правом застосовувати 
низку адміністративно-правових заходів з метою виявлення та припинення фактів неналежного поводження з 
особою за ознакою інвалідності. Незважаючи на широкі повноваження, якими наділений Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини та його представники, щодо захисту прав, свобод і законних інтересів осіб 
з інвалідністю, у законодавстві присутні певні прогалини, які нівелюють цілісність комплексу вчинених 
правозахисних заходів. По-перше, безпосередній вплив на органи державної влади, їхніх посадових і службових 
осіб, які допустили або вчинили порушення принципу недискримінації інвалідів, фактично обмежується лише 
подальшим зверненням до цих установ з вимогою припинення таких діянь чи до інших відповідних державних 
інституцій. По-друге, взаємодія з компетентними органами влади з питань протидії дискримінації врегульована 
неналежним чином. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ 
ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ В КОНТЕКСТІ 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
 

В цій статті автор проводить загальний правовий аналіз 20 Розділу Особливої частини Кримінального 
кодексу України. Приходить до висновку, що злочини передбачені в цьому розділі можна поділити на дві групи – 
міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру.  

Окремо з’ясовується, що слід розуміти під міжнародними злочинами та злочинами міжнародного характеру. 
Також визначено, які злочини із закріплених у 20 Розділі Кримінального кодексу України є міжнародні, а які є 
злочинами міжнародного характеру. 

Автором визначено, що міжнародні злочини посягають на мир та безпеку людства, а злочини міжнародного 
характеру на міжнародний правопорядок. 

Також встановлено, що в 20 Розділі Кримінального кодексу України не відображено всіх міжнародних 
злочинів та злочинів міжнародного характеру, їх перелік є набагато ширшим.  

Автором з’ясовано, що не в усіх Кримінальних кодексах європейських країн є окремий розділ присвячений 
злочинам проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Аналізуючи 20 Розділ Кримінального 
кодексу України, зроблено висновок, що ним породжено багато проблем, які потрібно усувати. Також  виявлено, 
що деякі його положення є декларативними. 

Акцентується увага на тому, що злочини, які зазначені в 20 Розділі Кримінального кодексу України, не 
мають спільного родового об’єкта. 

Також автор пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, а саме змінити назву 20 Розділу, а 
також доповнити його злочинами, які відносяться до злочинів міжнародного характеру, але містяться в інших 
розділах кодексу. 

Ключові слова: міжнародний злочин, злочин міжнародного характеру, кримінальний кодекс, міжнародний 
правопорядок. 

 
Boychuk D. GENERAL LEGAL ANALYSIS OF CRIMES AGAINST PEACE, SECURITY OF 

HUMANITY AND INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION IN THE CONTEXT OF THE CRIMINAL CODE 
OF UKRAINE 

In the real article an author conducts general the legal analysis of a 20 Division of Special part of the Criminal code 
of Ukraine. Comes to the conclusion, that crimes are envisaged in this division it is possible to divide into two groups - 
international crimes and crimes of international character. 

Separately it turns out what should be understood as international crimes and crimes of an international character. It 
is also determined which crimes enshrined in Section 20 of the Criminal Code of Ukraine are international, and which are 
crimes of international character. 

The author states that international crimes encroach on the peace and security of mankind, and crimes of 
international character against international law and order. 

It is also established that in Section 20 of the Criminal Code of Ukraine, not all international crimes and crimes of 
international character are represented, their list is much wider. 

The author finds that not all of the Criminal Codes of European countries have a separate section devoted to crimes 
against peace, security of mankind and international law and order. Analyzing Section 20 of the Criminal Code of Ukraine, 
it was concluded that it generated a lot of problems that need to be addressed. It has also been found that some of its 
provisions are declarative.   

© Д.В.Бойчук, 2018 
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Attention is accented on that crimes that is marked in a 20 Division of the Criminal code of Ukraine does not have a 
general family object. 

The author also proposes to amend the Criminal Code of Ukraine, namely, to change the title of Section 20, as well 
as to supplement it with crimes pertaining to crimes of international character, but are contained in other sections of the 
code. 

Key words: international crime, crime of international character, criminal code, international law and order. 
 
Постановка проблеми. Забезпечення світового правопорядку є одним із важливих завдань, яке стоїть перед 

державами світу та закладено в їхню політичну діяльність. З моменту здобуття незалежності, наша держава 
постійно прагнула спільно із світовим товариством підтримувати міжнародний правопорядок. Тому протягом 
всього свого існування Україна ставала учасником тих чи інших міжнародних договорів, котрі з часом 
ратифікувала та спрямовувала на боротьбу із різними злочинами. Частина норм із міжнародних договорів знайшла 
своє відображення в Кримінальному кодексі України (далі – ККУ), окремому розділі «Злочини проти миру, 
безпеки людства та міжнародного правопорядку». Поступове вкраплення міжнародних норм, зокрема, в 
національне кримінальне законодавство, звичайно, породжує багато проблем, які потрібно досліджувати та 
вирішувати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку юридичної науки в Україні 
незначна увага приділяється вивченню злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
Окремі дослідження в цій сфері проводили різні українські науковці. Серед учених слід зазначити колектив 
авторів: Г. М. Анісімова, С. В. Гізімчука, Ю. В. Гродецького, Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова, В. А. Козака, 
Л. В. Дороша, С. Б. Гавриша, Н. О. Гуторову, І. О. Зінченко, В. І. Касинюка, В. М. Киричко, В. Я. Тація, 
О. І. Перепелицю, В. І. Тютюгіна, Л. М. Кривоченко, В. А. Ломако, М. І. Панова, С. О. Харитонова, І.В.Самощенко, 
В. В. Сташиса, В. П. Тихого, І. В. Самощенка, В. В. Устименко, які визначили поняття, види злочинів проти миру, 
безпеки людства та міжнародного правопорядку [1],  В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко провели 
дослідження окремих злочинів в цій сфері, зокрема, таких як пропаганда війни, посягання на життя представника 
іноземної держави, найманство [2], С. М. Мохончук сформулював концептуальні засади удосконалення правової 
охорони миру та безпеки людства у кримінальному законодавстві України з урахуванням її міжнародно-правових 
зобов’язань [3], М. В. Даньшин та Я. О. Лантінов охарактеризували за допомогою табличної форми структуру та 
зміст основних складів злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку [4], К. В. Юртаєва 
дослідила місце скоєння злочинів міжнародного характеру [5]. Такий науковець як В. О. Поповичук, з’ясував 
визначення категорії «злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» [6], Т. Х. Хачатурян 
простежила кваліфікацію злочинів за сучасним міжнародним правом [7], Ю. М. Чорноус здійснив огляд теорії і 
практики криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру [8], 
А. В. Шевчук, М. Д. Дякур проаналізували склади злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку [9]. Також дослідження в цій сфері мають й інші дослідники юридичної науки. Однак, вважаємо, що 
науковці провели не достатні розвідки в цій сфері. Тому необхідно більш глибше, детальніше вивчати це питання. 

Формулювання цілей статті. Цілями даної статті є здійснення загального правового аналізу злочинів 
проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які передбачені Кримінальним кодексом України.  

Виклад основного матеріалу. В 2001 році, вперше, в ККУ з’явився окремий 20 Розділ, присвячений 
злочинам проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. До цього моменту кримінальне 
законодавство містило лише окремі заборони в даному напрямі, спрямовані на обмеження засобів та методів 
ведення війни і на захист прав людини під час збройного конфлікту [6, c. 320]. 20 Розділ ККУ, на думку 
С. М.Мохончука, охопив систему злочинів, які світове співтовариство розглядає як особливо глобально небезпечні 
для всього людства, оскільки вони підривають основи всього правопорядку та можуть становити загрозу 
існуванню людства як такого [3, c. 17].  

Слід відмітити, що не лише в українському кримінальному законодавстві містяться норми, пов’язані із 
злочинам проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Якщо звернутися до  Кримінальних 
кодексів деяких європейських країн, то можна з’ясувати, що Республіка Польща, Республіка Білорусь, Республіка 
Молдова окремо виділяють в Особливій частині своїх кодексів розділ, який стосується вищезазначених злочинів 
[10, 11]. Цікаво, що злочини, які вчиняються проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку, не 
виділяються окремим розділом у Кримінальному кодексі Французької Республіки. Такі злочини виокремлені по 
кодексу. Так, в Книзі 2 «Про злочини та проступки, вчинені проти особи», передбачено такий злочин як геноцид. В 
Книзі 4 «Про злочини та проступки проти нації, держави та громадського спокою» – тероризм, найманство [12] 
тощо.  

Наявність в ККУ окремого 20 Розділу «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку» ще не показує, що нашою державою на законодавчому рівні врегульовано всі питання, пов’язані із 
вищезазначеними злочинами. Навпаки, аналізуючи 20 Розділ ККУ, стає зрозуміли, що ним породжено багато 
проблем, які потрібно усувати. 



153 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

Так, розглянувши 20 Розділ ККУ, можна дійти висновку, що деякі його положення є декларативними. 
Зокрема, привертає увагу ст. 446 – піратство. По-перше, вважаємо, що в ККУ неправильно сформульовано 
визначення цього злочину. Там зазначено, що піратство – може вчинятися щодо морського чи річкового судна [13, 
c. 240]. В Конвенції з морського права (1982 р.), яку Україна ратифікувала в 1999 р. визначення піратства зовсім 
інше, зокрема там визначено (ст. 101), що піратство вчиняється у відкритому морі щодо іншого судна або щодо 
літального аппарату, які знаходяться поза юрисдикцією будь-якої держави [14]. По-друге, в Україні навіть немає 
розроблених методик розслідування такого злочину. Причому, піратство рідко має відношення до громадян 
України. 

Щодо загальної характеристики злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, то 
слід зазначити, що характерною ознакою злочинів 20 Розділу ККУ є те, що вони не мають спільного родового 
об’єкта. Такими об’єктами А. В. Шевчук та М. Д. Дякур  визначають: 1) мир; 2) безпека людства; 3) міжнародний 
правопорядок [9, c. 389]. Подібна позиція визначається і в підручнику «Кримінальне право України: Особлива 
частина» за редакцією В. В. Сташиса та В. Я. Тація [1, с. 566]. 

В. О. Поповичук специфікуючи міжнародні стандарти до злочинів, передбачених Розділом 20 ККУ 
згруповує їх у залежності від загального об’єкта таким чином: 1) мир виступає загальним об’єктом для таких 
злочинів, як: пропаганда війни та планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни (ст.ст. 436, 
437 ККУ); 2) безпека людства виступає загальним об’єктом для таких злочинів, як: порушення законів та звичаїв 
війни (ст. 438 ККУ); найманство (ст. 447 ККУ); застосування зброї масового знищення (ст. 439 ККУ); розроблення, 
виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення (ст. 440 ККУ); екоцид (ст. 
441 ККУ); геноцид (ст. 442 ККУ); 3) міжнародний правопорядок виступає загальним об’єктом для таких злочинів, 
як: виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 ККУ); посягання на життя представника іноземної 
держави (ст. 443 ККУ); злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (ст. 444 ККУ); незаконне 
використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (ст. 445 ККУ); піратство 
(ст. 446 ККУ) [6, c. 322]. 

На відміну від В. О. Поповичука, який вказує, що безпека людства виступає загальним об’єктом найманства, 
А. В. Шевчук та М. Д. Дякур,  висловлюють протилежну думку та визначають, що загальним об’єктом найманства 
виступає міжнародний правопорядок [9, с. 392]. Слід з ними погодитися, оскільки проаналізувавши визначення 
найманства, що зазначено в ч. 1 ст. 447 ККУ, все ж зрозуміло, що цей злочин спрямований на повалення 
конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи 
порушення територіальної цілісності держав тощо. Такі дії, відповідно, несуть шкоду міжнародному правопрядку. 

Натомість, М. В. Даньшин, Я. О. Лантінов, мають зовсім іншу позицію, яка кардинально відрізняється від 
вищезазначених. Вони вважають, що об’єктами злочинів передбачених 20 Розділом ККУ є: 1) безпека людства для 
злочинів передбачених ч. 1, 2 ст. 436, ч. 1, 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 442, ч. 1 ст. 443 ККУ; 2) виживання 
людства для злочинів передбачених ч. 1 ст. 439, ч. 1 ст. 440, ч. 1 ст. 441, ч. 1 ст. 442; 3) неналежне керування в 
сфері міжнародних відносин для злочинів передбачених ч. 1, 2 ст. 444, ч. 1 ст. 445, ч. 1 ст. 446, ч. 1, 2 ст. 447 [4, с. 
5-23]. Вважаємо, що така думка має право на існування. Але все ж вона авторами не обґрунтована. 

Досліджуючи 20 Розділ ККУ можна побачити, що деякі визначені там злочини поєднанні із насильством або 
тягнуть суспільно небезпечні наслідки, а тому їм властиві і додаткові об’єкти (порушення законів та звичаїв війни, 
геноцид, посягання на представника іноземної держави та ін.). Такими об’єктами є життя і здоров’я особи, воля, 
честь та гідність. Окремі злочини останнього 20 Розділу ККУ є предметними, а отже предмет злочину є їх 
обов’язковою ознакою (екоцид, злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист, незаконне 
використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та ін.). Такими предметами виступають: 1) зброя 
масового знищення; 2) атмосфера, водні ресурси, рослинний і тваринний світ; 3) службові та житлові приміщення 
осіб, які мають міжнародний захист; 4) символіка Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Червоного Кристала 
[9, c. 389-390]. 

Властива також деяким злочинам проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку і потерпіла 
особа (порушення законів та звичаїв війни, геноцид, посягання на життя представника іноземної держави, 
піратство тощо). Це, зокрема, військовополонені, члени етнічної, расової чи релігійної групи, представник 
іноземної держави, члени екіпажу та пасажири судна, захоплені на морському судні [9, c. 390]. 

З об’єктивної сторони злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, як правило 
вважаються закінченими з моменту вчинення відповідного суспільно небезпечного діяння, тобто є формальними за 
своїм складом. Деякі з них (наприклад, кваліфіковані склади таких злочинів, як застосування зброї масового 
знищення, піратство, порушення законів та звичаїв війни) є злочинами з матеріальними складами, оскільки вони 
вимагають настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді загибелі людей чи настання інших тяжких 
наслідків. Злочин, передбачений ст. 443 ККУ, сконструйований як злочин із формально-матеріальним складом. У 
деяких випадках злочинам 20 Розділу ККУ із об’єктивної сторони властиві й інші ознаки. Зокрема, засоби 
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вчинення злочину (застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом); знаряддя вчинення 
злочину (озброєне чи неозброєне судно) та інші [9, с. 390]. 

Із суб’єктивної сторони усі злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 
характеризуються прямим умислом. Окремим властива і спеціальна мета (вербування найманців з метою їх 
використання у збройних конфліктах, піратство з метою одержання матеріальної винагороди) [9, с. 390]. 

Суб’єктами злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, відповідно до ст. 22 ККУ 
можуть бути осудні особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. Щодо злочину, передбаченого ст. 443 
ККУ (посягання на життя представника іноземної держави) – особи, які досягли 14-річного віку [9, с. 13]. З цього 
приводу має свою думку С. М. Мохончук, зокрема, він вважає, що злочини проти миру та безпеки людства можуть 
вчинятися як загальним, так і спеціальним суб’єктом [3, с. 19].  

Аналізуючи наукові джерела, нормативно-правові акти, на нашу думку, злочини визначені в 20 Розділі ККУ 
можна умовно поділити на міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру. На міжнародному рівні не 
існує чітких критеріїв розмежування міжнародних злочинів і злочинів міжнародного характеру,  варто розібратися 
в їх відмінності та з’ясувати, які злочини, передбачені 20 Розділом ККУ все ж є міжнародними, а які злочини – 
міжнародного характеру.  

Щодо міжнародних злочинів, то науковці відносять до них особливо небезпечні для людської цивілізації 
порушення принципів і норм міжнародного права, що мають основоположне значення для забезпечення миру, 
захисту особистості та життєво важливих інтересів міжнародної співдружності в цілому [5, c. 19]. Такої ж думки 
Т. Х. Хачатурян, К. В. Юртаєва, які вважають, що міжнародний злочин як винне діяння, спрямоване проти 
основних універсальних цінностей міжнародної спільноти, які визнані міжнародним правом [7, c. 15; 5, с. 19]. 
Причому К. В. Юртаєва пропонує віднести до міжнародних злочинів такі як, геноцид, екоцид, злочини проти 
людства, військові злочини тощо [5, c. 19]. Слід звернути увагу на те, що міжнародні злочини посягають на мир та 
безпеку людства. 

Вважається, що основний перелік міжнародних злочинів визначений Статутом Міжнародного військового 
трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн «осі» (1945 р.) (далі – Статут 
Міжнародного військового трибуналу). Так, ст. 6 Статуту Міжнародного військового трибуналу визначено 
систему злочинів таким чином: 1) до злочинів проти миру слід віднести: планування, підготовку, розв’язання або 
ведення агресивної війни або війни, яка порушує міжнародні договори, угоди, або участь в загальному плані чи 
змові, які спрямовані до здійснення кожного з вищевказаних дій; 2) до військових злочинів слід віднести 
порушення законів або звичаїв війни. До цих порушень відносяться вбивства, катування чи поміщення в рабство 
або для інших цілей цивільного населення окупованої території; вбивства чи катування військовополонених або 
осіб, що знаходяться на морі; вбивства заручників; пограбування громадської чи приватної власності; безглузде 
руйнування міст чи сіл; розорення, не виправдане військовою необхідністю, та інші злочини; 3) до злочинів проти 
людяності слід віднести: вбивства, винищування, поневолення, заслання та інші жорстокі дії, вчинені щодо 
цивільного населення до або під час війни, або переслідування за політичними, расовими чи релігійними мотивами 
з метою здійснення або у зв’язку з будь-яким злочином [15].  

З вищезазначеного зрозуміло, що в 20 Розділі ККУ не відображено всіх видів міжнародних злочинів, їх 
перелік є набагато ширшим.  

Термін «злочин міжнародного характеру» прийшов до кримінального права України з міжнародного 
кримінального права [5, c. 14].  К. В. Юртаєва визначає, що цими злочинами в сучасному кримінальному праві 
України є суспільно небезпечні, міжнародно-протиправні, винні діяння, що посягають на різні сфери 
міжнародного правопорядку, крім злочинних посягань на мир, безпеку людства та найвищі моральні цінності 
світової співдружності, вчиняються фізичними особами, які можуть бути суб’єктами злочину за законодавством 
України про кримінальну відповідальність, та є кримінально караними відповідно до зобов’язань України за 
міжнародними договорами [5, c. 46]. Тобто, злочинами міжнародного характеру, є злочини, які посягають на 
міжнародний правопорядок. 

Однією із ключових ознак злочину міжнародного характеру є закріплення його протиправності у 
міжнародному договорі [8, c. 73]. Україна, будучи учасником цих договорів повинна їх виконувати, 
імплементувати у своє законодавство, а при вчиненні злочинів міжнародного характеру, передбачених 20 Розділом 
ККУ, повинна керуватися, окрім національного кримінального кодексу, також міжнародними договорами. 
Наприклад, такими як Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і 
навчанням найманців 1989 року, яку Україна ратифікувала в 1993 року (вона характеризує такий злочин як 
найманство); Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її 
знищення 1993 року,  ратифікована Україною 1998 року (визначає положення  про зброю масового знищення, а 
саме хімічну) тощо.  

Ю. М. Чорноус, взагалі наводить узагальнений перелік злочинів міжнародного характеру, зокрема: 
тероризм; захоплення заручників; викрадення ядерних матеріалів; найманство; торгівля людьми; катування; 
посягання на осіб, які користуються міжнародним захистом; легалізація (відмивання) доходів, одержаних 



155 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

злочинним шляхом; фальшивомонетництво; контрабанда; незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних 
речовин; нелегальна міграція; корупційні злочини; посягання на культурні цінності; поширення порнографії; 
кіберзлочини; злочини у сфері авторських і суміжних прав; піратство; розрив чи пошкодження підводного кабелю; 
зіткнення морських суден; ненадання допомоги на морі; забруднення моря шкідливими речовинами; порушення 
режиму континентального шельфу; злочини проти безпеки морського судноплавства; порушення правил морських 
промислів; захоплення, угон та інші злочини на борту повітряного судна чи в міжнародних аеропортах; військові 
злочини міжнародного характеру (злочини проти жертв війни; використання заборонених засобів і методів 
ведення війни; мародерство та інші [8, c. 84-85]. Слід погодитись із таким переліком злочинів міжнародного 
характеру оскільки, на нашу думку, вони несуть небезпеку міжнародному правопорядку. 

Як бачимо, не всі визначені Ю. М. Чорноусом злочини міжнародного характеру є закріплені в 20 Розділі 
ККУ. Так, кіберзлочини, не передбачені в 20 Розділі ККУ, а регулюються 16 Розділом ККУ «Злочини у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку». Також, злочин контрабанда, не передбачений 20 Розділом ККУ, натомість він міститься в 7 
Розділі ККУ «Злочини у сфері господарської діяльності» (ст. 201). Так само, злочин катування знаходить своє 
закріплення у 2 Розділі ККУ «Злочини проти життя та здоров’я особи» (ст. 127) [13] тощо. Тобто, з вищезазначено 
зрозуміло, що не всі злочини, які слід віднести до злочинів міжнародного характеру розміщені в 20 Розділі ККУ. 

Варто звернути увагу і на злочин передбачений ст. 436-1 – виготовлення, поширення комуністичної, 
нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів, який з’явився у ККУ в 2014 році скоріш за все, під впливом політичної ситуації у нашій державі. Він 
достатньо не аналізувався в науковій літературі, не виділяється як злочин міжнародного характеру, а також як 
міжнародний злочин. Натомість В. О. Поповичук відносить його до злочинів проти міжнародного правопорядку [6, 
с. 322].  

Висновки. Отже, загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку дозволяє визначити, що ці злочини не мають спільного родового об’єкта. З об’єктивної сторони 
злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку є суспільно небезпечними діяннями, засоби 
вчинення злочину та знаряддя вчинення злочину можуть відрізнятися. Суб’єктивна сторона цих злочинів 
характеризується  прямим умислом, окремим з них властива і спеціальна мета. Суб’єктами злочинів можуть бути 
осудні особи, які досягли 16-річного віку, а за вчинення злочину, передбаченого ст. 443 ККУ – 14-річного віку. 

Вважаємо, що злочини передбачені 20 Розділом ККУ слід, розділити на дві групи: міжнародні злочини та 
злочини міжнародного характеру. Міжнародні злочини – це злочини проти миру і безпеки людства. До них слід 
віднести такі злочини: пропаганда війни; планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни; 
порушення законів та звичаїв війни; застосування зброї масового знищення; розроблення, виробництво, 
придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення; екоцид; геноцид. Злочини міжнародного 
характеру – це злочини проти міжнародного правопорядку. До них слід віднести: виготовлення, поширення 
комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів; посягання на життя представника іноземної держави; злочини проти осіб та установ, що 
мають міжнародний захист; незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, 
Червоного Кристала; піратство; найманство. 

Проаналізувавши ККУ ми бачимо, що більшість злочинів міжнародного характеру міститься в інших 
розділах кодексу. Наприклад, катування, тероризм, торгівля людьми тощо. Вважаємо, що закріплені норми в 20 
Розділі ККУ, які стосуються міжнародних злочинів, потребують розширення. На нашу думку, до  ККУ слід внести 
зміни, а саме змінити назву 20 Розділу ККУ з «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку» на «Злочини міжнародного характеру та міжнародні злочини». Відповідно включити в цей розділ 
інший перелік злочинів, ніж той, який у даний час передбачений. Причому, перелік цих злочинів має бути чітко 
прописаний, враховуючи їх посягання на мир та безпеку людства та міжнародний правопорядок.  
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЯК ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
 

Статтю присвячено дослідженню питань щодо сутності й особливостей правової природи рішень 
Європейського суду з прав людини та з’ясуванню важливості й ролі таких рішень для правової системи України як 
джерела кримінального права.  

Прийняття Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та створення 
відповідно до неї Європейського Суду з прав людини стало наслідком того, що Європейський Суд з прав людини 
може приймати заяви від будь-якої особи, організації або групи осіб, які стали потерпілими порушення однією з 
держав-членів Ради Європи прав, визначених у Конвенції та протоколах до неї. Що ж стосується України, 
правовим наслідком стало те, що ратифікація Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод та визнання юрисдикції Європейського Суду з прав людини дозволили українським громадянам звертатися 
до Європейського Суду з прав людини для захисту порушених прав, передбачених Конвенцією та Протоколами до 
неї, після того як будуть вичерпані внутрішньодержавні засоби правового захисту. 

Рішення Європейського Суду з прав людини носять обов’язковий характер для суб’єктів, які застосовують 
Європейську Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод в націоналному кримінальному праві, і 
тому повинні розглядатися як джерело кримінального права. 

Ключові слова: рішення Європейського суду з прав людини, судова практика, прецедент, судова доктрина, 
правова позиція, акт тлумачення, правозастосовний акт, джерело кримінального права. 

 
Dragonenko A. LEGAL NATURE OF THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT'S DECISION AS A 

RESOURCE SOURCE OF CRIMINAL LAW 
The article is devoted to the study of issues regarding the nature and peculiarities of the legal nature of the decisions 

of the European Court of Human Rights and the clarification of the importance and role of such decisions for the legal 
system of Ukraine as a source of criminal law. 

The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter the 
Convention), ratified by Ukraine on July 17, 1997, not only proclaimed the fundamental rights and freedoms, but also 
created a special legal mechanism for their protection, which is the European Court of Human Rights. 

The legal consequence of the adoption of the Convention and the establishment of the European Court of Human 
Rights in accordance with it was that the European Court of Human Rights can receive complaints from any individual, 
non-governmental organization or any group of individuals who are victims of a violation by one of the member states of 
the Council European rights recognized in the Convention and in the Protocols thereto. With regard to Russia, the legal 
effect was that ratification of the Convention and the recognition of the jurisdiction of the European Court of Human Rights 
allowed Russian citizens to apply to the European Court of Human Rights for the protection of violated rights provided for 
by the Convention and the Protocols thereto after the exhaustion of domestic remedies. 

Convention in Art. 32 has enshrined the right of the European Court of Human Rights to formally interpret and 
apply the norms of the Convention and the Protocols thereto, while the decisions of the European Court of Human Rights 
regarding the interpretation of the Convention do not duplicate it, but, on the contrary, determine the content of a specific 
right and guarantee its observance. The interpretation of the Convention's norms, contained in the decisions of the 
European Court of Human Rights, is of value to the standard that the state must follow in order to prevent violations of the 
Convention and the Protocols thereto, since, by virtue of Art. 46 of the Convention, the decision of the European Court of 
Human Rights is binding on the State Party to the Convention that was party to the case. 

The State in respect of which a decision was made to violate the provisions of the Convention takes measures to 
eliminate such violations, including by amending the criminal legislation and law enforcement practice. An example of this 
is the amendment of criminal law by Britain, Belgium, Italy, France, Switzerland and other European states, in accordance 
with the decisions of the European Court of Human Rights.  

Keywords: decision of the European Court of Human Rights, judicial practice, precedent, judicial doctrine, legal 
position, interpretation act, law enforcement act, source of criminal law. 
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Постановка проблеми. Відповідно до Закону України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про 

ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та 
протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Україна повністю визнає на своїй території дію статті 25 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року щодо визнання компетенції Європейської комісії з прав 
людини приймати від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви на ім’я Генерального Секретаря 
Ради Європи про порушення Україною прав, викладених у Конвенції, та статті 46 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року щодо визнання обов’язковою і без укладення спеціальної угоди 
юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування 
Конвенції. 

Після вступу в силу закону про ратифікацію Європейської конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод у вітчизняній правовій науці почався інтенсивний процес осмислення юридичної природи 
рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) і визначення їх місця в національній правовій системі. 
Члени юридичної спільноти на сьогоднішній день не дійшли до будь-якого консенсусу в цих питаннях. Це можна 
пояснити новизною і складністю зазначеної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З проведенням судової реформи зросла зацікавленість до 
дослідження джерел кримінального права, зокрема судової практики. Даною проблематикою займалися 
П.П.Андрушко, Ю.М. Дроздов, Т.В. Гурова, О.В. Капліна, В.О. Котюк, О.С. Кузембаєв, Д.В. Кухнюк, 
Я.М.Магазинер, І.І. Митрофанов, Н.В. Нор, О.В. Оніщенко, Н.М. Пархоменко, П.П. Пилипчук, А.В. Савченко, 
О.Ф. Скакун, М.І.Хавронюк, Д.Ю. Хорошковська, С.В. Шевчук та інші. 

Формулювання мети статті. Мета статті – теоретичне дослідження, концептуальне осмислення та 
розкриття юридичної природи рішень Європейського суду, визначення їх ролі й значення в процесі формування та 
розвитку кримінального права. 

Виклад основного матеріалу. Найбільш важливим аспектом проблеми юридичної природи рішень ЄСПЛ є 
питання про нормотворчий характер цих рішень. Одні вчені вважають, що діяльність Страсбурзького суду не 
спрямована на створення правових норм і носить виключно правозастосовчий та інтерпретаційний характер, інші – 
дотримуються протилежної думки і відзначають правотворчий елемент в підсумкових рішеннях Суду. 

Так, Г.В. Мальцев стверджує, що в діяльності ЄСПЛ немає «елементів імпровізованої нормотворчості», 
оскільки його рішення засновані на Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, і 
він пов’язаний з іншими нормативними актами Ради Європи. Автор визнає право ЄСПЛ вільно тлумачити норми 
Конвенції, однак, на його думку, «свобода інтерпретації ніяк не рівнозначна свободі створення нової норми, тому в 
рішеннях суду з прав людини відсутня основна ознака судового прецеденту як самостійної форми права» [1, с. 
642]. 

На думку Б. Л. Зімненко, держави, ратифікуючи Конвенцію і Протоколи до неї, чітко висловили свою згоду 
на обов’язковість тільки тих положень, які містяться в цих міжнародно-правових актах, і зокрема, щодо положень, 
які передбачають саме правозастосовчу діяльність Суду. У зв’язку з цим рішення і постанови ЄСПЛ містять, за 
твердженням автора, не норми права, а правові позиції (прецеденти тлумачення), які лише роз’яснюють сенс 
конвенційних положень [2, с. 34]. 

Як справедливо зазначає О.Г. Кібальнік, що визнання рішень ЄСПЛ стало своєрідною революцією в праві 
не тільки для держав-членів Ради Європи, але й, як представляється, стало різким поворотом у розумінні 
джерельної бази міжнародного кримінального права: окреме рішення ЄСПЛ з конкретної справи стало 
прирівнюватися до норми міжнародного права [3, с. 58]. Слушно зазначає й П.П. Андрушко, який до джерел 
кримінального права відносить не акти (документи), в яких містяться обов’язкові для застосування кримінального 
закону правові позиції відповідних органів у вигляді нормативних (правових) приписів або правових позицій 
(ЄСПЛ, КСУ та ВСУ), а відповідні правові позиції [4, с. 76-80]. Д.С. Терлецький також визнає, що фактично 
відбувається поступова еволюція традиційних уявлень щодо системи національного законодавства та 
впровадження в теорію та практику правозастосування України певних елементів доктрини прецеденту [5, с. 88-
123]. 

Про прецедентне тлумачення як результати діяльності ЄСПЛ пише і В.В. Єршов. На його думку, суддя в 
процесі тлумачення не «творить» право, а лише більш глибоко його пізнає і роз’яснює сторонам спору, 
використовуючи історичний, логічний, мовної та системний способи тлумачення [6, с. 592]. 

Такий підхід до розуміння юридичної природи рішень ЄСПЛ є однобоким і неприйнятним, оскільки він не 
враховує тих факторів, які свідчать про нормотворчий характер актів Страсбурзького суду. 

Сутність пануючого сьогодні еволюційного підходу до тлумачення положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод і Протоколів до неї досить точно висловив Голова Страсбурзького суду у 
відставці Р. Бернхардт, який у своєму виступі заявив: «Європейська конвенція про права людини і 
основоположних свобод повинна тлумачитися і застосовуватися як «живий інструмент», йдучи в ногу з розвитком 
наших суспільств і не обов’язково відповідно до намірів «батьків-засновників», що створили її в 1950 р.» [7, с. 58]. 



159 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

Таким чином, ЄСПЛ пристосовує норми Конвенції до реалій, що змінюються за суспільно-правових умов і 
наповнює конвенційне регулювання новим змістом. При цьому слід підкреслити, що Суд не виходить за 
встановлені Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і протоколами до неї 
правові межі. 

Використання Конвенції як «живого інструменту» при інтерпретації її положень дозволяє пристосувати 
конвенційне регулювання до мінливих соціальних умов і забезпечити правове вирішення актуальних проблем, що 
стоять перед державами-членами Ради Європи. Одним з таких проблемних питань є питання про депортацію 
«іммігрантів другого покоління» (або «інтегрування іноземців»), який останнім часом гостро постало перед 
європейськими державами. 

У справі, яка в цьому питанні є основною, «Мустакім проти Бельгії» ЄСПЛ встановив, що висилка дітей 
іммігрантів, які практично все своє життя перебували у державі, яка їх прийняля, може розглядатися як порушення 
права на сімейне життя відповідно до ст. 8 Європейської конвенції. 

Мустакім був підданим Марокко, який прибув до Бельгії, коли йому був один рік. У віці 17 років він був 
звинувачений в скоєнні декількох злочинів, а після досягнення ним 20-річного віку щодо нього був виданий ордер 
про депортацію. Під час судового розгляду ЄСПЛ встановив, що Мустакім провів все своє життя в Бельгії, 
навчався в школі на французькій мові, всі його родичі живуть в Бельгії, один з його старших братів отримав 
бельгійське громадянство, а три молодших брата народилися вже в Бельгії, нарешті, суд визначив, що всі злочини 
були скоєні заявником в період юності. У світлі всіх цих факторів Суд прийшов до висновку, що припис про 
депортацію порушив право на сімейне життя Мустакіма невідповідним чином по відношенню до мети, 
встановленої законом. Відповідно, ступінь втручання в його сімейне життя не було «необхідним в демократичному 
суспільстві», а ст.8 Європейської конвенції була порушена [8]. 

У справі «Бельджуді проти Франції» Європейський суд виніс наступне рішення про порушення ст. 8 
Конвенції, вказавши на те, що громадянин Алжиру Бельджуді та його батьки мали французьке громадянство до 
моменту набуття Алжиром незалежності в 1963 році, а також на те, що заявник одружився на громадянці Франції, 
прожив у Франції понад 40 років, навчався у французькій школі і всі його близькі родичі живуть у Франції. 
Виходячи із зазначених обставин, Європейський суд вирішив, що депортаціія заявника з Франції порушує його 
право на захист сімейного життя, гарантоване ст. 8 Конвенціі [9]. 

Правовий принцип, сформульований в рішеннях у справах «Мустакім проти Бельгії» та «Бельджуді проти 
Франції», був розвинений і уточнений в постановах «Буханемі проти Франції» [10]. В результаті Європейський суд 
у своїх рішеннях сформулював низку умов, які повинні враховуватися національними органами при визначенні 
можливості депортації з країни іноземного громадянина, який вчинив злочин. 

Таким чином, еволюційний підхід до тлумачення положень Конвенції дозволив доповнити ст. 8 Конвенції 
новими, які однозначно не витікали зі змісту цієї норми, і, тим самим, на рівні Ради Європи було врегульовано 
важливу сферу суспільних відносин. 

Нормотворчий момент в діяльності ЄСПЛ вбачається також в практиці реалізації ним принципу 
«автономності» значної кількості юридичних понять, що містяться в Конвенції. Під автономними поняттями 
розуміються терміни, обсяг і зміст яких визначається ЄСПЛ відповідно до цілей і завдань Конвенції. Значення 
автономних понять ЄСПЛ може істотно відрізнятися від значення аналогічних юридичних понять в національному 
законодавстві держав-учасниць Конвенції. Сформульовані таким чином позиції Суду щодо обсягу та змісту 
термінів, закріплених в Конвенції, є єдиними і обов’язковими для всіх держав, на які поширюється юрисдикція 
Страсбурзького суду. 

За роки своєї діяльності ЄСПЛ надав «автономні» визначення таких понять: «суд», «майно», «державна 
служба», «цивільні права та обов’язки» та ін. 

На наш погляд, результати тлумачення ЄСПЛ положень Європейської конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод і Протоколів до неї (в тому числі результати інтерпретації автономних понять) утворюють 
правові позиції (ratio decidendi), на підставі яких Суд вирішує конкретну справу і які утворюють загальні норми, 
що застосовуються згодом при розгляді аналогічних справ. 

В юридичній науці на сьогоднішній день немає єдиної думки щодо того, що собою представляють правові 
позиції Європейського суду. Розглянемо наукові погляди вчених щодо правової природи рішень (практики) ЄСПЛ. 
Так, думки вчених розділились, рішення (практику) ЄСПЛ називають: 1) прецедентами, який має обов’язкову силу 
як для ЄСПЛ, так і для національних судів України (переважна більшість науковців дотримується такої позиції 
[11, с. 162]; 2) правоположеннями, що носять характер прецеденту за змістом («прецедентне право»), які мають 
правоконкретизаційний, правотлумачний, правозастосовчий характер і є обов’язковими для самого суду, який його 
прийняв [12, с. 176-177]; 3) переконливою прецедентною практикою і при цьому національні суди звертаються до 
рішень ЄСПЛ, але вони не зобов’язані автоматично їх дотримуватись [13, с. 49-52]; 4) рішення ЄСПЛ є формою 
прецедентного права [14, с. 18-23]; 5) прецедент тлумачення [15, с. 76]); 6) правотлумачний або 
правоконкретизаційний прецедент [16, с. 48]; 7) правотлумачний або правозастосовчий акт [17, с. 147]; 8) 
рішенням, що має норму тлумачення [18, с. 70-71]; 9) такими, де ЄСПЛ послідовно дотримується своєї 
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попередньої практики, проте в наявності формальна відсутність доктрини прецеденту [12, с. 176-177]; 10) є не 
обов’язковими для національних правозастосовчих органів [19, с. 10]; 11) є обов’язковою для українських судів 
лише при вирішенні цивільних, господарських справ [17, с. 145]; 12) є обов’язковою для українських судів тільки 
при застосуванні судами кримінально-процесуальних норм [4, с. 78]; 13) джерело тлумачення прав і свобод, 
закріплених у ЄКПЛ [20, с. 351]; 14) вияв правотлумачної функції судової практики (які є прецедентом 
тлумачення), їх роль полягає у конкретизації норми права, усуненні прогалин у законодавстві, забезпеченні єдності 
судової практики та можуть виступати у якості етапу формування норми права [21, с. 171]; 15) має прецедентний 
принцип розвитку [22, с. 95-96]; 16) є джерелом права України [23, с. 17]. 

Однак, на наш погляд, у цій дефініції варто було б підкреслити нормативний характер і юридичну силу 
розглянутих правових позицій і, відповідно, визначити їх як міжнародно-правові норми створені Європейським 
судом шляхом інтерпретації положень Конвенції та протоколів до неї, які формуються в рішеннях по конкретних 
справах і поширюються згодом на аналогічні справи, а також слугують обов’язковим прикладом розуміння 
Конвенції та протоколів до неї для суб’єктів права держав-членів Ради Європи. 

На нормативність правових позицій ЄСПЛ вказує той факт, що вони розраховані на необмежене число 
випадків застосування: при винесенні рішення Страсбурзький Суд завжди звертається до правових позицій, 
закріпленим в попередніх рішеннях. 

У рішенні справи «Претті проти Сполученого Королівства» Європейський суд у відповідь на доводи 
адвоката заявниці про те, що констатація порушення Конвенції в цій справі не створить загального прецеденту, 
постановив наступне: «Відповідно до ст. 34 Конвенції роль Суду полягає не в тому, щоб робити абстрактні 
заключення, а в тому, щоб застосовувати Конвенцію до конкретних обставин конкретної справи. Проте постанови 
по конкретних справах є прецедентами, і рішення у цій справі ні з теоретичної, ні з практичної точки зору не 
можна скласти таким чином, щоб не допустити його застосування в наступних справах» [24]. 

Суд неодноразово підкреслював, що хоча він формально не пов’язаний зі своїми попередніми рішеннями, в 
інтересах правової визначеності, прогнозованості і рівності всіх перед законом він не повинен без розумних і 
переконливих підстав відступати від раніше винесених прецедентів. 

Зрозуміло, Європейський суд може скасовувати раніше створені правові позиції і формулювати нові, якщо 
для цього є «переконливі підстави», наприклад, необхідність забезпечення того, щоб тлумачення Конвенції 
відображало зміни в суспільстві і залишалося відповідно до реалій сьогодення. Однак кожен нормотворчий орган 
має право змінювати встановлене ним правове регулювання, і ЄСПЛ в цьому відношенні не є винятком. 

Звісно ж, що запропоноване розуміння правових позицій ЄСПЛ дозволяє розглядати як тотожні такі 
терміни, як «правова позиція» і «норма тлумачення». Такий підхід дозволить уникнути термінологічної плутанини, 
яка з неминучістю виникає при спробах штучно розмежувати вказані юридичні поняття. 

У юридичній літературі виділяються наступні ознаки, що характеризують правові позиції (норми 
тлумачення) ЄСПЛ: 

1. Багаторазовість повторення Європейським судом висловленої одного разу позиції стосовно певного 
права, гарантованого Конвенцією. 

2. Використання Європейським судом для позначення своїх позицій таких обертів, як «Суд нагадує, що він 
завжди.», «Суд повторює.», «В своїй практиці, що склалася Суд…» та ін. 

3. Правові позиції завжди містяться у мотивувальній частині рішень Європейського суду, яка носить назву 
«Питання права», оскільки вони становлять основу обґрунтування рішень, які виноситься Судом. 

Друга та третя ознаки розглянутих правових позицій представляються обґрунтованими і не викликають 
заперечень. Що стосується необхідності багаторазового повторення Судом своїх позицій, то ця ознака не є 
загальновизнаною, і значна кількість вчених-юристів не розглядають її як обов’язкову складову правової позиції 
Суду. Так, Л. Вільдхабер, голова Європейського суду у відставці, вважає, що «одне« велике діло» може створити 
настільки ж вагомий прецедент, як і ціла група більш дрібних справ », також він підкреслює, що« прецеденту слід 
дотримуватися ще до того, як можна буде переконатися в тому, що сформувалося звичайне право»[25, с. 6]. 

Як було зазначено в нашому визначенні правових позицій ЄСПЛ, створювані ним норми мають 
міжнародно-правовий характер. Це пояснюється тим, що Суд формулює свої позиції, спираючись на норми 
міжнародного договору, яким є Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, а також 
на інші міжнародно-правові норми. При цьому Суд не має права виходити за рамки чинного міжнародно-
правового регулювання. 

Міжнародно-правовим характером норм тлумачення Конвенції та протоколів до неї, створені Європейським 
судом, можна пояснити специфіку їх застосування в державах-членах Ради Європи і, зокрема, в Україні. 

Всі держави, що ратифікували Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, 
визнали юрисдикцію ЄСПЛ обов’язковою з питань тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї. При 
цьому держави-учасниці Конвенції самостійно (хоча і під контролем Комітету міністрів Ради Європи) визначають, 
яких заходів слід вжити для виконання рішень Суду і, відповідно, яким чином інкорпорувати правові позиції 
Європейського суду в національну правову систему. 
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Як справедливо зазначають дослідники, виходячи з принципу сумлінності виконання міжнародних 
зобов’язань, держави-учасники Конвенції не можуть ігнорувати постанови Європейського суду: констатація 
Судом одного або декількох порушень Конвенції накладає на державу-відповідача два зобов’язання. Перше з них 
стосується приватної ситуації заявника і полягає в тому, щоб покласти край порушенню і усунути його наслідки з 
метою відновлення, наскільки це можливо, ситуації, що існувала до порушення. Друге зобов’язання держави-
відповідача полягає в прийнятті дієвих заходів для запобігання нових порушень Конвенції, подібних порушень, 
виявленим рішеннями Суду. 

Виконання другого зобов’язання передбачає, зокрема, приведення національного законодавства і 
правозастосовчої практики у відповідність з правовими позиціями, виробленими Європейським судом, оскільки 
дотримання Конвенції і, відповідно, запобігання порушенням Конвенції означає неухильне дотримання зазначених 
правових позицій (нормам тлумачення) як у правозастосовчій, так і у правотворчій сферах. 

Отже, виходячи з викладеного, ми робимо висновок, що акти Страсбурзького суду не є виключно 
правозастосовними, а мають нормотворчу складову, яка укладена в правових позиціях (нормах тлумачення) 
Європейського суду, що пристосовують Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 
до реалій суспільно-правового життя держав-членів Ради Європи. Конвенційні норми містять лаконічні і багато в 
чому декларативні формулювання, які для регулювання суспільних відносин потребують розвитку і конкретизації. 
Вектор такого розвитку і конкретизації задається Європейським судом; Суд, використовуючи наявний у нього 
правовий інструментарій, створює на основі положень Конвенції та протоколів до неї нові норми права (норми 
тлумачення), яким повинні слідувати суб’єкти права держав-учасниць Конвенції і на які повинен спиратися 
Європейський суд при розгляді скарг, які надходять на його адресу, у порушення прав і свобод, закріплених в 
Конвенції. 

Для того щоб позначити специфіку рішень ЄСПЛ як джерела права, ми повинні звернутися до класифікації 
джерел (форм) права. Застосуємо найбільш устояну класифікацію традиційного поняття джерел права у романо-
германської родині – розподілу їх на первинні і вторинні. Під первинними розуміється не стільки історична 
першість їх появи або формальне визнання, скільки ступінь реальної поширеності, пріоритетність використання. 
Первинні: 1) усе без винятку нормативно-правові акти на чолі із законами; 2) звичаї, що послужили основою для 
формування правових систем. Вторинні: 1) судові рішення (прецеденти); 2) доктрини; 3) усі інші неформальні 
джерела права [26, с. 40]. Хоча слід зауважити, що Україна й належить до романо-германської системи права, 
однак Ю.М. Оборотовим відзначається, що система права України відрізняється від існуючих правових сімей й є 
такою, що володіє специфікою самостійної правової сім’ї із запозиченням надбань як романо-германського так й 
загального права [27, с. 38]. 

Враховуючи таку специфіку кримінальної правової системи України, класифікацію джерел кримінально-
правового регулювання (у відповідності із зазначеною підставою, тобто як пріоритетністю використання так й 
законодавчого проголошення забезпечення виконання примату охоронної функції по відношенню до інших задач 
кримінального права) можна представити в такий спосіб: первинні – джерела кримінально-правової заборони 
(кримінальні нормативно-правові акти, що містять кримінально-правову заборону, насамперед кримінальний 
закон); вторинні – норми міжнародного права і міжнародні договори; нормативно-правові акти (закони, що не 
містять кримінально-правову заборону проте здійснюють інше кримінально-правове регулювання). Вважаємо, у 
перспективі їх розміщення стане трохи іншим. На перші місця вийдуть розвинені форми права – норми 
міжнародного права 

Виходячи із запропонованої класифікації, Європейська конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод є первинним джерелом права, що містить «первинні норми», а рішення ЄСПЛ – 
вторинними джерелами права, що містять «вторинні норми». 

Як відзначають В. А. Четвернин і Г.Б. Юрко, вторинні правові тексти самостійно впливають на поведінку 
суб’єктів права, у всякому разі, не менше, ніж первинні. На думку вчених, вторинний правової текст лише де-юре 
не може нічого змінити в змісті і значенні первинного тексту, а де-факто вторинні тексти нерідко формулюють 
нові правоположения - «вторинні норми», які не очевидні при простому прочитанні первинного тексту і 
можливість яких не випливає однозначно зі змісту первинного тексту. 

Тепер слід визначитися з тим, до якого виду джерел права відносяться рішення Європейського суду. 
Більшість дослідників, які визнають рішення ЄСПЛ актами, що містять норми права, схильні бачити в них судові 
прецеденти [15, с. 47]. 

Зазвичай прецедент розуміють як судове рішення по конкретній юридичній справі, якому надається сила 
норм права і яким керуються при вирішенні подібних справ. Це визначення можна застосувати і до рішень ЄСПЛ. 
Слід зазначити, що в кожному рішенні, яке виносяться Судом, містяться правові норми, вони можуть формуватися 
вперше, а можуть повторювати сформовані правові позицій з колишніх рішень. При цьому Європейський суд, як 
правило, посилається на останнє рішення, що містить ту чи іншу норму, а не на те рішення, де ця норма 
сформульована вперше. 

В теорії права прийнято виділяти дві категорії прецедентів: креативні прецеденти, в яких містяться нові 
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норми, і декларативні прецеденти (прецеденти тлумачення), які інтерпретують, конкретизують і тлумачать вже 
чинні правові приписи. Рішення Європейського суду слід відносити до другої категорії прецедентів, оскільки 
презюмується, що Суд створює свої правові норми на основі тлумачення конвенційних положень і, незважаючи на 
свободу інтерпретації, не повинен виходити за вельми широкі правові межі, встановлені Конвенцією та 
Протоколами до неї. 

У зв’язку з цим твердження В.З. Абдрашитова про те, що ЄСПЛ «виходить у своїх рішеннях за рамки 
тлумачення і конкретизації права, створюючи прецеденти в якості повноцінних джерел права» [28, с. 127], здається 
необґрунтованим. Створення Європейським судом «креативних прецедентів» суперечить як встановленому 
нормативному регулюванню (ст. 32 Конвенції передбачає, що в Юрисдикція Суду поширюється на лише питання, 
що стосуються тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї), так і теорії розмежування джерел 
(форм) права на первинні і вторинні. 

Висновки. Отже, проведене дослідження правової природи рішень ЄСПЛ дозволяє зробити висновок про 
те, що ці акти не є виключно правозастосовними, а мають нормотворчу складову, яка укладена в правових 
позиціях (нормах тлумачення) Європейського суду. 

В рамках еволютивного підходу до тлумачення Конвенції Європейський суд отримує значну свободу 
інтерпретації конвенційних положень і можливість пристосовувати їх до реалій суспільно-правового життя 
держав-учасниць Конвенції. При цьому презюмується, що рішення Європейського суду залишаються в рамках 
конвенційного регулювання і лише тлумачать, уточнюють і конкретизують норми Європейської конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод і Протоколів до неї. 

Рішення Європейського суду по відношенню до Конвенцією та Протоколів до неї є вторинними джерелами 
права – прецедентами тлумачення. Нормам, які містяться в прецедентах тлумачення, повинні слідувати суб’єкти 
права держав-членів Ради Європи, а також на ці норми повинен спиратися Європейський суд при розгляді скарг, 
що надходять на його адресу, на порушення прав і свобод, закріплених в Конвенції. 

Список використаних джерел: 
1. Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007.642 с. 
2. Зимченко Б.Л. Решения Европейского суда по правам человека и правовая система Российской 

Федерации. Государство и право. 2008. № 7. С.34-36. 
3. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы / под науч. 

ред. д-ра юрид. наук А. В. Наумова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. 252 с. 
4. Андрушко П.П. Правові позиції Європейського суду з прав людини як джерело кримінального права. 

Верховенство права: історія, теорія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 
грудня 2010 р.). Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. С. 76–80. 

5. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / М.П. Орзіх, М.В. Афанасьєва, В.Р. Барський та 
ін.; за ред. М.П. Орзіха. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 272 с. 

6. Ершов, В. Прецеденты толкования Европейского Суда по правам человека. Антология научной мысли. 
М.: Статут, 2008. С. 592 – 602 

7. Бернхардт Р. Европейский суд по правам человека в Страсбурге: новый этап, новые проблемы. 
Государство и право. М.: Наука, 1999, № 7. С. 57-62. 

8. Постановление Европейского суда по правам человека от 18 февраля 1991 г. «Мустаким против Бельгии» 
(краткое содержание), 12313/86,». URL: http://www.refworld.org.ru/docid/529355904.html (дата звернення: 
17.09.2018) 

9. Постановление Европейского суда по правам человека от 26 марта 1992 г. «Бельджуди (Beldjoudi) против 
Франции». URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2461457/2461457.htm (дата звернення: 15.09.2018) 

10. Постановление Европейского суда по правам человека от 24 апреля 1996 г. «Буханеми против Франции» 
URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=255 (дата звернення: 15.09.2018) 

11. Супрун Д.М. Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського суду з 
прав людини: автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 
2002. 22 с. 

12. Дудаш Т.І. Юридична природа рішень Європейського суду з прав людини (загальнотеоретичний аспект). 
Право України. 2010. № 2. С. 173-179. 

13. Попов Ю.Ю. Рішення Європейського суду з прав людини як переконливий прецедент: досвід Англії й 
України. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 11. С. 49-52. 

14. Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав 
людини судами України. Право України. 2002. № 2. С. 18-23. 

15. Сорока О.О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2015. 254 с. 

16. Шебанов А. Ф. Форма советского права. Москва: Юрид. лит., 1968. 215 с. 



163 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

17. Ільченко І. Деякі питання застосування Конвенції про захист прав і основоположних свобод та практики 
Європейського суду з прав людини в Україні. Право України. 2009. № 10. С. 145-148. 

18. Хім’як Ю.Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини: 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2011. 261 с. 

19. Андріанов К.В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в 
процесі реалізації її норм: автореф. дис…. канд. юрид.наук: 12.00.11 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.Київ, 
2003. 18 с. 

20. Дударев Д.С. Деякі проблемні питання впровадження судового прецеденту Європейського суду з прав 
людини в Україні. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия 
«Юридические науки». Том 23 (62). № 1. 2010. С. 347-351. 

21. Зміївська С.С. Судова практика як джерело формування та розвитку права (загальнотеоретичний аналіз): 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НУ ЮАУ. Харків, 2012. 208 с. 

22. Рабінович П.М. Рішення Європейського Суду з прав людини: до характеристики концептуально-
методологічних засад їх обґрунтування. Практика Європейського Суду з прав людини. 1999. С. 95-96. 

23. Дмитрук М.М. Гармонізація КК України із практикою Європейського суду з прав людини як чинник 
впровадження кримінального проступку. Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: монографія / за заг. 
ред. В.О. Тулякова. Одеса: Юрид. л-ра, 2012. 424 с. 

24. Справа «Прітті проти Сполученого Королівства» (Case of Pretty v. The United Kingdom) (Заява N 2346/02) 
Страсбурґ, 29 квітня 2002 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_210 (дата звернення: 15.09.2018) 

25. Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском суде по правам человека. Государство и право. 2001. № 12. С. 
5–17. 

26. Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. Москва: ТК Велби, Изд- во Проспект, 2008. 760 с. 
27. Оборотов Ю.Н. Правовая система Украины и евразийская правовая сім’я. Актуальні проблеми політики: 

Зб. Наук.праць. Вип.9. 2000. С. 36-42. 
28. Абдрашитова В. З. Прецедентный характер решений Европейского суда по правам человека. Журнал 

российского права. 2007. № 7. С. 127. 
REFERENCES 

1. Maltsev G. V. (2007). Sotsialnye osnovaniia prava [Social foundations of law]. M. [in Russian]. 
2. Zimchenko B. L. (2008). Resheniia Evropeiskogo suda po pravam cheloveka i pravovaia sistema Rossiiskoi 

Federatsii [Judgments of the European Court of Human Rights and the legal system of the Russian Federation]. 
Gosudarstvo i pravo – State and Law, 7, 34-36[in Russian]. 

3. Kibalnik A. G. (2003). Sovremennoe mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo poniatie zadachi i printsipy 
[Contemporary International Criminal Law: Concept, Problems and Principles]. SPb.: IUrid tsentr Press [in Russian]. 

4. Andrushko P.P. (2011). Pravovi pozytsii Yevropeiskoho sudu z prav liudyny yak dzherelo kryminalnoho prava 
[Legal positions of the European Court of Human Rights as a source of criminal law]. Verkhovenstvo prava: istoriia, 
teoriia, praktyka – Rule of Law: History, Theory, Practice: Materials of the International Scientific and Practical 
Conference. (pp. 76-80). Kyiv: VPTs «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian]. 

5. Orzikh M.P. (Eds.). (2011). Problemy suchasnoi konstytutsionalistyky [Problems of Contemporary 
Constitutionalism]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian]. 

6. Ershov V. (2008). Pretsedenty tolkovaniia Evropeiskogo Suda po pravam cheloveka Antologiia nauchnoi mysli 
[The precedents of the interpretation of the European Court of Human Rights. Anthology of scientific thought]. M.:Statut 
[in Russian]. 

7. Bernkhardt R. (1999). Evropeiskii sud po pravam cheloveka v Strasburge novyi etap novye problemy [The 
European Court of Human Rights in Strasbourg: A New Stage, New Problems]. Gosudarstvo i pravo – State and Law, 7, 
57-62 [in Russian]. 

8. Postanovlenie Evropeiskogo suda po pravam cheloveka ot 18 fevralia 1991 g Mustakim protiv Belgii kratkoe 
soderzhanie 12313/86 [Judgment of the European Court of Human Rights dated February 18, 1991, "Mustaky v. Belgium" 
(summary), 12313/86."]. Retrieved from http://www.refworld.org.ru/docid/529355904.html [in Russian]. 

9. Postanovlenye Evropeiskoho suda po pravam cheloveka ot 26 marta 1992 h. «Beldzhudy (Beldjoudi) protyv 
Frantsyy» [Judgment of the European Court of Human Rights, March 26, 1992 "Beldjoudi v. France"]. Retrieved from 
http://www.echr.ru/documents/doc/2461457/2461457.htm [in Russian]. 

10. Postanovlenye Evropeiskoho suda po pravam cheloveka ot 24 aprelia 1996 h. «Bukhanemy protyv Frantsyy» [ 
Judgment of the European Court of Human Rights dated April 24, 1996 "Bukhanemi v. France"]. Retrieved from 
http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=255 [in Russian]. 

11. Suprun D.M. (2002). Orhanizatsiino-pravovi zasady ta yurysdyktsiini osnovy diialnosti Yevropeiskoho sudu z 
prav liudyny [Organizational and Legal Foundations and Jurisdictional Foundations of the European Court of Human 
Rights]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian]. 



164 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

12. Dudash T.I. (2010). Yurydychna pryroda rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny (zahalnoteoretychnyi 
aspekt) [he legal nature of the decisions of the European Court of Human Rights (general theoretical aspect)]. Pravo 
Ukrainy – The law of Ukraine, 2, 173-179 [in Ukrainian]. 

13. Popov Yu.Iu. (2010). Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny yak perekonlyvyi pretsedent: dosvid Anhlii 
y Ukrainy [Judgment of the European Court of Human Rights as a compelling precedent: the experience of England and 
Ukraine]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, economy and law, 11, 49-52 [in Ukrainian]. 

14. Kuts H. (2002). Zastosuvannia norm Yevropeiskoi konventsii ta pretsedentnoi praktyky Yevropeiskoho sudu z 
prav liudyny sudamy Ukrainy [Application of the norms of the European Convention and the case law of the European 
Court of Human Rights by the courts of Ukraine]. Pravo Ukrainy – The law of Ukraine, 2, 18-23 [in Ukrainian]. 

15. Soroka O.O. (2015). Realizatsiia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u kryminalnomu pravi Ukrainy 
[Implementation of the European Court of Human Rights practice in the criminal law of Ukraine]. Candidate’s thesis. Kyiv  
[in Ukrainian]. 

16. SHebanov A. F. (1968). Forma sovetskogo prava [Form of Soviet law]. Moskva: IUrid lit [in Russian]. 
17. Ilchenko I. (2009). Deiaki pytannia zastosuvannia Konventsii pro zakhyst prav i osnovopolozhnykh svobod ta 

praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny v Ukraini [Some issues of the application of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Practice of the European Court of Human Rights in 
Ukraine]. Pravo Ukrainy – The law of Ukraine, 10, -145-148 [in Ukrainian]. 

18. Khimiak Yu.B. (2011). Harmonizatsiia kryminalnoho prava Ukrainy z praktykoiu Yevropeiskoho sudu z prav 
liudyny [Harmonization of the criminal law of Ukraine with the practice of the European Court of Human Rights]. 
Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian]. 

19. Andrianov K.V. (2003). Rol kontrolnoho mekhanizmu Konventsii pro zakhyst prav i osnovnykh svobod liudyny 
v protsesi realizatsii yii norm [The role of the control mechanism of the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms in the process of implementing its norms]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in 
Ukrainian]. 

20. Dudarev D.S. (2010). Deiaki problemni pytannia vprovadzhennia sudovoho pretsedentu Yevropeiskoho sudu z 
prav liudyny v Ukraini [Some problematic issues concerning the implementation of the judicial precedent of the European 
Court of Human Rights in Ukraine]. Uchenye zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. 
Seriia: IUridicheskie nauki – Scientific notes of the Taurida National University named after V.I. Vernadsky Series "Legal 
Sciences", Vol. 23(62), 1, 347-351[in Ukrainian]. 

21. Zmiivska S.S. (2012). Sudova praktyka yak dzherelo formuvannia ta rozvytku prava (zahalnoteoretychnyi 
analiz) [Litigation as a source of law formation and development (general theoretical analysis)]. Candidate’s thesis. 
Kharkiv [in Ukrainian]. 

22. Rabinovych P.M. (1999). Rishennia Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny: do kharakterystyky kontseptualno-
metodolohichnykh zasad yikh obgruntuvannia [Decision of the European Court of Human Rights: to describe the 
conceptual and methodological foundations of their justification]. Praktyka Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny – Practice 
of the European Court of Human Rights [in Ukrainian]. 

23. Dmytruk M.M. (2012). Harmonizatsiia KK Ukrainy iz praktykoiu Yevropeiskoho sudu z prav liudyny yak 
chynnyk vprovadzhennia kryminalnoho prostupku. Kryminalnyi prostupok u doktryni ta zakonodavstvi: monohrafiia 
[Harmonization of the Criminal Code of Ukraine with the practice of the European Court of Human Rights as a factor in 
introducing a criminal offense. Criminal Offense in Doctrine and Legislation: Monograph]. Odesa: Yuryd. l-ra  [in 
Ukrainian]. 

24. Sprava «Pritti proty Spoluchenoho Korolivstva» [Case of Pretty v. The United Kingdom]. Zaiava N 2346/02. 
Strasburg, 29 kvitnia 2002 roku. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_210 [in Ukrainian]. 

25. Vildkhaber L. (2001). Pretsedent v Evropeiskom sude po pravam cheloveka [Case law in the European Court of 
Human Rights]. Gosudarstvo i pravo – State and Law, 12, 5-17 [in Russian]. 

26. Marchenko M. N. (2008). Istochniki prava ucheb posobie [Sources of law: study. Allowance]. Moskva: TK 
Velbi, Izd-vo Prospekt [in Russian]. 

27. Oborotov IU. N. (2000). Pravovaia sistema Ukrainy i evraziiskaia pravovaia sim ia [The legal system of Ukraine 
and the Eurasian legal family]. Aktualn problemi pol tiki Zb. Nauk. Prats – Actual problems of politics: Coll. Science. 
Labor, 9, 36-42 [in Russian]. 

28. Abdrashitova V. Z. (2007). Pretsedentnyi kharakter reshenii Evropeiskogo suda po pravam cheloveka [Case-law 
of the decisions of the European Court of Human Rights]. ZHurnal rossiiskogo prava – Journal of Russian Law, 7, 127 [in 
Russian]. 

 
Стаття надійшла до редакції 15.09.2018 

 
 



165 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

УДК 343.3  
Мошняга Любов Володимирівна, 

кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри правознавства  

Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
moshnayga_lv@ukr.net 

 
Леонідова Олена Олексіївна,  
кандидат юридичних наук,  

доцент, завідувач кафедри правознавства  
Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

leonidova1984@rambler.ru 
 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ДОРАДЯНСЬКОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ОХОРОНУ КОНСТИТУЦІЙНИХ 

ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Актуальність дослідження викликана необхідністю теоретичного обгрунтування застосування норм 
кримінального закону, який передбачає відповідальність за злочини проти держави і аналізом розвитку 
дорадянського законодавства про кримінально-правову охорону контитуційних основ національної безпеки. 

Ключові слова: злочин, держава, національна безпека, Кримінальний кодекс. 
 
Mosnyaga L., Leonidova O. HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF 

DORADIAN LEGISLATION ON CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL 
FRAMEWORKS OF NATIONAL SECURITY 

Relevance of the study is caused by the need for a theoretical justification for the application of the norms of the 
criminal law, which implies responsibility for crimes against the state and analysis of the development of the pre-Soviet 
legislation on the criminal-law protection of the constituent foundations of national security. 

Key words: crime, state, national security, criminal code. 
 
Постановка проблеми. Конституцією України встановлений порядок захисту конституційного ладу, 

теориторії України, виконання представниками влади своїх службових повноважень, порушення якого може 
створювати загрозу конституційним основам національної безпеки України. Посягання на конституційні основи 
національної безпеки тягне кримінальну відповідальність за ст.ст. 109, 110 та 112 КК України. 

Саме високим рівнем суспільної небезпечності цих злочинів обумовлена необхідність підвищення 
ефективності боротьби з ними, що передбачає правильну, безпомилкову юридичну кваліфікацію вчиненого.  

Незважаючи на те, що кількість вчинених злочинів проти держави серед інших злочинів займає незначне 
місце, вони залишаються і будуть залишатися в майбутньому групою найбільш суспільно небезпечних діянь.  

Аналіз останніх досліджень та  публікацій. Питання щодо злочинів проти основ національної безпеки 
України розглядалися у роботах таких українських вчених як В.Ф.Антипенко, О.Ф. Бантишев, В.О.Глушков, 
В.П.Ємельянов, В.А. Ліпкан, М.І.Мельник, В.О.Навроцький, А.В.Савченко, В.Я.Тацій, М.І.Хавронюк, О.В.Шамара 
та ін. При цьому наукові дослідження у цій сфері останнім часом значно активізувалися, в тому числі щодо 
злочинів проти конституційних основ національної безпеки України. Зокрема, захистили кандидатські дисертації 
О.С. Сотула «Кримінальна відповідальність за посягання на життя державного чи громадського діяча» (2003 р.) та 
І.В. Діордіца «Кримінально-правова відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної влади» (2008 р.). 

Формулювання цілей статті. Автори поставили за мету провести історико-правовий аналіз радянського 
законодавства з метою дослідження розвитку кримінально-правової охорони конституційних основ національної 
безпеки. 

Виклад основного матеріалу. У структурі злочинності ці злочини за кількісними показниками постійно 
посідають останнє місце, але це не знижує їх суспільної небезпечності, ступінь якої полягає не в кількісних 
показниках цієї категорії злочинності, а в якісній характеристиці кожного окремого злочину, вчиненого проти 
держави.  

Законодавчий аспект поняття злочинів проти держави у незалежній Україні на сьогодні логічно завершився 
їхнім трансформуванням у злочини проти основ національної безпеки України, а тому слід дослідити цю проблему 
із сучасних позицій. 

© Л.В.Мошняга, О.О.Леонідова, 2018 
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Серед видів злочинів, передбачених «Руською правдою», немає злочинів проти держави. Проте це не 
означає, що виступи проти княжої влади проходили безкарно, чи їх не було. Просто в таких випадках 
застосовувалася безпосередня розправа без суду і слідства. Особа самого князя (об'єкта злочинного посягання) 
розглядалася як звичайна фізична особа, яка відрізнялася від інших лише більш високим суспільним становищем 
та відповідними привілеями. Тобто на тому етапі ще не існувало абстрактного розуміння держави і її інтересів, 
шкода державі ототожнювалась зі шкодою князю, і зазіхання супроти князів розглядалися лише як тяжкі діяння. 
Об’єктами злочину були особа, майно, державний закон, звичаї, релігійно-моральні настанови. 

У зв’язку з поступовим посиленням ролі держави і державної влади, яка все активніше втручалася у процес 
як оцінки злочинних діянь, так і визначення міри покарання за них, істотно змінилися і основні погляди на 
покарання за злочин. З кінця XIV ст. стала розвиватися законодавча діяльність литовських князів. Вони видавали 
так звані привілеї (від лат. рrivata lex – приватний закон). Згодом у вжиток увійшли нові назви законодавчих актів 
– постанови, установи, ухвали. 

Першою спробою кодифікації став Судебник Великого князя Казимира 1468 р., складений урядовцями-
правниками його канцелярії та затверджений на провінційному сеймі у Вільнюсі. 

Другою грунтовнішою кодифікацією був перший Литовський статут 1529 р., створений при Сігізмунді I, 
детально обговорений і затверджений сеймом у Вільнюсі. Статут мав 13 розділів, розбитих на артикули (статті). 
Містив норми цивільного, зобов’язального, земельного, державного, кримінального права. Вже в 1544 р. на сеймі 
постало питання про його перегляд. У 1566 р. Затверджено нову його редакцію, відому під назвою другого 
литовського статуту. Люблінська унія викликала нові зміни і доповнення статуту, а у 1588 р. затверджено третій 
Литовський статут. 

Кримінальне право мало відкрито нерівний характер. Проявлялось це в тому, що життя, майно, честь 
феодалів захищались посиленими карами. У ранній період Литовське право не знало поняття злочину. Існувало 
поняття «шкоди» або «кривди». Потім з'явилось поняття «виступ», «гвалт», «злочинство». 

Існувала розроблена система злочинів і покарань. Найважчими були злочини проти держави і релігії. До 
перших  відносились образа, зрада, бунт, здача замку ворогові, образа суду. За ці злочини, а згодом – і за розбій, 
насильництво, крадіжку, злочини проти сім'ї та моралі, за військові злочини  загрожувала, як правило, смертна 
кара [1].   

Звільнення від польського панування сприяло швидкому політико-правовому розвитку України, що привело 
до утворення держави, яка проіснувала 135 років (1648 – 1783 рр.). Українська держава – Гетьманщина – досягла 
значних економічних і політичних успіхів. Політико-правові наслідки приєднання Гетьманщини до складу 
Московської держави неоднозначні й суперечливі. Право Гетьманщини вирізнялось достатньо високим рівнем 
юридичної техніки: в ньому подані визначення багатьох правових термінів – злочин, право власності, договір, 
контракт, завдаток, застава, заповіт та ін. У період Гетьманщини відбулися значні зміни у кримінальному праві. 

Злочини поділялися на державні, проти православної релігії, військові, проти порядку управління та суду, 
проти особистості, майнові, проти моралі. Державні злочини вважалися найнебезпечнішими. Особливо тяжким 
злочином була державна зрада. Починаючи із XVII ст., її поняття розширюється. Під зрадою розуміли перехід на 
бік ворога, що кваліфікували як злочин проти Гетьманщини, її народу й Московської держави. Особливо тяжкими 
злочинами вважалися посягання на життя і здоров’я царя та його сім’ї, образа монарха, осуд його дій та намірів. За 
вбивство чи поранення монарха або членів його родини передбачалось покарання у вигляді: позбавлення майна, 
честі, тортур й смерті. Замах на життя монарха з допомогою чаклунства чи отрути карався тортурами та спаленням 
живцем. З поширенням на територію Гетьманщини загальноросійського законодавства у другій половині XVIII ст. 
стало використовуватись і таке покарання, як каторга [2].  

У дожовтневий період поняття державних злочинів містилося в «Уложениях о наказаниях уголовных и 
исправительных» Російської імперії в третьому розділі «О преступлениях против Священной Особы Государя 
Императора и Членов Императорского дома». Будь-яке неправомірне посягання на існуючий в державі юридичний 
порядок являє собою посягання на саму державу, від охороною якого знаходиться цей порядок [3].  

Перший після жовтневих подій 1917 року Кримінальний кодекс СРСР прийнятий тільки в 1922 році, тобто 
протягом п’яти років каральні органи «першої у світі держави робітників і селян» керувалися у своїй діяльності 
декретами (здебільшого надзвичайними) і революційною правосвідомістю, що, як тепер зрозуміли, не має нічого 
спільного з цивілізованістю. 

При цьому прийнятими декретами, які встановлюють відповідальність, як правило, надавалася зворотна 
сила, що мало місце, приміром, у декреті Ради Народних Комісарів №41 «Про хабарництво» [4].  

У період з 1917 по 1921 роки в Україні змінилося три влади. Кожна влада – і Центральна Рада, і Гетьманат, і  
Директорія – створювали своє законодавство, яке б охороняло державу і карало за злочини проти неї. 

Так, 5 березня 1918 року був виданий Закон про покарання всіх учасників війни і повстання проти 
Української Дежави [5], яким передбачалося, що всі кому буде судом доведено, що вони після 12 січня 
(опублікування IV Універсалу) брали участь або допомагали у війні Росії з Україною і повстанню проти 
Української Народної Республіки, втрачають право на громадянство УНР і караються висилкою за межі держави. 
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Ще передбачалося посилення кримінальної відповідальності за насильницьке посягання на зміну існуючого 
державного ладу, відторгнення від держави будь-якої її частини, зміщення органів верховної влади або 
позбавлення їх можливості мати цю владу [6].  

Друга фаза української державності – доба Гетьманату – розпочалася з приходу до влади генерала Павла 
Скоропадського. Передумовою цієї події був конфлікт між урядом УНР і німецьким командуванням [7]. Саме тому 
26 липня 1918 р. була затверджена «Постанова про деякі тимчасові заходи щодо охорони державного порядку і 
громадського спокою» [8]. 

За часів Гетьманату для боротьби зі злочинами проти держави використовували кримінальне законодаство 
Російської імперії. Але було запроваджено і власні закони, зокрема Тимчасову постанову «Про міри проти осіб, які 
загрожують державній безпечності Української Держави та її правопорядкові» [8].  

У законодавстві Директорії є ще один дуже важливий акт щодо злочинів проти держави. Це Закон про 
кримінальну відповідальність за діяння проти національного розвитку українського народу,  який був виданий 22 
жовтня 1920 року. 

Суспільно небезпечні діяння, які за часів Центральної Ради кваліфікувалися як злочини, можна поділити на 
кілька груп: проти держави – зрада, шпигунство, дії, спрямовані на насильну зміну чи повалення конституційного 
ладу або захоплення державної влади, пропаганда війни; злочини проти власності; проти особи; господарські; 
службові [9].  

Одним із так би мовити «шедеврів» революційної правотворчості вважався циркуляр касаційного відділу 
ВЦВК від 6 жовтня 1918 року, де були окреслені склади контрреволюційних злочинів. До згаданих злочинів згідно 
з циркуляром належало, приміром, дискредитуванння влади, іменоване відтепер контрреволюційною агітацією і 
пропагандою [10].  

Кримінальний кодекс СРСР 1922 року становив собою наступне: перший розділ його Особливої частини, 
який передбачав відповідальність за державні злочини, поділявся на дві частини: «Про контрреволюційні злочини» 
і «Про злочини проти порядку управління». Згодом саме ця група злочинних діянь була названа особливо 
небезпечними державними злочинами, особливо небезпечними злочинами проти держави. 

Контр-революційним злочином, що являє собою не що інше, як однин із видів більш широкого поняття – 
«злочинів державних» - приділяється особлива увага в Кримінальних кодексах окремих радянських республік, і 
цей розділ – поряд із другою групою «Злочинів державних», що має назву «Особливо для Союзу ССР небезпечні 
злочини проти порядку управління», - регламентується не в порядку партикулярного республіканського 
законодавства, але законодавством загальнорадянським. 

Радянська влада оголошувала державним злочином всяке діяння, яке прямо чи побічно направлено на 
підрив чи послаблення влади, і так само –на підрив чи послаблення зовнішньої безпеки Союзу ССР та «основних  
господарських, політичних та національних завоювань пролетарської революції». 

Що стосується законодавства західно-європейський держав, то ні проект швейцарського Кримінального 
Кодексу 1918 року, ні німецький проект 1925 р. не згадує про посягання на економічний лад, як про об’єкт 
державних злочинів. І лише в останньому із західно-європейських проектів кримінального законодавства, - в 
пояснювальній записці до  чехо-словацького проекту 1926 р. говориться, що під політичними злочинами 
розуміються посягання, що мають за мету змінити політичну та господарську системи управління [11].  

У 1922-1923 рр. майже за аналогією з КК СРСР 1922 року  створюються і ухвалюються кримінальні кодекси 
«молодших сестер» - республік: Української, Грузинської й Азербайджанської, котрі цілком відтворюють поняття 
контр-революційного злочину зі статті КК СРСР про контр-революційні злочини. 

Попередня редакція КК 1922 р. вважала контр-революційними тільки такі діяння, які мали за мету 
повалення радянської влади та її уряду. Але вже рік потому, досвід життя показав, що контр-революційні діяння 
можуть бути направлені не тільки на повалення встановленої влади, але також і на її підрив та послаблення. 

25 грудня 1958 року друга сесія Верховної Ради СРСР V скликання прийняла Закон СРСР «Про кримінальну 
відповідальність за державні злочини». З кримінального законодавства було вилучено поняття «контр-
революційний злочин». 

Кримінально-правова термінологія СРСР і союзних республік відтоді містить термін «державні злочини» 
(«особливо небезпечні державні злочини» - перший розділ першої глави згаданого Закону; «інші державні 
злочини» - другий розділ цієї ж глави). 

Статті КК УРСР, що передбачали відповідальність за особливо небезпечні державні злочини, було дещо 
осучаснені. Так, раніше, Кримінальний кодекс УРСР 1989 року був доповнений статтею 62-1 «Заклики до 
вчинення злочинів проти держави» [12], яка Указом від 17 червня 1992 року з КК була виключена. 

Згодом Законом України від 11 жовтня 1991 року істотно змінена стаття 62 КК, що передбачала 
відповідальність за заклики до насильницького повалення чи до зміни державного і суспільного ладу, а також 
заклики чи інші дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності України [13]. 

Вже після прийняття Закону України від 17 червня 1992 року до цієї статті КК 24 грудня 1993 року були 
внесені істотні зміни, вона одержала назву: «Посягання на територіальну цілісність України» [14]. 
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Висновки. Слід зазначити, що у вказаних законах законодавець намагався виходити з економічних, 
політичних і соціальних реалій, прагнучи максимально наблизити КК до правового поля міжнародного 
цивілізованого співтовариства, орієнтованого, в першу чергу,  на захист, забезпечення безпеки загальнолюдських 
цінностей. Разом з тим життя вимагало створення нового КК незалежної України, який був прийнятий Верховною 
Радою 5-ого квітня 2001 року. А 1 вересня того ж року КК України набрав чинності. Склади злочинів проти 
конституційних основ національної безпеки України передбачаються у Розділі I Особливої частини Кримінального 
кодексу України, який має назву «Злочини проти основ національної безпеки України». 
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РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

У даній науковій статті досліджено розвиток повноважень та предметів відання Європейського Союзу як 
наднаціональної міжнародної організації. Визначено вплив економічних, політичних та правових факторів на 
розвиток правосуб’єктності Європейського Союзу. На основі аналізу головних міжнародних документів в даній 
сфері окреслено специфічні риси компетенції ЄС.  

Ключові слова: компетенція, наднаціональність, правосуб’єктність міжнародних організацій, розвиток 
повноважень. 

 
Anufriev M., Kisilevych-Chornoyvan O. THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION’S 

COMPETENTIONS 
This scientific article examines the development of the powers and subjects of the European Union as a 

supranational international organization. The influence of economic, political and legal factors on the development of the 
legal personality of the European Union is determined. Based on the analysis of the main international documents in this 
area, specific features of EU competence are outlined. 

Keywords: competence, supra-nationality, the legal personality of international organizations, the development 
authority. 

 
Постановка проблеми. На даний час Європейський Союз є зразком найбільш вдалої економічної та 

політичної регіональної інтеграції. Це відбулося завдяки досить високому рівню наднаціональності, на яку в свій 
час погодилися держави-учасниці організації.  

Як слушно зазначають науковці, зростання рівня взаємопроникнення економік при спільному ринку 
призводить до зменшення незалежності національної економічної політики. Якщо цю втрату незалежності не буде 
компенсовано запровадженням спільної економічної та валютної політики (тобто розширенням компетенції 
міжнародного інтеграційного об’єднання), контролювати економіку спільного ринку в цілому буде дедалі 
складніше [1, c. 160]. Тому для подальшого успішного функціонування інтеграційного об’єднання державам-
членам потрібно поступово розширювати його наднаціональні повноваження, з урахуванням певного балансу між 
повноваженнями держав-членів та об’єднання в окремих предметних сферах.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню компетенції Європейського Союзу як найбільш 
ефективного регіонального інтеграційного утворення науковцями приділяється досить багато уваги. Серед них 
можна виділити праці І. Березовської, Р. Брея, Л. Ентіна, В. Жбанкова, А. Капустіна, С. Кашкіна, В. Кернера, 
П.Крейга, В. Муравйова, Д. Торома, Р. Хорольського. Ю.Юмашева та ін.  

© М.І.Ануфрієв, О.М. Кісілевич-Чорнойван, 2018 
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Формулювання цілей статті. Метою даної наукової статті є дослідження становлення і розвитку 
повноважень та предметів відання Європейського Союзу.           

Досягнення поставленої мети зумoвило необхіднiсть розв’язання таких завдань : 
 дослідження основних ознак наднаціональності міжнародних організацій; 
 окреслення сутності правосуб’єктності Європейського Союзу в контексті належності до міжнародних 

економічних організацій; 
 аналіз динаміки зміни обсягу переметів відання та повноважень Європейського союзу. 
Виклад основного матеріалу. Де-юре Європейський Союз було створено у 1992 р. відповідно до 

Маастрихтського договору «Про Європейський Союз», однак процес його формування почався з 50-х років ХХ ст. 
Паризьким договором 1951 р. «Про заснування європейського об’єднання вугілля та сталі».  

Головною метою цього акту було підсилення економічного співробітництва між європейськими країнами. 
Договором поєднувалося два протилежні підходи відносно регулювання спільного ринку. З одного боку, норми 
договору створювали підґрунтя для значного централізованого контролю за цінами на вугілля та вироби зі сталі, 
рівнем державної допомоги цим галузям, заходами щодо заохочення інвестицій, рівнем виробництва, 
транспортними тарифами, дискримінаційною та обмежувальною торгівельною практикою, структурою 
виробництва тощо. З другого – передбачалось створення зони вільної торгівлі вугіллям та сталлю з дуже 
обмеженим втручанням у її функціонування з боку державних структур країн-членів. Закріпленням цих підходів 
ЄОВС на інституційному рівні стала передача значних регулюючих повноважень ЄОВС інститутам ЄОВС [2, c. 
28].  

З цією метою створювалися відповідні правові засади для співробітництва в економічній (спільний 
регульований ринок вугілля та сталі) та політичні (спільні органи влади, названі «інститутами») сферах. Утворені 
органи були наділені правотворчими, адміністративними (Верховний орган, Рада), консультативними (Асамблея) 
та судовими (Суд) повноваженнями.  

Таким чином вже тоді було засновано наднаціональний інституційний механізм та почала формуватися нова 
правова система.  

Потрібно зазначити, що над національність міжнародних організацій проявляється головним чином у 
прийнятті рішень та реалізації цих рішень країнами-членами. Реалізація рішень міжнародних організацій (МО) є 
обов’язковою для всіх учасників відповідної міжнародної організації. Однак, при прийняття рішення враховують 
національні особливості всіх учасників відповідної МО. Головними особливостями над національності МО, в тому 
числі і економічних є : 1) право міжнародної організації на втручання в питання, що належать до внутрішньої 
компетенції держави; 2) право організації своїми рішеннями зобов’язувати фізичних та юридичних осіб 
держав/членів; 3) покладання широких повноважень щодо створення правил і контролю за їх дотриманням на 
міжнародних службовців; 4) з метою регулювання міжнародні організації мають повноваження створювати : а) 
правила, обов’язкові для всіх держав/членів; б) механізми контролю та примусу для виконання правил [3, c. 156-
158]. 

Наднаціональність та елементи наднаціональності МО створюють такі умови для держав-членів, коли 
держави не мають права впроваджувати дії і заходи, притаманні компетенції відповідних МО, а також перед 
членами виникає обов’язкове правове зобов’язання виконувати їх рішення. Але МО не обмежують суверенітет 
держав більшою мірою, ніж це робить міжнародне право, що спирається на узгодження воль держав, оскільки 
суверенні права залишаються без змін внаслідок повноважень МО, а також держави не поступаються частиною 
суверенітету, бо на добровільних засадах обмежують свій суверенітет. [3, c. 159]. Таким чином, делегуючи частину 
своїх повноважень в окремих сферах життєдіяльності держави ЄС, держави-члени погодились на певні обмеження 
свого суверенітету чи влади.  

Успіхи функціонування ЄОВС спонукали держави-члени у 1957 році створити ще два співтовариства – 
Європейське економічне співтовариство та Європейське співтовариство з атомної енергії.  

Поглиблення економічного співробітництва в подальшому призвело  до підсилення наднаціональності 
інтеграційного об’єднання, у зв’язку з чим обсяг компетенції ЄС поступово зростав: спочатку включаючи тільки 
питання внутрішнього ринку, він еволюціонував до охоплення усіх сфер суспільного життя (з тим чи іншим рівнем 
повноважень). З огляду на це вчені виділяють такі компетенції ЄС як : 1) внутрішня (для регулювання відносин на 
своїй території) і зовнішня (для регулювання відносин з іншими суб’єктами міжнародного права) компетенцію; 2) 
основна (виключну та невиключну) та додаткова (повноваження, що маються на увазі і механізм просунутого 
співробітництва); 3) компетенція з економічних питань, сфери політики, компетенцію в сфері загальної зовнішньої 
політики і політики безпеки, компетенцію по питанням боротьби з злочинністю. 

Установчі договори ЄЄ встановлюють та окреслюють межі (принцип наділення повноваженнями) та засоби 
реалізації (принципи субсидіарності і пропорційності) компетенції даної організації (ст. 5.1 ДЄС). Остання також 
закріплена в прецедентному праві суду ЄС. 

Конкретизація принципів, які стосуються компетенції ЄС, здійснюється у розділах і окремих статях 
установчих договорів. На практиці це проявляється у закріпленні в положеннях установчих договорів різних 
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категорій компетенції, правових інструментів її реалізації і процедур їх ухвалення [4, c. 115]. 
Договір про заснування Європейського економічного співтовариства запровадив розробку та здійснення 

спільної політики в окремих сферах економічного та соціального життя, як необхідний крок для подальшого 
удосконалення регулювання спільного ринку. Крім того, в юридичній сфері він відкрив ще більші можливості для 
наднаціональної правотворчості інститутів за допомогою нормативних актів, судових прецедентів і міжнародних 
угод ЄЕС з іноземними державами та міжнародними організаціями [5, c. 85].  

Відповідно до установчого договору Європейське співтовариство з атомної енергії (Євроатом) стало 
організацією зі спеціальною компетенцією, пріоритетне значення у якої мають питання наукових досліджень і 
промислового використання ядерної енергії. 

Усі ці співтовариства стали так званою першою «опорою» ЄС. Після договору про заснування єдиної 
Комісії та єдиної Ради Європейських співтовариств 1965 р. дані організації de facto представляли собою одну 
організацію. 

Європейське політичне співробітництво (ЕПС) виникло на рубежі 1960-1970-х рр. Воно стало підґрунтям 
для створення другої «опори» ЄС — спільної зовнішньої політики та політики безпеки. 

В 1986 р. у зв’язку з потребами подальшого поглиблення економічної інтеграції було прийнято Єдиний 
європейський акт, який розширив предметну компетенцію ЄЕС, додавши до сфери спільної політики як 
регіональна, наукова-технічна та екологічна. Крім того підсилилася наднаціональність даної організації, 
Європейський парламент (колишня Асамблея) отримав нові повноваження в законодавчому процесі, а 
Європейська комісія отримала розширені повноваження.  

Нарешті у 1992 р. було підписано Договір про Європейський Союз. Відповідно до нього створювалось 
регіональне об’єднання з новим більш глибоким рівнем політичної та економічної інтеграції, яке крім всього вже 
мало певні повноваження в сфері співробітництво поліції та судових органів в кримінальній сфері (третя «опора»). 
Однак в договорі не було чітко вказано, чи є дане об’єднання міжнародною організацією. З того часу і до 2009 
року (коли вступили в силу Лісабонські договори) тривали дискусії щодо правосуб’єктності ЄС та обсягу його 
повноважень як міжнародної організації.  

Кваліфікації ЄС одними науковцями як міжурядового форуму на основі маастрихтської редакції сприяв той 
факт, що єдина інституціональна структура, в першу чергу, окреслювалася через Європейську раду. З огляду на 
історію створення й особливості регламентації в Договорі про Європейський Союз (абз.1 ст.4), ЄС продовжував 
сприйматися як конференція глав держав і урядів за участю Європейської комісії [6, c. 120]. 

Інші науковці, виходячи з непрямих вказівок Маастрихтського договору (наприклад, ст.ст. А, В, F, О), 
вважали, що ЄС вже тоді можна було назвати міжнародною організацією.  

За висновками 1994 р. Венеціанської Комісії Ради Європи стосовно форми устрою ЄС дане утворення 
«залишається міжнародною організацією наднаціонального характеру, яка, проте, містить в собі певну кількість 
конфедерації чи федерації» [7, c. 122]. 

Компетенцію ЄС з цього часу почали розділяти на компетенцію в межах Європейського Співтовариства, 
компетенцію ЄС в сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки так компетенцію ЄС в сфері 
співробітництва поліції та судових органів в кримінальній сфері. В останній сфері передбачалися, зокрема, 
регулювання співпраці у питаннях імміграції, кордонів, боротьби з розповсюдженням наркотиків та злочинністю, а 
також координація співробітництва органів юстиції держав-членів. Розширилися і предмети відання ЄС, які в 
договорі віднесені до основної (виключної та спільної) і додаткової компетенції. 

«Амстердамським договором про внесення змін в Договір про Європейський Союз, договори про 
заснування Європейських співтовариств і деякі пов’язані з ними акти» 1997 р. було продовжено процес 
розширення компетенції ЄС. До предметів відання ЄС почали відноситися питання притулку, політика зайнятості, 
візова та міграційна політика тощо. До того ж окремі держави члени могли делегувати інститутам Союзу 
додаткову компетенцію без очікування внесення поправок до установчих документів.  

Амстердамський договір підсилив «персоніфікацію» Європейського Союзу, коли останній прямо 
називається як суб’єкт цілого ряду дій. Наприклад, якщо раніше сфери співробітництва пропонувалися спільно 
Європейському Союзу і державам–членам, а саме «Союз і держави-члени визначають і запроваджують у життя 
загальну зовнішню політику і політику безпеки», то після набрання чинності Амстердамського договору 
проведення співробітництва ставиться винятково Європейському Союзу. Крім того, вказівка на держави-члени 
зникла при встановленні предмета діяльності Союзу. Далі інститути ЄС наділяються в рамках Європейського 
Союзу конкретними правами та обов’язками [8, c. 78]. 

Поряд із цим Договір про Європейський Союз в амстердамській редакції не усунув спірні моменти щодо 
компетенції ЄС через недостатню ясність самого тексту.  

Збільшення кількості членів ЄС потребувало подальшого посилення його наднаціональних засад його 
устрою та діяльності. Тому у 2001 р. було прийнято угоду про перегляд Договору про Європейський Союз та 
договорів, які засновують європейські співтовариства (Ніццький договір). Відповідно до цього акту можна 
виділити такі елементи наднаціональності ЄС : 1) наявність в інституційному механізмі ЄС органів, що 
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формуються з незалежних від законодавчої, виконавчої та судової влади держав-членів посадових осіб, наділених 
повноваженнями щодо управління процесом інтеграції; 2) передача на основі угоди органам ЄС виключної 
компетенції в будь-якій сфері, що раніше належала до суверенних прерогатив держав-членів; 3) право органів ЄС у 
межах наданої їм компетенції своїми актами надавати права й покладати обов'язки на органи держав-членів, їхніх 
фізичних та юридичних осіб безпосередньо, без санкції національних властей; 4) право органів держав-членів, 
їхніх фізичних та юридичних осіб безпосередньо зноситися з органами ЄС; 5) право органів ЄС на заміщення 
держав-членів у сфері зовнішніх зносин; 6) встановлення примату права Євросоюзу порівняно з 
внутрішньодержавним правом країн-членів [9, c. 90-91]. 

Ніццький договір 2001 р. знову розширив кількість предметів відання ЄС, внісши до їх переліку економічне, 
фінансове та технічне співробітництво з третіми країнами. Крім того даний договір дещо розширив компетенцію 
ЄС в сфері соціальної, торгової політики  і т.д.  

Лісабонські договори 2007 р. врахували перспективи поглиблення європейської інтеграції. у зв’язку з чим 
реформування охопило практично всі сфери діяльності ЄС. Нововведення стосуються ліквідації поліструктурного 
характеру Євросоюзу і наділення його міжнародною правосуб’єктністю. ЄС замінив Європейське співтовариство і 
став його правонаступником [1, c. 27]. 

У тексті Договору про функціонування ЄС (ДФЄС) згадуються виключна, доповнюючи та спільна 
компетенції.   

Відповідно до Лісабонського договору сферами виключної компетенції ЄС є : 1) митний союз (зокрема, 
встановлення спільного ситного тарифу в торгівлі з третіми країнами); 2) встановлення правил конкуренції, 
необхідних для функціонування внутрішнього ринку; 3) грошова політика відносно держав-членів, грошовою 
одиницею яких є євро; 4) збереження морських біологічних ресурсів в рамках спільної політики щодо рибальства 
(зокрема, встановлення квот на вилов риби); 5) спільна торгова політика (зовнішньоторговельні зв’язки з третіми 
країнами). Союз також володіє виключною компетенцією щодо укладання міжнародних угод, коли такі є 
необхідними для реалізації його внутрішньої компетенції, коли їх укладання передбачено в законодавчих актах ЄС 
чи коли міжнародні угоди здатні зачепити дію правових норм, раніше встановлених на рівні ЄС. 

Практично усі інші сфери віднесені до спільної компетенції, наприклад, внутрішній ринок, соціальна 
політика, простір свободи, безпеки та правосуддя, сільське господарство та рибальство тощо (ст. 4 ДФЄС) [10]. 

Лісабонський договір розповсюдив компетенцію ЄС на нові сфери суспільного життя, які раніше 
відносились до повноважень, що маються на увазі: енергія, тризм, спорт, цивільна оборона, космос, служби 
загальноекономічного значення, гуманітарна допомога третім країнам, координація заходів з надання допомоги 
державам-членам, які стали жертвами терористичних актів, стихійних лих та інших «катастроф», координація 
адміністративного співробітництва держав-членів у питаннях втілення в життя права ЄС, боротьба зі змінами 
клімату та іншими глобальними і регіональними проблемами оточуючого середовища. Повноваження, що маються 
на увазі закріплено у ст. 352 Договору про функціонування ЄС (ДФЄС) 2007 р. (колишня ст. 308 Договору про 
заснування Європейського співтовариства), а також визначається в результаті практики Суду ЄС. 

Доповнююча компетенція Союзу є новою категорією, яка з'явилися в результаті підписання Лісабонських 
договорів. Вона надана Союзу для здійснення діяльності з підтримки, координації або доповнення діяльності 
держав-членів, не підмінюючи при цьому їхню компетенцію у відповідних сферах. Здійснення гармонізації 
законодавчих і регламентарних актів держав-членів у сферах доповнюючої компетенції заборонено (ст. 2.5 ДФЄС). 
Сферами доповнюючої компетенції на європейському рівні є охорона і поліпшення здоров'я людей; 
промисловість; культура; туризм; освіта, професійна підготовка і спорт;цивільна оборона; адміністративне 
співробітництво (ст. 6 ДФЄС) [4, c. 57]. 

Спеціальна компетенція Союзу прямо не згадується у Лісабонських договорах. Однак з аналізу їх положень, 
можна дійти висновку, що до неї відносять певні питання координації економічної політики держав-членів і 
політики зайнятості (ст.ст. 2.3 та 5 ДФЄС), визначення та здійснення СЗППБ включно з поступовим формуванням 
СПБО (ст. 2.4 ДФЄС). 

Висновки. З усього сказаного можна зробити наступні висновки. Закладення фундаменту створення та 
функціонування Європейського відбулося у 1951-1957 рр. з прийняттям договорів про створення європейських 
співтовариств, предметами відання яких стала економічна система. Після укладення Договору про Європейський 
Союз 1992 р. компетенція ЄС почала охоплювати усі сфери життя.  

Поступово з реформуванням ЄС, його компетенція розширювалась, враховуючи зміни в установчих 
договорах та рішення Суду ЄС. Лісабонські договори 2007  ліквідували поліструктурний характер Євросоюзу і 
наділили його міжнародною правосуб’єктністю. З моменту вступу в дію Лісабонських домовленостей 
Європейський Союз замінив Європейське співтовариство і набув статусу його правонаступника. Компетенція ЄС 
за своєю структурою є комплексною та неоднорідною. Вона поділяється на внутрішню і зовнішню; виключну, 
спільну, доповнюючи та спеціальну; компетенцію з економічних питань, сфери політики, компетенцію в сфері 
загальної зовнішньої політики і політики безпеки, компетенцію по питанням боротьби з злочинністю. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ВИДІВ ТА МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ  

ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ 
 

Стаття присвячена сучасним видам та методам криміналістичної тактики проведення допиту, враховуючи 
досвід зарубіжних країн. На основі проведеного дослідження визначається сутність поняття допиту, 
запропоновано деякі уточнення для визначення мети, фактичних і процесуальних підстав щодо проведення 
окремих видів допиту, а саме «прямого» і «перехресного» допиту свідків і потерпілих, одночасного допиту двох чи 
більше вже допитаних осіб та застосування гіпнозу. Проаналізовано законодавчу базу й окремі думки вчених-
криміналістів та виокремлено етапи проведення допиту. Запропоновано застосовувати для кожного етапу допиту 
відповідну тактику, новизною якої є використання фізіогноміки, а також поліграф задля підвищення ефективності 
розкриття злочину. Внесено пропозицію щодо впровадження деяких специфічних методів подолання конфліктних 
ситуацій із застосуванням юридичної психології.  

Ключові слова: допит, етапи, види, криміналістична тактика, конфліктна ситуація, юридична психологія 
 
Hrytsenko V., Pykhtina P. SOME FEATURES OF MODERN TYPES AND METHODS FORENSIC 

TACTICS OF INTERROGATION  
The article is devoted to modern types and methods of forensic tactics of interrogation taking into account the 

experience of foreign countries. On the basis of the research, the essence of the concept of questioning is determined, some 
clarifications are proposed to determine the purpose, the actual and procedural grounds for conducting certain types of 
interrogation, namely, «direct» and «cross» interrogations of witnesses and victims, simultaneous interrogations of two or 
more interrogated persons and application hypnosis. The legal basis and separate opinions of criminal scientists are 
analyzed and stages of interrogation are specified. It is suggested to apply appropriate tactics for each stage of 
interrogation, the novelty of which is the use of physiognomy, as well as a polygraph for the purpose of increasing the 
effectiveness of the disclosure of a crime. A proposal has been made for the implementation of some specific methods of 
overcoming conflict situations with the application of legal psychology. 

Key words: interrogation, stages, types, forensic tactics, conflict situation, legal psychology.  
 
Постановка проблеми. У зв’язку із сучасним курсом України на євроінтеграцію, сьогодні більш детально 

розглядається питання додержання прав та свобод усіх громадян України. Безперечно, одним із головних завдань 
нашої держави є боротьба зі злочинністю, яка через суб’єктивні та об’єктивні обставини підвищується про, що 
свідчать дані Єдиного звіту Генеральної Прокуратури України про кримінальні правопорушення від 05.09.2018 р., 
в Україні протягом  січня – червня 2017 року було скоєно 317 633 злочинів, а за аналогічний період в 2018 році вже 
467 993 злочинів [4]. Одним із пріоритетних завдань правоохоронних органів є удосконалення процесу розкриття 
та розслідування злочинів, виконання якого неможливе без нових видів та методів криміналістичної тактики 
проведення допиту. За таких умов важливого значення набуває постановка та вирішення завдань з розробки нових 
наукових положень та рекомендацій для їх використання суб’єктами досудового слідства.  

© В.Г.Гриценко, П.В.Пихтіна, 2018 
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Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблемні питання відповідно до обраної теми дослідження 
вивчали такі вчені-криміналісти В.Ю.Шепітько, А.М. Тимчишин, М. В. Салтевський, М. І. Порубов, В.В.Баранчук, 
Б. М. Дердюк та інші. Але не дивлячись на їх наукові праці, кожен рік вносяться відповідні зміни до чинного 
національного законодавства, що відображає нестійкість та неактуальність окремих наукових досліджень. Дотепер 
залишаються не зовсім дослідженими нові методи, тактики й види проведення допиту, через що виникає потреба у 
подальшому вивченні даного питання. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу наукових розробок, 
нормативно-правових актів України, міжнародних документів та досвіду розкрити та виокремити нові види, 
методи й тактики проведення допиту. Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення наступних задач: 
проаналізувати та сформулювати існуючі в науковій літературі визначення поняття «допит»; на основі аналізу 
законодавства та наукових поглядів визначити проблеми, які виникають під час проведення допиту через 
психологічні, організаційно-технічні, тактичні та морально-правові фактори; виокремити нові види та етапи 
проведення допиту; спираючись на визначення та окремі думки вчених-криміналістів проаналізувати тактики та 
внести пропозиції щодо удосконалення окремих методів ведення допиту; розробити узагальнену інформаційну 
модель постановки запитань під час проведення допиту.  

Виклад основного матеріалу. Питання дотримання прав та свобод при проведенні допиту регулюється 
міжнародними договорами, згоду на які надано Верховною Радою України та національним законодавством. 
Вагомими міжнародними нормативно-правовими актами є Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р., 
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р., Конвенція проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984 р. Не 
менш важливе значення мають Конституція України від 28.06.1996 р., Кримінальний Кодекс України від 
05.04.2001 р., Кримінальний процесуальний кодекс (далі КПК) України від 13.04.2012 р. та інші. 

Необхідно зазначити, що ст. 3 Конституції України проголосила людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Згідно зі ст. 28 Конституції України кожен має право 
на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 
принижує його гідність, поводженню чи покаранню [7].  

Вчений М. І.  Порубов слушно визначає допит як серію логічно пов’язаних між собою запитань, що 
ставляться слідчим у певній послідовності: хронологічній, логічній, тактичній, зворотній, психологічній [15, с. 70].  

У свою чергу, В. Ю.  Шепітько тлумачить «допит» як слідчу дію, яка являє собою регламентований 
кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічний процес спілкування осіб, котрі беруть у 
ньому участь, та спрямований на отримання інформації про відомі допитуваному факти, що мають значення для 
встановлення істини [9, с. 252].  

Спираючись на думки вказаних науковців вважаємо, що більш вдалим є визначення вченого В. Ю. 
Шепітько. Водночас, на наш погляд, можливе трактування допиту як певної дії, що регулюється чинним 
законодавством та  мають структурно-логічний зв'язок, завданням якого є безпосереднє вилучення інформації, її 
оцінка та застосування для боротьби зі злочинністю. 

На жаль, КПК України не дає чіткого визначення поняттю «допит», ст. 224 якого зазначає лише порядок 
проведення допиту [11].  

Предметом допиту є коло тих обставин, які слідчий має намір з'ясувати шляхом допиту. До їх числа 
належать обставини, пов'язані із самою подією злочину (способом, місцем вчинення, часом, наслідками тощо), які 
встановлюють або спростовують винуватість у його вчиненні певних осіб і мотиви їхніх дій. Практично предметом 
допиту можуть бути будь-які обставини, що мають значення для встановлення істини в справі [18, с. 149]. 

Право проводити допит згідно ст. 44 КПК України має слідчий – як суб’єкт, уповноважений проводити 
слідчі (розшукові) дії. Допит може бути застосований до особи, якщо вона має певний процесуальний статус. За 
процесуальним статусом особи поділяються на: допит підозрюваного; допит свідка, потерпілого; допит 
обвинуваченого; допит експерта. Кожен із цих суб’єктів має свої процесуальні права та обов’язки, які реалізується 
на відповідних етапах кримінальної процесуальної діяльності [11].  

Слід враховувати, що є специфічна категорія осіб, які потребують особливі умови для допиту, а саме це 
малолітні (до 14 років) та неповнолітні (14 до 18 років). Допит малолітніх та неповнолітніх осіб проводиться за 
більш лояльних умов, через віковий та психологічний фактор. Під час допиту можуть залучатися психологи та 
законні представники: батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності – опікуни чи піклувальники особи; інші 
повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї; представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під 
опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний. 

Згідно до положень п.8 ст.128-1 Кримінально-виконавчого кодексу України від 11.07.2003 р., ніхто в 
жодному разі не може допитувати священнослужителя, перекладача чи іншу особу з питань, пов’язаних з 
конфіденційністю сповіді [12]. 

Чинним законодавством виокремлено такі види допитів:  
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 одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх 
показаннях. Процесуальний порядок проведення одночасного допиту регламентується ч. 9 ст. 224 Кримінально-
процесуального кодексу України. Як стверджує, науковець О. І. Котюк, метою одночасного допиту двох чи більше 
вже допитаних осіб є отримання додаткових фактичних даних, які свідчать про істинний перебіг обставин 
вчиненого злочину, що належать до предмету доказування, щодо яких у показаннях раніше допитаних осіб наявні 
істотні розбіжності [8, с. 31]. Вчений-криміналіст С. Ю. Карпушин звертає увагу на те, що закон не зобов’язує 
слідчого, прокурора проводити одночасний допит раніше допитаних осіб навіть за наявності істотних 
розбіжностей у їхніх показаннях. Так, ухвалою від 11 червня 2015 року слідчий суддя Галицького районного суду 
м. Львова відмовив у задоволенні скарги М. на рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотання про 
проведення одночасного допиту підозрюваного та свідків. Своє рішення слідчий суддя обґрунтував, зокрема, тим, 
що такий допит є правом, а не обов’язком слідчого [6, с. 63]. 

 щодо прямого та перехресного судового допиту свідків та потерпілого, який базується на принципі 
змагальності та був запозичений з норм права зарубіжних країх. Порядок проведення прямого та перехресного 
допиту регулюють лише положення ч. ч. 6-8 ст. 352 і ст. 353 КПК України. Законодавець не дає чіткого визначення 
«прямого допиту». Науковці Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін трактують його поняття в такій 
редакції: «прямий допит – це допит, який здійснюється між двома учасниками судового процесу, тобто одна особа 
(прокурор, захисник або обвинувачений) ставить запитання, а інша (свідок) – відповідає» [10, с. 89]. Ми вважаємо 
за доцільне доповнити це визначення тим, що запитання ставить першочергово сторона, яка викликала свідка. Під 
час прямого допиту не дозволяється ставити навідні запитання, тобто запитання, у формулюванні яких міститься 
відповідь, частина відповіді або підказка до неї. Спираючись на це, можна стверджувати, що при допиті свідок 
відповідає на запитання лише тоді, коли його запитали, без так званої «вільної розповіді». Законодавець також не 
дає визначення поняття «перехресного допиту», тому є необхідним звернутися до думок вчених. На думку В. О. 
Попелюшко перехресний допит свідка зводиться до допиту свідка сторонами з приводу одних і тих саме обставин. 
Кожний учасник судового розгляду має право ставити свідкові додаткові запитання для з’ясування або доповнення 
відповідей, даних на запитання інших осіб [14, с. 150]. С. Дуда під перехресним допитом розуміє такий допит, за 
якого учасники судового розгляду можуть почергово задавати одній і тій самій особі питання щодо будь-яких 
епізодів (фрагментів) його показань, з метою їх уточнення, доповнення та перевірки. Цей допит, на його думку, 
починається, зазвичай, після того як допитуваний у вільній розповіді повідомить все відоме у справі [3, с. 154]. 
Основна мета перехресного допиту – за допомогою навідних питань довести, що свідок або дає неправдиві 
свідчення, або помиляється. 

На наш погляд, значний інтерес представляє вивчення можливості проведення допиту із використанням 
гіпнозу, який є дуже специфічним за своїми методами проведення. Гіпноз – це сноподібний стан особи, який 
насамперед характеризується зниженням активності та порогу чутливості, розмиття меж свідомості та 
підсвідомості. Під час такого стану особа за вказівками гіпнотизера може розповідати інформацію, яка буде 
важлива для розкриття злочину. Особливістю є те, що такий вид допиту не передбачений на законодавчому рівні 
України. Однак, на правовому рівні широко деталізований та закріплений гіпноз як вид допиту у зарубіжних 
країнах: США, Канаді, Ізраїлю, Великобританії. Умовами проведення гіпнозу є доцільність такої процедури, 
наявність слідчих органів під час допиту, професіоналізм психолога (гіпнотизера), фіксація ходу процесуальної дії 
на матеріальних носіях та відсутність медичних показань. Після дотримання усіх вимог, слідчий за погодженням 
прокурора подає клопотання на ухвалу слідчому судді [19, с. 228-229].   

Законодавець виділяє чотири етапи порядку проведення слідчої дії, а саме: 1) з'ясування даних про особу 
допитуваного, роз'яснення порядку проведення слідчої дії; 2) роз'яснення його прав і обов'язків; 3) вільна 
розповідь; 4) відповіді на запитання слідчого, прокурора. Водночас, вчений Л. В. Павліченко, визначає три етапи 
допиту: початковий, основний і завершальний. На початковому етапі слідчий має на меті добре підготуватися до 
основної частини (власне допиту). Для цього він збирає усю можливу інформацію про допитувану особу, складає 
план проведення допиту і перелік питань, намагається передбачити можливі проблеми та намічає тактики ведення 
розмови [13, с. 186]. 

М.В.Салтевський тлумачить тактику, як розробку загальних положень-принципів, вчення про версії, 
планування, засоби слідства, закономірності формування психологічних відносин, вчення про наукову організацію 
праці слідчого та суддів [16, с. 68].  

Слушно визначає вчений-криміналіст В. Ю. Шепітько термін «криміналістична тактика». На його думку, 
криміналістична тактика – це відносно самостійний розділ науки криміналістики, який включає систему наукових 
положень і рекомендацій з організації та планування досудового і судового слідства, розроблюваних на основі 
визначення оптимальної лінії поведінки осіб, прийомів провадження слідчих і судових дій, направлених на 
дослідження і збір доказів і встановлення обставин, що сприяють вчиненню злочинів [22, с. 130]. 

На основному етапі допиту слідчий прагне отримати нову і правдиву інформацію. Для цього допитуваному 
пропонують викласти усе, що йому відомо, у тій послідовності, яку він визначає, і з його власними оцінками 
(прийом вільної розповіді). При використанні цього прийому допитуваному надається можливість в оповідній 



178 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

формі детально, без обмежень часу і деталізуючих запитань, викласти всю послідовність подій та одночасно 
застосовується поєднання форсованого (прискореного) та уповільненого темпів допиту. Дія цього прийому 
базується на тому, що інтенсивна зміна темпу запитань не дозволяє допитуваному скрупульозно обмірковувати 
варіанти відповідей і концентрувати увагу на деталях, які характеризують неправдивість свідчень [2, с. 18], [13, с. 
186].  

Вчені С. В. Бєлан та Т. О. Луценко, пропонують використовувати такі види тактик допиту під час основного 
етапу: використання стану емоційної напруженості. Цей прийом базується на тому факті, що у стані емоційної 
напруженості в особистості суттєво знижується здатність повною мірою здійснювати свідомий контроль за 
змістом мовних повідомлень та своєю поведінкою; використання ефекту раптовості [2, с. 17]. 

Л. В. Павліченко, вказує, що на завершальному етапі слідчий здійснює фіксацію даних, якщо їх не 
записували під час допиту. Слідчий робить висновки, ґрунтуючись на отриманій інформації. Дані переглядають, 
порівнюють із свідченнями різних осіб, а також із даними попередніх допитів [13, с. 187]. 

Опрацьований під час проведеного дослідження матеріал свідчить про те, що у зарубіжних країнах  широко 
застосовують фізіогноміку як вид тактики при проведенні допиту. Фізіогноміка – це вчення, за яким характер та 
психологічні властивості людини можна встановити через її риси обличчя – ніс, губи, брови, вуха тощо [20]. 

У 1971 р. відділом аналізу поведінки Академії ФБР США вперше було створено психологічний портрет 
злочинця у зв’язку з розслідуванням убивств, учинених з особливою жорстокістю. З того часу він увійшов у 
повсякденну практику роботи з розкриття тяжких злочинів. На сьогодні від 60 до 80% справ, переданих на 
консультацію до відділу психологічного аналізу, розкриваються. У 67% випадків створений психологічний 
портрет збігається з реальним виглядом злочинця [17, с. 133-134]. 

На наше переконання, фізіогноміка є універсальною тактикою, яка підходить під усі етапи допиту та є дуже 
важливою, оскільки знання цього вчення допоможе слідчому налагодити насамперед психологічний контакт, 
завдяки тому що він напередодні буде знати характерні особливості щодо спілкування з допитуваним. 

Вважаємо за доцільне запропонувати суб’єктам досудового слідства активніше впроваджувати 
використання під час проведення допиту поліграфу, який безумовно допоможе відкрити нові можливості 
виявлення, встановлення обставин та дослідження злочину. Поліграф є абсолютно безпечним для організму 
людини. Єдиною головною засадою задля дотримання прав та свобод людини необхідно брати письмову згоду 
допитуваного та проводити процедуру за присутністю психолога. 

На практиці слідчі широко застосовують юридичну психологію під час проведення допиту. Досвід 
використання спеціальних психологічних знань в оперативно-розшуковій діяльності допомагає підвищити 
ефективність своєї професійної діяльності, що позитивно впливає на подальше розкриття злочинів. Юридична 
психологія досить вдало вирішує конфліктні ситуації між слідчим та допитуваним. Конфліктна ситуація виникає 
тоді, коли допитуваний відмовляється давати показання, дає неправдиві показання, не визнає причетність до 
злочину, говорить правду, однак вважає, що інші учасники говорять неправду та ін. Розрядку конфліктної ситуації 
можна здійснити з допомогою прийомів емоційного впливу, зокрема: спонукання до каяття і роз'яснення 
кримінально-правових наслідків щиросердного каяття як обставин, які пом'якшують відповідальність; 
використання позитивних якостей допитуваного; використання особистісних відносин між співучасниками 
злочину; поглиблення психологічного контакту з допитуваним (наприклад, шляхом зміни ходу думок 
допитуваного та ін.) [21]. 

Для подолання конфліктної ситуації застосовуються психологічні методи, серед яких є психологічний 
контакт слідчого та особи, яка допитується.  

Вчений В. В. Баранчук сформулював етапи психологічного контакту, які повинні: регулювати процес 
установлення, підтримання та закріплення психологічного контакту; допомогти ліквідувати дію негативних 
чинників та усунути перекручення, що виникають із природи формування психологічного контакту; враховувати 
рівні формування психологічного контакту; дослідити можливості ефективного застосування тактичних прийомів 
його встановлення при проведенні допиту та ін. [1, с. 2].   

В. О. Коновалова, зазначає, що для установлення психологічного контакту, слідчий передбачає вивчення 
даних про особу допитуваного: матеріали кримінального провадження, показання свідків чи обвинувачених, 
характеристики, отримані в результаті оперативно-розшукової діяльності. Аналіз даних дозволяє скласти 
припущення про психологічний та соціальний портрет особи, з якою має відбутися розмова. Найголовнішим це є 
усунення конфліктних ситуацій [1, с. 8].   

Однією з таких спрощених процедур вирішення кримінально-правових конфліктів може бути припинення 
провадження шляхом примирення потерпілого і обвинуваченого або співпраця слідчого із допитуваною особою, 
яке застосовується в Україні та в більшості зарубіжних країнах. Одним із способів вирішення кримінального 
конфлікту є угода про визнання вини при судовому розгляді, застосування якої впродовж кількох століть 
практикується в англо-американській правовій системі. Такі угоди вигідні для обвинувачених, бо надають їм 
можливість через зізнання у дрібних правопорушеннях уникати покарання за тяжчі злочини. Підсудні часто 
відмовляються від проведення попереднього слухання, що, як правило, передбачає пом'якшення покарання чи 
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зменшення обсягу обвинувачення. Абсолютна більшість (у деяких районах до 90 %) засуджених у США 
опинилися за ґратами не за вердиктом присяжних, а тому, що зізнались у вчиненому злочині [5, с. 156]. 

На нашу думку, для того, щоб налагодити психологічний контакт та уникнути конфліктних ситуацій слід 
облаштувати спеціальні кімнати для допиту, які не будуть психологічно давити на допитуваного, а також при 
кожному допиті запрошувати спеціаліста-психолога, який би вивчав психологічний портрет особи.  

Висновки. У статті подається теоретичне узагальнення і визначено окремі шляхи вирішення наукового 
завдання, що полягає у рекомендації застосування нових видів, методів й тактик проведення допиту. Головними 
теоретичними і прикладними результатами роботи є:  

1.Розглянуто різні підходи до проблеми розуміння та формулювання терміну «допит» спираючись на думки 
вчених-криміналістів. Запропоновано авторське доповнення щодо визначення поняття «допит», а саме допит – це 
певні дії, що регулюються чинним законодавством, які мають структурно-логічний зв'язок, завданням якого є 
безпосереднє вилучення інформації, її оцінка та застосування для боротьби зі злочинністю; 

2.З урахуванням опрацьованих джерел охарактеризовано предмет допиту, що являє собою коло обставин, 
які слідчий має намір дослідити. Зазначено особу, яка має право проводити допит та коло осіб, які можуть бути 
допитуваними відповідно до їх процесуального статусу; 

3.Проаналізовано види допитів та рекомендовано застосовувати окремий вид, який не закріплений на 
законодавчому рівні, а саме: проведення допиту за допомогою гіпнозу (виокремлено умови відповідно до яких 
можна проводити такий специфічний допит, а також вказано на його позитивні риси); 

4.Досліджено позитивний досвід зарубіжних країн та внесено пропозиції щодо більш активного 
використання поліграфу та впровадження на законодавчому рівні можливостей фізіогноміки; 

6.Опрацьовано проблемні питання, які виникають між слідчим та допитуваним, сформульовано методи 
подолання конфліктних ситуацій завдяки юридичній психології й психологічному контакту. 
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ІДЕОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПОСТМОДЕРНУ: СУТНІСТЬ ТА 
РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ 

 
Стаття присвячена дослідженню науково-історичних аспектів процесу становлення ідеології політичного 

постмодернізму. Визначено спільні та відмінні риси модерну та постмодерну з метою відмежування та 
характеристики нової системи постмодерністських цінностей. 

Ключові слова: постмодернізм, модернізм, історико-філософська концепція, метапарадигма. 
 
Milova M., Trushevich A. POLITICAL POST MODERN IDEOLOGY: THE ESSENCE AND 

RETROSPECTIVE OF DEVELOPMENT 
The article is devoted to the research of the scientific and historical aspects of the process of formation of the 

ideology of political postmodernism. The general and distinctive features of modern and postmodern are defined in order to 
distinguish and characterize the new system of postmodern values. 

Key words: postmodernism, modernism, historical and philosophical concept, metaparadigma. 
 
Постановка проблеми. Категорії постмодерного періоду, їх генезис та сутність є предметом дискусій як 

зарубіжних, так і вітчизняних дослідників у сфері політології. Сьогодні в політичній теорії йде гостра дискусія про 
те, чи продовжує теперішнє суспільство належати до епохи модерну, або ж відбулися в ньому фундаментальні 
зміни, які вже привели його в постмодерн. Актуальність роботи зумовлена актуалізацією проблеми постмодерну, 
як поняття та його впливом на політику. Вже в кінці ХІХ століття, у людей виникає естетична втома та 
починається трансформація, не тільки в суспільному житті, а й в політиці. Поняття «постмодерн» сьогодні широко 
популяризоване: ініціативні громадяни, нові політичні лідери, постмодерні прояви влади, латентні структури і 
глобалізація. Все це використовується в засобах масової комунікації, що має неоднозначність тлумачень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню постмодернізму присвячені праці таких вчених, 
як А.Тойнбі, Р.Інглхарт, Ж.-Ф.Ліотар, Ч.Дженкс, З.Бауман, М.Хайдегер, Ігаб Гассан, О.Панарін, В.Воронкова, 
Д.Затонський, Н.Терещенко та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є ретроспективний аналіз розвитку та становлення політичного 
постмодернізму як нової ідеології, а також її сутність крізь призму наукових досліджень.  

Виклад основного матеріалу. В теорії постмодерну важливим є визначення його базових структур, 
зокрема, варто розпочати з аналізу поняття «постмодерн». Підсумувавши строкату палітру підходів, ми 
розглядаємо постмодерн як соціологічну, історико – філософську концепцію сприйняття світу в епоху 
постіндустріалізму, що спирається на недовіру до традиційних реалістичних концепцій, до істинності 

© М.І.Мілова, Г.Б.Трушевич, 2018 
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відображення реальності людськими органами чуття. 
 Безпосередньо, постмодернізм (фр. postmodernisme – після модернізму) – термін, що структурно позначає 

подібні явища у світовому суспільному житті і культурі другої половини XX століття: він вживається як для 
характеристики постнекласичного типу філософствування, так і для комплексу стилів в художньому мистецтві.  

На початку ХХ століття класичний тип мислення епохи модерну змінюється на некласичний, а наприкінці 
століття – на постнекласичний. Для фіксування ментальної специфіки нової епохи, яка кардинально відрізнялася 
від попередньої, потрібен новий термін. Сучасний стан науки, культури та суспільства в цілому в 70-і роки XX 
століття було охарактеризовано Ж.– Ф. Ліотаром як «стан постмодерну». Зародження постмодерну проходило в 
60–70– і рр. ХХ століття, воно логічно випливає з процесів епохи модерну як реакція на кризу її ідей, а також на 
так звану «смерть» супероснов: Бога (Ніцше), автора (Барт), людини (гуманітарності). 

 «Початком» постмодернізму вважають статтю Леслі Фідлера, 1969, «Пересекайте границу, засыпайте рвы». 
Американський теолог Харві Кокс у своїх роботах початку 70–х років, присвячених проблемам релігії в 
Латинській Америці, широко користується поняттям «постмодерністська теологія». Проте популярність терміну 
«постмодернізм» знайшов завдяки Чарльзу Дженксу  у  книзі «Мова архітектури постмодернізму». 

Згодом відбувається розширення змісту цього поняття з початку вузького визначення нових тенденцій в 
нової течії у французькій філософії (Лакан, Жак, Альтюссер, Луї, Ж. Дерріда, Ж.– Ф. Ліотар, Фуко, Мішель) до 
визначення, що охоплює 60-70 роки почалися процеси в усіх галузях культури, включаючи феміністський та 
антирасистський рух. 

У світлі історичних подій останніх десятиліть ні для кого не викликає сумніву той факт, що людство 
перебуває на межі принципово нової фази своєї історії. Дана межа проходить по лінії «модерн» як історичної 
епохи, яка охоплює період з ХVII по ХІХ ст., «постмодерн» – принципово нової, наступної за модерном епохою. 
Таким чином, постмодерн є історичним наступником модерну. Як пише М. О. Мнацаканян, щоб відповісти на 
питання, як і чому з'явився посмодерн, треба відповісти на інше питання: як розвивався модерн і що з ним 
трапилося в 1980–90– і роки [12, с. 47]. 

В історії світової соціологічної думки, як зазначає С. А. Кравченко, завжди були присутні уявлення про 
модерні, під якими зазвичай малося на увазі, по-перше, новий стан соціального та культурного розвитку 
суспільства і, по-друге, що пропонувалися теорії його осмислення, які в сукупності утворювали специфічну 
метапарадигму зі своїм характерним теоретико – методологічним інструментарієм [7]. Так, в рамках 
інтерпретативної метапарадигми (М. Вебер) присутнє уявлення про альтернативність соціуму, плюралізмі 
суб'єктивно сконструйованих світів, що суперечить позитивістської метапарадигми з її універсальністю законів 
суспільного розвитку; інтегральна метапарадигма (П. Сорокін, Т. Парсонс) стала результатом ускорюючої 
соціальної динаміки і була покликана пояснити процеси соціокультурної динаміки в сучасному суспільстві.   

Цікава спроба осмислення сутності процесу модернізації та її спрямованості була зроблена німецьким 
вченим У. Беком, в результаті якої на світ з'явилася концепція рефлексивної модернізації, а також зробила У. Бека 
всесвітньо відомим теорія «суспільства ризику» [2]. 

Підставою для поділу модерну і постмодерну, вважає А. М. Бекар, слід вважати час: у такій зв'язці як 
«традиціоналізм – модернізм – постмодернізм». Традиціоналізм орієнтований на минуле, модернізм виражений в 
прогресивних варіантах розвитку і звернений до майбутнього, а на стику традиції і модерну виникає 
постмодернізм, сконцентрований навколо проблем сьогодення [3]. 

Щоб зрозуміти постмодерн, треба зрозуміти, що він заперечує в модерні і про що постулює. Наприклад, 
існує думка, що модернізація сучасного суспільства успішно завершена, що сакральні виміри в соціально – 
економічній і політичній сферах зникли разом з традиціями та національно – культурними факторами, і на цьому 
засновують свої ідеї теоретики постмодерну. Прихильники теорії постмодерну також заперечують поступальний 
розвиток історії, її безперервність, тотальність, сенс, мету розвитку і рух людства до прогресу, і ідею прогресу як 
таку [12, с. 48]. 

Причиною великого провалу модерну та ідеї суспільного прогресу можна вважати нереалізований проект 
модернізації світу, ліквідації прірви між «багатими» і «бідними» країнами і народами, в результаті чого 
«постмодерн, по суті, стає ідейно – політичною, теоретичною та світоглядною реакцією на дану, гігантську за 
масштабами і значущістю, невдачу модерну» [12, с. 48]. Разом з тим, постмодерну не вдалося витіснити модерн зі 
сфери наукового знання, повністю зайняти його місце, і як і раніше, теорія модерну залишається привабливою і 
живучою, що не дивно, якщо врахувати витоки модерну: марксизм, культурна антропологія, соціальна психологія, 
вчення М. Вебера і Е. Дюркгейма. 

Постмодерн, з позиції Е. Гідденса, характеризується такими рисами: зміни буття відбуваються в контексті 
розривів пізнанні; соціальні трансформації знаходять відцентровий і безладний характер; особистість індивіда 
піддається розривів, розчленованості в результаті того, що життєвий досвід носить фрагментарний характер; 
істина знаходить контекстуальний характер; відчувається теоретична безпорадність перед лицем глобалізацій них 
тенденцій; виникає «спустошення» повсякденному житті як результат вторгнення в неї абстрактних систем; 
координація політичних зусиль позбавлена сприятливих можливостей через зростання ролі локального фактора і 
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дисперсії [8]. 
Окремі дослідники характеризували постмодернізм як виклик культурі, що базується на ідеалах 

Просвітництва, на думку інших, в постмодернізмі, в першу чергу, слід бачити відповідь неолібералізму та 
викликаного їм процесу «зіткнення цивілізацій» [4]. Як зазначає І. Н. Полонська, «інтелектуальний досвід і 
філософський зміст постмодернізму не можуть у повному обсязі бути осягнутими поза культурною та соціальною 
грунту, на якому вони виникли» [13, с. 79]. 

М. Фуко, розглядаючи постмодернізм, зауважив, що постмодерністи проголосили «право на повстання 
проти розуму» [14, с. 372]. Ж.-Ф. Ліотар назвав постмодерном стан суспільства після трансформацій, істотно 
змінили правила гри в науці, культурі, літературі, при цьому охарактеризував постмодернізм як недовіру до 
метанаративів, що виникли в сучасному суспільстві в результаті розчарування в дискурсі Просвітництва [9, с. 10]. 
Можна погодитися з А. В. Лубським, що стверджують, що в цілому постмодерністська парадигма не має 
відношення до науки в її класичному розумінні, оскільки ігнорує основоположні принципи наукового дослідження 
[10, с. 230]. Для постмодерніста, пише М. О. Мнацаканян, не існує зовнішня, незалежна від людини реальність, 
соціальні процеси і феномени він буде розглядати лише через призму власних відчуттів, уявлень, особистого 
досвіду, що часто призводить до крайнього суб'єктивізму, агностицизму, до того, що Е. Гідденс називав 
«розривами в пізнанні», «фрагментації знання» [12, с. 48]. 

Постмодерн відрізняється від модерну не тільки своїм методологічним інструментарієм, крайнім 
суб'єктивізмом, а й самим світовідчуттям. Якщо світовідчуття епохи модерну та представників даного напрямку 
характеризує нестримний оптимізм, який приймає різні форми – від віри в нескінченний лінійний прогрес до 
переконаності в абсолютній, вичерпній пізнаваності світу і всесильність позитивної науки, то світосприйняття 
постмодерну, навпаки, відрізняється глибинним песимізмом і скептицизмом у відношенні до всього і, насамперед, 
до пізнання і істини. Нелінійний характер соціокультурної динаміки знижує стабільність і рівновагу соціальної 
системи, адаптація якої в даних умовах принципово інша і вимагає більшої гнучкості і рефлективності, як від 
системи, так і від самих акторів, оскільки в упорядкованому хаосі, як називають постмодерністи сучасний соціум, 
цілісний традиційний тип розвитку суспільства порушений, як і відповідна йому адаптаційна, ціннісна, ідеологічна 
система. Мабуть тому основним фактом постмодернізму і його ідеології, на думку Ю. М Давидова, є крах усіх 
«великих ідей», ідеалів, цінностей, які виникли в попередню епоху модерну [6, с. 696].  

Фінський дослідник Дж. Рінно (Університет Тампере) підкреслив роль нових соціальних рухів в умовах 
постмодерну. Це пов'язано, на його думку, з виникненням постмодерністського стилю життя, нової системи 
постмодерністських цінностей і зростаючою роллю індивідуального вибору людиною характеру діяльності в 
політиці. Саме нові соціальні та місцеві рухи відкривають широкі можливості для самореалізації політичних та 
інших потреб, інтересів особистості в умовах постмодерну [1].  

Висновки. Отже, модернізм і постмодернізм не слід розглядати як окремі епохи, а як відносини 
спроектовані на майбутнє. При чому постмодернізм завжди виступає з критичних позицій по відношенню до 
модернізму. Постмодернізм – це проекція модерну. У сучасній політиці існує думка, яка зазвичай є основною в ідеї 
постмодернізму, що сформовані певні політичні вчення і доктрини втратили взаємозв'язок з розпадом 
установлених характерних рис нинішнього суспільства.  
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НАРОДНА ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ 

ДЕМОКРАТІЇ 
 

Стаття присвячена конституційно-правовому аналізу інституту народної законодавчої ініціативи як форми 
безпосередньої демократії. Визначено поняття, зміст, види та особливості народної законодавчої ініціативи. 
Розкрито поняття найбільш важливих видів народної законодавчої ініціативи (загальнодержавної та місцевої), які 
тісно пов’язані з представницькою демократією і спрямовані на постановку та розв’язання нагальних проблем 
державного та місцевого значення. Особливу увагу звернено на спроби законодавчого закріплення вказаної форми 
безпосереднього народовладдя в Україн та перспективи конституційного закріплення данного інтитуту. Розкрито 
окремі аспекти механізму реалізації громадянами України права на законодавчу ініціативу. 

Ключові слова: безпосередня демократія, форми безпосередньої демократії, право законодавчої ініціативи, 
народна законодавча ініціатива, законодавчий процес. 

 
Milova T., Polyak J.  NATIONAL LEGISLATIVE INITIATIVE AS A FORM OF UNFAIR DEMOCRACY 
The article is devoted to the constitutional and legal analysis of the institute of national legislative initiative as a 

form of direct democracy. The concept, content, types and features of the national legislative initiative are defined. The 
concept of the most important types of the national legislative initiative (national and local), which are closely connected 
with representative democracy and aimed at the formulation and solution of urgent problems of state and local importance, 
is disclosed. Particular attention is paid to attempts to legally consolidate this form of direct democracy in Ukraine and the 
prospects of constitutional consolidation of this intitute. Some aspects of the mechanism of realization by the citizens of 
Ukraine of the right to legislative initiative are revealed. 

Key words: direct democracy, forms of direct democracy, the right of legislative initiative, national legislative 
initiative, legislative process. 

 
Постановка проблеми. Для ефективної розбудови демократичної правової держави велике значення має 

розвиток різних форм безпосередньої демократії, що дозволяє населенню безпосередньо брати участь в управлінні 
державними справами, зокрема у законотворчому процесі. Нині в Україні гостро постала потреба у необхідності 
конституційного закріплення права на народну законодавчу ініціативу, що зумовлено втратою чинності Законом 
України «Про всеукраїнський референдум», тривалою відсутністю законодавчого регулювання порядку 
проведення місцевих референдумів та ряду інших важливих питань, що потребують свого законодавчого 
регулювання. Надання українському народу право на законодавчу ініціативу, розробка його механізму реалізації 
сприятиме активізації законодавчого процесу, підвищить його функціональність та своєчасність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняттю народної законодавчої ініціативи приділили увагу 
багато як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема цю проблему з різних аспектів досліджували О. Богачова, 
О. Галус, В. Комарова, А. Крутько, І. Куян, О. Мурашин, В. Нестерович В. Рагозін, М. Смук, І. Средницька та інші. 
Разом з тим, існує ціла низка питань, які і надалі досить гостро обговорюються в літературі.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є конституційно-правовий аналіз інституту народної 
законодавчої ініціативи як форми безпосереднього народовладдя та перспективи його конституційного 
закріплення в Україні.  

© Т.М.Мілова, Ю.В.Поляк, 2018 
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Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 69 Конституції України народне волевиявлення 
здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії [1]. Однією з таких форм 
виступає народна законодавча ініціатива, яка, на жаль, поки що не знаходить свого конституційного та 
законодавчого закріплення в Україні.  

Розвиток інституту народної законодавчої ініціативи впливав на формування її визначення. Так, О. Галус 
пропонує під народною законодавчою ініціативою розуміти форму безпосереднього народовладдя, яка полягає у 
безпосередньому волевиявленні визначеної у Конституції України кількості громадян України, які мають право 
голосу, шляхом внесення до Верховної Ради проекту закону, який підлягає обов’язковому розгляду на пленарному 
засіданні Верховної Ради України [2, с. 120]. Викладену думку поділяють Є. Промський та О. Новиков, які 
зазначають, що надання громадянам права народної законодавчої ініціативи дасть змогу групі осіб самостійно, без 
посередників у вигляді народних депутатів України чи політичних партій, ініціювати законопроект, який справді 
відповідатиме потребам громадян. Слід передбачити обов’язок для Верховної Ради України розглянути такий 
законопроект [3, с. 55].  

Для реалізаціїї права народної законодавчої ініціативи важливе значення мають види, які спрямованні на 
повноцінне функціонування даного інституту. Зокрема, науковці поділяють народну законодавчу ініціативу за: 
територіальною ознакою; сформованістю; повнотою нормативного регулювання механізму реалізації народної 
законодавчої ініціативи; способом реалізації; спрямованістю; визначеністю кола питань, стосовно яких може 
ініціюватися народна законодавча ініціатива [4, с. 49-50]. 

Особливо важливим видається такий вид, як національна (загальнодержавна) законодавча ініціатива – право 
громадян ініціювати створення або запропонувати готовий законопроект, шляхом внесення його до 
представницького органу, який підлягає обов’язковому розгляду або розглядом його на референдумі, за 
результатами якого приймається рішення про прийняття чи не прийняття відповідного законопроекту. На 
національному рівні народна законодавча ініціатива передбачена конституціями таких держав, як: Киргизстан, 
Італія, Іспанія, Бразилія, Білорусь та ін [4, с. 49].  

Не менш вагому роль відіграє такий вид народної законодавчої ініціативи, як місцева ініціатива – це не 
пряма нормотворчість громадян, а означає прийняття правових актів голосуванням членів територіальної громади. 
При цьому вона ні в якому разі не замінює представницьких форм правотворчості і нормотворчості, фактично є 
доповненням до них, іноді вступаючи у конфлікти з представницькими органами, які відстоюють іншу позицію, на 
відміну від певної частини місцевого співтовариства, або граючи пасивну роль у вирішенні назрілої проблеми 
муніципального життя [5, с. 100]. На сьогодні існує широкий спектр видів народної законодавчої ініціативи, але 
вибір певного виду залежить від обставин та потреб реалізації означеного права народу. 

Законодавча регламентація народної законодавчої ініціативи залежить від правової системи держави. Так, 
І. Средницька виокремлює такі моделі народної законодавчої ініціативи: а) австрійська модель регламентує 
порядок подачі громадянами законопроектів до представницького органу державної влади, який самостійно 
приймає щодо них рішення (Австрія, Італія, Іспанія, Польща, Румунія, Словенія, Македонія, Латвія, Литва, 
Білорусь, Киргизстан, Сан-Марино тощо); б) американська модель дає можливість громадянам контролювати 
процес реалізації власної ініціативи від початку і до кінця законодавчого процесу, оминаючи легіслатуру штату і 
тим самим реалізувати свої владні повноваження (США) [6, с. 11].  

Велику роль для законодавчої регламентації народної законодавчої ініціативи відіграє досвід зарубіжних 
країн. Нормативне закріплення права законодавчої ініціативи народу має місце в документах Австрії, Білорусі, 
Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Македонії, Румунії, Словенії. У кожній країні закріплено свої вимоги до кількості 
підписів громадян на підтримку внесення народної законодавчої ініціативи до парламенту, а також вимоги до 
кількості членів ініціативної групи, які вправі ініціювати народний законопроект. Країни європейського регіону 
по-різному підходять до визначення переліку дозволених джерел фінансування агітаційної кампанії: у більшості 
європейських країн використання бюджетних коштів на відповідні цілі заборонено, в інших – навпаки, бюджетні 
кошти є єдиним легальним джерелом фінансування агітаційної кампанії (Австрія, Іспанія) [7, 56].  

В Україні існувало ряд законопроектів, які робили спробу закріпити на законодавчому рівні право народної 
законодавчої ініціативи. Так, Проект Закону України «Про правотворчу народну ініціативу» від 30.12.2013 р. 
№3847 вказував, що правотворча народна ініціатива – це сформована, відповідно до вимог цього закону, 
пропозиція щодо прийняття законодавчого акту чи розгляду відповідного проекту законодавчого акту або зміни 
законодавства, що підтримана не менше ніж 45 тисяч громадян України, які мають право голосу, та подана у 
встановлений цим законом спосіб на розгляд Верховної Ради України [8].  

Інший Проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо народної 
законодавчої ініціативи» від 29.09.2016 р. №5196 визначав народну законодавчу ініціативу як форму 
безпосередньої участі громадян України в законотворчому процесі шляхом ініціювання законопроектів, які 
можуть бути прийняті до розгляду Верховною Радою України, голосування на підтримку прийняття чи проти 
прийняття законопроектів, зареєстрованих в Апараті Верховної Ради України, а також впливу на першочерговість 
розгляду законопроектів [9].  
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Один із дієвих механізмів народу брати участь у питаннях прийняття чи неприйняття закону Верховною 
Радою України чи інших нормативно-правових актів органами державної влади виступає інституту електоронних 
петицій. Адже, відповідно до Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її 
реалізації від 08.11.2017 р., електронна петиція – це колективне звернення в електронній формі у вигляді тексту 
скарги (протесту) та/або пропозиції, на яку адресат (суб’єкт владних повноважень) публічно оголошує про свою 
позицію щодо згоди чи незгоди по суті петиції, інформує про аргументи у разі незгоди та організовує спільну з 
авторами та їх прихильниками роботу з розроблення та втілення плану реалізації петиції у разі згоди [10]. Тому в 
більшості таких петицій громадяни висловлюють думку щодо прийняття закону або його відкладення, а тому 
електоронні петиції слід розглядати, як один із механізмів реалізації народної законодавчої ініціативи.  

Окремі аспекти такого механізму щодо народної правотворчої ініціативи регламентував вказаний 
законопроект № №5196 від 29.09.2016 р. Так, в окремій ст. 89-1 Регламенту Верховної Ради України 
пропонувалося закріпити такі положення про те, що: 

- громадяни України мають право на народну законодавчу ініціативу, підтримку народних законодавчих 
ініціатив інших громадян, а також врахування свого голосу на підтримку прийняття чи проти прийняття 
законопроектів, зареєстрованих в Апараті Верховної Ради України; 

- громадянин України, який виступає із народною законодавчою ініціативою, голосує за підтримку народної 
законодавчої ініціативи, або на підтримку прийняття чи відхилення законопроектів, зареєстрованих в Апараті 
Верховної Ради України, має бути ідентифікований за допомогою електронного цифрового підпису, що 
прирівнюється за правовим статусом до власноручного підпису, або системи електронної дистанційної 
ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID; 

- народна законодавча ініціатива реалізується шляхом розміщення законопроекту, підготовленого з 
дотриманням вимог ст. 91 цього Регламенту, ініціатором якого є громадянин (громадяни) України, в спеціально 
призначеному для цього сервісі на офіційному веб-сайті Верховної Ради України; 

- законопроект, внесений до Верховної Ради України в порядку народної законодавчої ініціативи, 
вважається таким, що прийнятий до розгляду, у разі, якщо протягом 30 днів з моменту його розміщення на 
офіційному веб-сайті Верховної Ради України, кількість голосів, поданих на його підтримку становитиме не менше 
25 тисяч громадян України; 

- законопроект, прийнятий до розгляду в порядку народної законодавчої ініціативи, реєструється в Апараті 
Верховної Ради за підписом Голови Верховної Ради України та розглядається за процедурою, визначеною 
Розділом IV цього Регламенту; 

- законопроект, підтриманий, з урахуванням вимог частини другої цією статті, не менш, як 150 тисячами 
громадян України, розглядається Верховною Радою невідкладно [9]. Означені пропозиції до чинного 
законодавства в аспекті запровадження інституту народної законодавчої ініціативи та окремі аспекти механізму її 
реалізації ввважаємо слушними, оптимальними та необхідними в сучасних політико-правових умовах. 

Висновки. Таким чином, потреба законодавчого закріплення права на народну законодавчу ініціативу в 
Україні є актуальним напрямком розвитку вітчизняних форм безпосередньої демократії. Це зумовлено як 
особливостями розвитку законотворчого процесу в Україні, так і необхідністю впровадження європейських 
стандартів у чинне законодавство України. Зауважимо, що нормативне закріплення народної законодавчої 
ініціативи як форми безпосередньої демократії не суперечить чинним нормам Конституції України, оскільки 
єдиним джерелом влади в Україні проголошується народ. Проте в майбутньому доцільним видається безпосереднє 
конституційно-правове закріплення права Українського народу на законодавчу ініціативу. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Одним із ключових секторів національної безпеки будь-якої держави, є інформаційна безпека. Послідовна 

реалізація чітко сформульованої національної інформаційної стратегії, дозволяє забезпечувати безпеку у 
політичній, військовій, соціальній, економічній та інших сферах діяльності держави. Стрімкий розвиток 
інформаційно-комунікативних технологій та швидка глобальна інформатизація населення призвели до появи 
нових загроз національній безпеці держави. Проведення інформаційно-психологічних операцій спрямованих на 
ліквідацію суверенітету чи обмеження незалежності держави, для України є не гіпотетичною, а реальною 
загрозою. Одними із ключових напрямків протидії та мінімізації інформаційно-психологічного впливу, є створення 
сучасної та ефективної нормативно-правової бази функціонування системи інформаційної безпеки, а також 
вироблення ефективного механізму її реалізації.  

Ключові слова: інформаційна безпека, адміністративно-правовий механізм, національна безпека, 
інформаційно-психологічні операції, кібербезпека. 

 
Sikorsky O., Giletsky M. MODERN STATUS AND PROSPECTS OF IMPROVING THE 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL MECHANISM OF IMPLEMENTING THE POLICY OF INFORMATION 
SECURITY OF UKRAINE  

Information security is one of the key sectors in national security of any state. The consistent implementation of a 
well-formulated national information strategy allows to provide security in the political, military, social, economic and 
other spheres of state activity. The rapid development of information and communication technologies and the rapid global 
informatization among people have led to new threats in the national security of the state. Conducting information-
psychological operations aimed at eliminating sovereignty or limiting the independence of the state is not hypothetical but a 
real threat for Ukraine. One of the key areas of counteraction and minimization of information and psychological influence 
is the creation of a modern and effective legal base for the functioning of the information security system, as well as the 
development of an effective mechanism for its implementation. 

Key words: information security, administrative and legal mechanism, national security, information-psychological 
operations, cyber security. 

 
Постановка проблеми. Проблема формування єдиного інформаційного простору країни, а також активного 

протистояння впливу зовнішніх чинників, постала в Україні досить давно, однак найгостріше вона проявилась 
після трагічних подій 2014 року. Лише після прийняття ряду нормативних актів, які дозволили виробити єдиний 
підхід до розуміння вирішення проблеми, почались масштабні зрушення у реформуванні секторів безпеки 
держави, у тому числі інформаційного. Однак, незважаючи на вже наявні напрацювання у даній сфері, механізм 
реалізації політики інформаційної безпеки, є недостатньо ефективним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання механізму адміністративно-правового 
регулювання політики інформаційної безпеки займалось багато вчених-адміністративістів, зокрема: О. Бандурка, 
Ю. Битяк, С. Алексеев, О. Скакун, В. Галунько, В. Корельський, Р. Калюжний, Л. Коваль, В. Колпаков, Є. Додіна, 
В. Котюк, В. Перевалов, В. Селіванов та ін. Проте, незважаючи на достатньо об’ємну кількість матеріалів 
досліджень, питання щодо чіткого визначення механізму адміністративно-правового регулювання та його 

© О.П.Сікорський, М.В.Гілецький, 2018 
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структурних елементів не вирішено, а також залишається поза увагою механізм адміністративно-правового 
регулювання у сфері реалізацій політики інформаційної безпеки. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є загальний аналіз механізму реалізації політики інформаційної 
безпеки України, як ключової складової функціонування системи національної безпеки нашої держави 

Виклад основного матеріалу. Пріоритетними напрямами державної політики будь-якої держави, є 
збереження суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та недоторканості кордонів. Україна, як 
суверенна та незалежна держава, також не є виключенням. Однак, у 2014 році, Україна вперше в історії своєї 
незалежності, зіткнулась із новим методом ведення бойових дій – так званою «Гібридною війною». Внаслідок 
цього, було викрито значні прорахунки вищого політичного та військового керівництва. Так, у державі була 
частково або повністю відсутня нормативна база для надання оперативної та адекватної відповіді на дії агресора. 

Гібридну війну у загальному вигляді розуміють як воєнні дії, що здійснюють шляхом поєднання мілітарних, 
квазімілітарних, дипломатичних, інформаційних, економічних та інших засобів з метою досягнення стратегічних 
політичних цілей. Специфіка такого поєднання полягає в тому, що кожний із військових і невійськових способів 
ведення гібридного конфлікту застосовується у воєнних цілях та використовується як зброя [1, с. 19-20].  

З наведеного вище визначення, можна дійти висновку, що невід’ємною складовою такої війни є інформація 
та способи її використання. Відповідно до Закону України «Про інформацію», інформація – це сукупність 
відомостей про матеріальний і духовний світ, про закономірності й тенденції його розвитку, які можна 
відтворювати шляхом передачі усним, письмовим або електронним способом [2]. 

Закон України «Про інформацію», встановлює також принципи державної інформаційної політики, одним з 
яких є забезпечення інформаційної безпеки України. Однак значний час даний принцип реалізовувався лише 
формально і лише після безпосереднього початку бойових дій, проблема інформаційної безпеки стала однією з 
найактуальніших. 

Однією з основних причин актуалізації даної проблеми саме у контексті збройного конфлікту, є проведення 
т.зв. «спеціальних інформаційних операцій» або «інформаційно-психологічних операцій (ІПО)». 

Психологічні операції (англ. PSYOP) — комплекс заходів, що передбачає передачу вибраної інформації 
аудиторії для впливу на емоційний стан і спосіб мислення, а через неї опосередковано на поведінку та рішення 
урядів, груп чи лідерів. Вони мають ґрунтуватися на реальності, меседжі повинні узгоджуватися між собою, а 
конструйована «реальність» має бути так чи інакше прийнятною для будь-якої аудиторії. [3]. 

Історія проведення психологічних операцій сягає своїм корінням час становлення людства та перших битв 
між людьми. Найбільш масштабний в історії комплекс заходів інформаційно-психологічного впливу (ІПВ) був 
здійснений за часів «холодної війни». Як писав у 1946 р. один із «архітекторів» американської зовнішньої 
політики, директор ЦРУ (1953-1961) А. Ф. Даллес, «людський мозок, свідомість людей здатні змінюватися. 
Посіявши хаос, ми непомітно підмінимо їхні цінності на облудні та змусимо їх вірити у фальшиві цінності. Як? Ми 
знайдемо своїх однодумців, союзників у самій Росії, Україні, Білорусії, Прибалтиці, Закавказзі, Середній Азії і далі 
– скрізь» [4, с. 232-233]. 

Аналіз воєнно-політичної обстановки в Автономній Республіці Крим (далі ‒ АРК) та на південному сході 
України показав, що проти нашої країни та її Збройних Сил з боку Російської Федерації активно проводяться 
інформаційно-психологічні операції (ІПО), які складають єдину систему операцій зі взаємопов’язаними цілями, 
спрямованими на [5]: 

- підтримку політичних і воєнних рішень керівництва Російської Федерації на міжнародному рівні, з боку 
населення РФ та підконтрольних російській владі територій; 

- нівелювання та викривлення рішень воєнно-політичного керівництва України, порушення діяльності 
органів військового управління; 

- зниження морально-психологічного стану особового складу Збройних Сил та інших силових структур 
України; 

- деморалізацію населення України. 
На думку Г. В. Пєвцова, для досягнення визначених цілей застосовується майже повний спектр каналів 

комунікацій – традиційні та електронні засоби масової інформації. Найактивніше використовуються телебачення, 
Інтернет і соціальні мережі. При цьому застосовуються всі методи інформаційно-психологічної боротьби – від 
представлення тенденційної інформації та напівправди до неприхованої неправди («фейку») [5]. 

Квола відповідь України на агресивну політику Росії на початку 2014 р. стала «моментом істини», який 
засвідчив системну кризу національного сектору безпеки і оборони та показав необхідність негайного здійснення 
масштабних реформ у цій сфері. Перед Україною постало надскладне завдання – проводити швидкі реформи у 
секторі безпеки і оборони в умовах протидії широкомасштабній російській агресії. Аналогічний процес у західних 
країн, навіть за умов мирного часу, не був швидким і тривав роками [1, с. 23-24].  

З метою вирішення даного питання на законодавчому рівні протягом 2015-2017 рр. було прийнято ряд 
нормативних актів, які заклали базові підвалини для реформування системи національної безпеки та створення 
системи інформаційної безпеки держави. 
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У травні 2015 року була прийнята Стратегія національної безпеки України. Основним завданням даного 
документу, стала заміна застарілої Стратегії національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється». 
Стратегія національної безпеки України затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 
287/2015 визначає сучасні актуальні виклики національній безпеці України та кроки по ліквідації чи мінімізації 
таких викликів [6]. 

Крім основних секторів безпеки та оборони, потребував реформування інформаційний сектор безпеки 
України.  

Прорахунки у системі інформаційної безпеки стали одними з основних, які дозволили північному сусіду 
налаштувати населення однієї частини суверенної сусідньої держави проти іншого, що в свою чергу дозволило 
анексувати частину території останньої та створити вогнище напруженості на її території. 

З метою урегулювання сфери інформаційної безпеки та можливості вчасного реагування та не допущення 
чи мінімізування проведення ІПО на території країни, була прийнята Доктрина інформаційної безпеки України.  

Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017 введено в дію Рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України». Доктрина 
інформаційної безпеки України визначає національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, 
напрями і пріоритети державної політики в інформаційній сфері [7]. 

Для реалізації будь-якого нормативного акту необхідна розробка і впровадження дієвого механізму його 
реалізації. Під поняттям «механізм правового регулювання» слід розуміти сукупність правових засобів, форм та 
способів, за допомогою яких забезпечується задоволення інтересів суб'єктів права, впорядкування суспільних 
відносин, встановлення правопорядку в суспільстві, вирішення конфліктів, досягнення соціального компромісу в 
правовій сфері [8; с. 373-374]. 

Ключову роль у реалізації правового регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права 
займає явище, яке в юридичній науці, теорії права та адміністративному праві носить назву механізму 
адміністративно-правового регулювання. 

На думку низки вітчизняних науковців В. Галунька, В. Олефіра, М. Пихтіна та інших, механізм 
адміністративно-правового регулювання – це засоби функціонування єдиної системи адміністративно-правового 
регулювання з метою забезпечення прав, свобод та публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 
нормального функціонування громадянського суспільства і держави. До складових елементів механізму 
адміністративно-правового регулювання відноситься [9; с. 87-90]: 

1)  норми адміністративного права та їх зовнішнє вираження - джерела права; 
2)  публічна адміністрація; 
3)  принципи діяльності публічної адміністрації; 
4)  індивідуальні акти публічної адміністрації; 
5)  адміністративно-правові відносини та ін.. 
Первинним елементом правового регулювання є норма права. Адміністративно-правова норма – це 

загальнообов’язкове правило поведінки, що встановлене державою з метою регулювання суспільних відносин у 
сфері діяльності публічної адміністрації і забезпечується заходами державного примусу [9, с.12-13]. 

Досить важливим моментом є те, що потреба здійснення ефективного регулювання політики інформаційної 
безпеки, вимагає від публічної адміністрації встановлення норм права підзаконного характеру. Це викликане тим, 
що загальні норми і правила поведінки, сформульовані у законах, не в змозі охопити всі аспекти адміністративно-
правового забезпечення політики інформаційної безпеки, врегулювати її в усіх подробицях, тому і виникає 
необхідність конкретизації та деталізації законодавчих норм до стадії їх застосування. В юридичній літературі є 
загальновизнаним, що основна формула структури адміністративно-правових відносин складається із суб’єктів 
публічної адміністрації, юридичних фактів та об’єктів охоронного впливу [10, с.94-95]. 

Виникненню, зміні чи припиненню правовідносин передують юридичні факти, під якими в теорії права 
розуміються різного роду дії та події, які називають життєвими обставинами. Ці обставини вказуються в гіпотезах 
правових норм, і коли вони виникають у реальному житті, це призводить до того, що у визначених суб’єктів або 
з’являються взаємні права й обов’язки, тобто виникають правовідносини; або відбувається зміна цих 
правовідносин (обсягу чи змісту зазначених прав і обов’язків, складу суб’єктів); або правовідносини припиняються 
– зазначені права й обов’язки зникають. Залежно від породжуваних ними наслідків юридичні факти можуть бути 
класифіковані на правоутворюючі, правозмінюючі і правоприпиняючі [11]. 

Третім основним елементом механізму адміністративно-правового регулювання у сфері адміністративно-
правового регулювання інформаційної безпеки України є акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів.  

В науковій літературі поняття «акт» застосовується у двох значеннях. По-перше, як дія, вчинок громадянина 
або посадової (службової) особи, по-друге, як документ, який видається державним органом, органом місцевого 
самоврядування, посадовою особою або громадською організацією у межах їх компетенції: закон, указ, постанова, 
наказ, розпорядження тощо. Слід погодитись з думкою О.Ф. Скакун, яка розуміє під актами реалізації прав та 
обов’язків фактичну поведінку суб’єктів правовідносин, пов’язану зі здійсненням (реалізацією) своїх прав та 
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обов’язків [8, с.501]. 
Реалізація прав та обов’язків суб’єктів державної політики у сфері інформаційної безпеки здійснюється 

через наступні форми: 
- виконання норм права; 
- використання норм права; 
- дотримання норм права. 
Існуючий механізм реалізації нормативних актів, передбачає наступні елементи: 1) визначення чіткого 

переліку об’єктів, на які спрямовано вплив реалізації політики інформаційної безпеки; 2) визначення чіткого кола 
суб’єктів уповноважених на здійснення політики інформаційної безпеки України; 3) визначення повноважень 
суб’єктів у сфері реалізації політики у даній сфері 

Разом з тим, стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, а також засобів та методів 
проведення інформаційно-психологічного впливу на широкі верстви населення, призводить до швидкого за 
старіння нормативної бази у сфері інформаційної безпеки держави. Саме тому, задля своєчасного попередження 
виникнення нових загроз і протидії існуючому впливу, першочерговим завданням держави, у сфері національної та 
інформаційної безпеки – є оновлення нормативної бази у цих сферах та створення дієвого адміністративно-
правового механізму реалізації політики інформаційної безпеки України. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВІЙНИ: ФОРМИ ТА МЕТОДИ  

 
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану розвитку форм та методів ведення інформаційно-

психологічних війн, застосування гібридних засобів протистояння, а також аналізується місце України у сучасних 
інформаційно-психологічних війнах. 

Наслідки інформаційно-психологічних війн, які відчуває міжнародна спільнота, у тому числі й Україна, на 
сьогодні зумовлюють потребу у постійному поглибленому вивченні як теоретичних, так і практичних знань у цій 
сфері. 

Детальний аналіз питань форм та методів проведення інформаційно-психологічних війн має під собою і 
практичну складову – напрацювання ефективних засобів протидії інформаційно-психологічним загрозам. 

Ключові слова: інформаційно-психологічні війни, форми та методи інформаційно-психологічних війн. 
 
Sikorsky O., Yakobchuk M. INFORMATIONAL AND PSYCHOLOGICAL WAR: FORMS AND 

METHODS 
The article is devoted to the research of the current state of the development of forms and methods of conducting 

information-psychological wars, the use of hybrid means of confrontation, and also analyzes the place of Ukraine in 
modern information-psychological wars. 

The consequences of the information-psychological wars felt by the international community, including Ukraine, 
today predetermine the need for continuous in-depth study of both theoretical and practical knowledge in this field. 

A detailed analysis of the issues of the forms and methods of conducting information-psychological wars has a 
practical component - the development of effective means of counteracting information and psychological threats. 

Key words: information-psychological wars, forms and methods of information-psychological wars.  
 
Постановка проблеми. Формування інформаційного суспільства, зумовлює системні зміни фактично в усіх 

сферах. Питання інформаційного обміну, взаємини у сфері інформації мають різні сторони. Нажаль, людство у 
ХХІ столітті зіткнулося ще з однією проблемою, яку прийнято називати інформаційно-психологічні війни. 
Предмет цієї проблематики надзвичайно широкий і наразі потребує ґрунтовних досліджень. Одним із аспектів 

© О.П.Сікорський, М.Ю.Якобчук, 2018 



194 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

означеної проблематики є форми та методи таких війн.  
Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз проблеми інформаційно-психологічних війн у світі з 

точки зору їх сутності, основних форм та методів тощо. 
Виклад основного матеріалу. Під формами ведення інформаційно-психологічних війн розуміють способи 

реалізації психологічного впливу, що визначають внутрішній зміст і зовнішні атрибути психологічної війни. 
Основними формами психологічної війни є усне (звукове) мовлення, вплив друкованими і образотворчими 
засобами, вплив радіо-і телевізійним мовленням [1, с.146]. 

При виборі форм інформаційно-психологічної війни враховують їхні специфічні особливості. Так, усне 
мовлення є досить продуктивним, але не завжди можливим. Радіо й телебачення забезпечують охоплення великої 
аудиторії, але потребують спеціальної апаратури для приймання та умов прослуховування (перегляду), що у 
воєнний час є не завжди можливим. Друковані матеріали програють в оперативності, неадекватно сприймаються 
малограмотними людьми і потребують спеціальних засобів доставки до об’єкта. Проте їх можна вивчати 
неодноразово, передавати з рук у руки, зберігати тривалий час. Найчастіше різноманітні форми психологічної 
війни застосовують комплексно, щоб сильні сторони одних компенсували слабкі сторони інших. 

Ряд вчених визначаючи форми інформаційних війн, розподіляють їх в залежності від характеру 
протистояння їх учасників. 

Зокрема, учасників інформаційних воєн можна розглядати в двох аспектах: широкому та вузькому [2]. Так, 
у вузькому розумінні – це інформаційні системи, тобто системи, що здатні здійснювати отримання вхідних даних, 
обробку цих даних або зміну свого внутрішнього стану(внутрішніх зв’язків і ставлень) і видачу результату або 
зміну свого зовнішнього стану (зовнішніх зв’язків і відношень). У широкому – це індивід; група індивідів; 
суспільна система; держава; група держав; технічна система. 

Отже, виходячи з вищезазначеного, форми інформаційних воєн залежать від характеру протистояння їх 
учасників. Це можуть бути [2]: 

1. конфлікт між державами або групами держав у дусі холодної війни; 
2. конфлікт між державою та недержавними організаціями(наприклад, війна з тероризмом); 
3. боротьба всередині держави між окремими політичними одиницями під час виборчих кампаній і виборів у 

державні органи влади; 
4. війна держави проти власного населення з метою його перепрограмування; 
5. війна проти політики конкретних держав у сфері захисту прав людини, свободи слова та віросповідання 

тощо. 
У свою чергу, одним із головних методів ведення інформаційно-психологічної війни є пропаганда, тобто 

поширення різних політичних, філософських, наукових, художніх, інших мистецьких ідей з метою упровадження 
їх у громадську думку та активізації і тим самим використання цих ідей у масовій практичній діяльності 
населення. Водночас, до пропаганди належать повідомлення, які поширюються для справляння вигідного впливу 
на громадську думку, провокування запрограмованих емоцій та зміни ставлення до певної ситуації або 
поводження певної групи людей, безпосередньо чи опосередковано вигідного організаторам [3].  

Пропаганда (лат. propaganda дослівно – «яка підлягає поширенню (віра)», від лат. propago – «поширюю») – 
«форма комунікації, спрямована на поширення «фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на 
суспільну думку на користь певної спільної справи чи громадської позиції. Пропаганда зазвичай повторюється та 
розповсюджується через різні засоби масової інформації, щоб сформувати обраний результат суспільної думки [4]. 

На думку вченої Н. І. Зражевської, пропаганда – це систематична діяльність, що передбачає формування 
потрібного сприйняття аудиторією наданого їй повідомлення, маніпулювання процесом роздумів аудиторії, 
спрямовування поведінки аудиторії в напрямку, вигідному пропагандисту. Пропаганду поділяють на «чорну», 
«сіру» та «білу» [5]. 

«Чорна» пропаганда – це сфабрикована неправдива інформація (або просто відверта брехня), поширення 
якої має на меті спровокувати політичний, соціальний, міжетнічний або міждержавний конфлікт. Пропаганда 
війни, тобто підбурювання до застосування збройної сили проти іншої держави або етнічної групи, розпалювання 
шовіністичних настроїв на підтримку агресії – один з напрямків такої діяльності [5]. 

Досить згадати прийоми головного нацистського пропагандиста доктора Й. Геббельса, його 
людиноненависницькі виступи і такого самого характеру друковану, радіо- та кінопродукцію, що допомогла 
одурманити мільйони німців. 

«Сіра» пропаганда – це повідомлення, джерело й достовірність якого викликають сумніви. Простіше 
кажучи, у цьому разі маємо справу з напівправдою або ж з її упередженим тлумаченням [5]. 

Нарешті, існує «біла» пропаганда, коли джерело інформації повністю ідентифіковане, а інформація є 
точною й акуратною. Той, хто повідомляє цю інформацію, усіляко намагається виглядати «своїм хлопцем», однак 
він не обнародує інформацію, яка йому не вигідна [5]. 

Пропаганда використовує ті самі методи (техніки), як і реклама та відносини з громадськістю, кожен з яких 
можна вважати пропагандою, яка просуває комерційний продукт або впливає на сприйняття організацій, осіб чи 
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брендів. У післявоєнному використанні слово «пропаганда» типовіше стосується політичного чи 
націоналістичного використання цих методів або просування сукупності ідей, оскільки термін набув негативного 
забарвлення. Феномен відкинення спостерігався у політиці через заміни «політичного маркетингу» та інших 
позначень на «політичну пропаганду» [4]. 

Уникаючи повторення відомих тлумачень пропаганди, звернемося до більш цікавих і унікальних. Так, 
звертає на себе увагу трактування французького соціолога Жака Еллюля, який запропонував розрізняти 
вертикальну та горизонтальну види пропаганди. Вертикальна, в його уявленні – це класичний варіант пропаганди, 
як ми всі собі її уявляємо, інформаційний потік згори до низу з пасивним реагуванням аудиторії [6]. 

Горизонтальну пропаганду Ж. Еллюль називає новим винаходом. Вона зветься горизонтальною, бо 
реалізується в певній соціальній групі, а не йде згори. У цій ситуації всі учасники є рівними, серед них немає 
лідера, а тому інформація сприймається з максимальною довірою. Ж. Еллюль розрізняє два різновиди 
горизонтальної пропаганди: китайська та американська, спричинені особливостями групової динаміки. В 
китайському варіанті від членів групи не вимагається висловлювання власної думки. Американський же варіант 
групової динаміки передбачає активність та виявлення індивідами власної позиції [7]. 

Якщо вертикальна пропаганда вимагає великого апарату масових комунікацій, то горизонтальна – великої 
самоорганізації людей. До речі, пропаганду він трактує як ірраціональну форму існування певних думок, на 
відміну від інформації, яку він називає раціональною. Цікаво, що його погляди на горизонтальну пропаганду 
багато в чому накладаються на актуальний сьогодні феномен соціальних мереж. 

Ж. Еллюль, крім того, розрізняє політичну та соціологічну пропаганду: політична – це техніки впливу на 
суспільство з боку держави, партій, інших владних інститутів, а соціологічна – це стиль життя, типи поведінки, 
звичаї та традиції, які є нормою в певному суспільстві. Соціологічну пропаганду він вважає важчою для розуміння, 
бо вона є непомітною. Якщо політична пропаганда є цілеспрямованим, планомірним розповсюдженням ідей, то 
соціологічна – їх проникненням в свідомість завдяки існуючим економічним, політичним, соціологічним, 
культурологічним чинникам. В першому випадку мас-медіа є провідником ідей та поглядів, у другому – соціальні 
структури [7]. 

Дослідники пропаганди, здебільшого, висвітлюють її в негативному світлі і це цілком виправдано. В умовах 
авторитарного режиму, коли джерела інформації обмежені державою, а пропаганда стає переважаючою формою 
комунікації з суспільством, вона дійсно відіграє деструктивну функцію. Однак, слід пам’ятати, що пропаганда не 
обов’язково є формою розповсюдження корпоративних і упереджених позицій. Вона може бути і позитивним 
інформаційним процесом, який доносить людям потрібну їм інформацію, розповсюджує демократичні принципи, 
цінності цілісності, єдності суспільства, патріотизму. 

Слід визнати, що іноді діалог може бути зайвим. В політичному житті існує безліч ситуацій, коли державі 
необхідно просто інформувати, переконувати своїх громадян, не стимулюючи при цьому їх зворотну реакцію. 
Нерідко, наприклад, при врегулюванні певного конфлікту відсутність інформації в широких соціальних аудиторій 
дозволяє зберегти політичну стабільність, запобігає виникненню панічних настроїв. І навпаки, дуже часто, граючи 
на формальному праві населення знати все, що відбувається, ЗМІ штучно збуджують політичні пристрасті і 
дестабілізують ситуацію. Іншими словами, в політиці доволі часто бувають випадки, коли доцільно не враховувати 
інформаційні потреби масового реципієнта. У подібних випадках застосування пропагандистських технологій 
цілком доречно і конструктивно. 

Окрему увагу слід технологіям (методів) ведення інформаційних війн. Так, особливою технологією 
інформаційної війни є чутки. Учені пояснюють це тим, що коли люди зустрічаються з чимось незрозумілим, але 
важливим для них, то вони шукають інформацію, яка дала б їм необхідне пояснення та зняла психологічну 
напругу. А це викликає появу чуток, у яких люди самі пояснюють проблематичну ситуацію в межах звичних для 
них уявлень та установок. Головна причина виникнення чуток – це відсутність офіційної інформації або її 
недостатній і неповний характер. У таких умовах, коли людям не вистачає потрібної інформації, інформації із 
звичного джерела, вони схильні створювати та сприймати чутки.  

Г. Почепцов відзначає, що відсутність інформації моментально компенсується чутками. Він називає це 
явище стандартною «ситуацією чуток» і висловлює думку про вірогідність існування навіть певного закону про 
можливості вакууму інформації: коли її не дають офіційні джерела, вона тут же з’являється в неофіційних каналах 
[8, с.211-216]. 

Нерідко виникненню чуток сприяє поширення суперечливої, недостатньо аргументованої інформації 
стосовно подій та фактів, особливо в умовах відсутності довіри до джерел інформації. 

На думку психологів, важливою причиною поширення чуток є емоційна недостатність інформації, що 
поширюється. Компенсація емоційної недостатності і відбивається в чутках. Нестабільна ситуація в країні, криза – 
сприятливе середовище для чуток. Некомпетентність громадськості з тих чи інших актуальних питань також є 
важливим чинником породження чуток. Коли люди не можуть зрозуміти та пояснити проблеми, яка виникає 
раціонально, вони схильні до «вигадок» і «фантазій», які в доступній формі пояснюють складні питання. 

Свідоме поширення чуток з метою формування певної громадської думки, з метою викликати певні дії та 
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оцінки – це вже інформаційна зброя, яку ми і досліджуємо. Перші спроби використовування чуток в інтересах 
певних соціальних та політичних сил мали місце ще в давній історії людства. У ХХ столітті особливо активно 
почали використовувати чутки в інтересах боротьби з конкурентами в політиці. 

Відповідно до інформаційної характеристики дослідники поділяють чутки на чотири основні типи: 
1. абсолютно недостовірні чутки; 
2. недостовірні чутки з елементами правдоподібності; 
3. правдоподібні чутки; 
4. достовірні чутки з елементами неправдоподібності. 
Важливим елементом технологій і прийомів ведення інформаційних війн у політиці є провокація, 

дезінформування та психологічний тиск. Провокація – це спеціальна інформаційна операція, яка примушує 
суперника використовувати програшну для себе стратегію та лінію поведінки. Спровокувати суперника – означає 
досягти того, щоб він унаслідок цілеспрямованих інформаційних впливів скористався невигідною для себе 
стратегією. То ж очевидно, що необхідно знати та наперед прораховувати велику кількість програшних стратегій 
конкурента. 

В свою чергу, дезінформування – форма інформаційного впливу, котра полягає у введенні об’єкта в оману 
щодо справжніх намірів суб’єкта дій. 

Історичний досвід свідчить, що існують різні методи проведення заходів із дезінформування, кожен з яких, 
звичайно має власні позитивні та негативні риси. 

Конкретний вибір того чи іншого методу дезінформування безпосередньо залежить від оперативної 
обстановки. Найчастіше в світовій практиці застосовуються такі методи: 

 тенденційне викладення фактів – вид дезінформування, котрий полягає в упередженому висвітленні тих 
чи інших фактів або іншої інформації щодо подій за допомогою спеціально підібраних правдивих даних у певні 
проміжки часу. 

 дезінформування від «зворотного» – відбувається шляхом надання правдивих відомостей в 
перекрученому вигляді чи в такій ситуації, коли вони сприймаються об’єктом впливу як брехливі. 

 термінологічне «мінування» – полягає у викривленні суті принципово важливих, базових термінів і 
понять загально-світоглядного та оперативно-прикладного характеру. 

В узагальненому вигляді акції дезінформування можуть проводитися шляхом створення видимості успіхів 
розвідки іноземних партнерів, використання засобів масової інформації, включаючи власні інформаційні 
агентства, теле-, радіокомпанії, друковані видання та окремих «кишенькових» журналістів, або ж створення 
видимості випадкового витоку закритої інформації. 

В свою чергу, психологічний тиск – вплив на психіку людей шляхом залякування та погроз з метою 
спонукання їх до певної запланованої моделі поведінки. 

Методи психологічного тиску: 
 доведення до об’єкта відомостей про реальні чи надумані загрози та небезпеки; 
 прогнози щодо репресій, переслідувань, убивств тощо; 
 шантаж; 
 здійснення вибухів, підпалів, масових отруєнь, захоплення заручників, інших терористичних чи 

диверсійних акцій. 
Окремою, технікою впливу на маси є диверсифікація суспільної свідомості – розпорошення уваги правлячої 

еліти держави на вирішення різних штучно створених проблем і відволікання тим самим її уваги від вирішення 
першочергових завдань суспільно-політичного та економічного розвитку. 

Методи диверсифікації суспільної свідомості: 
 дестабілізація обстановки в державі чи окремих її регіонах; 
 активізація кампанії проти політичного курсу правлячої еліти держави та окремих її лідерів у різних 

міжнародних установах; 
 ініціювання антидемпінгових кампаній та іншого роду скандальних процесів, застосування міжнародних 

санкцій. 
У інформаційному протиборстві також застосовуються численні способи і форми (технології) тиску. Серед 

них: шахрайство, блеф, стратагеми, політичні ігри і містифікації, маніпулятивні дії, провокації, психологічні і 
таємні операції, пропаганда, політичні ігри і рекламні кампанії, дезінформація, чутки і оперативні ігри – це далеко 
не повний перелік понять, використовуваних для позначення способів таємного примусу людини. 

Образ війни як запеклого збройного протиборства тьмяніє на тлі образів нанотехнологічної, психологічної, 
інформаційної, консцієнтальної (війна свідомостей) і преємптивної («перероблення націй») воєн. Світ вступає в 
новий етап боротьби як конкуренції форм організації свідомостей, де предметом поразки та знищення є певні типи 
свідомостей. Найважливішим об’єктом сучасних і особливо майбутніх воєн стають менталітет націй, духовні 
основи армій, віра, ідеологія, історія, патріотизм, культура. Звідси зрозуміла та увага, яку розвинені країни 
приділяють питанням інформаційної складової військової безпеки, захисту свого способу життя [9]. 



197 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

Як зазначає О. Горбенко, інформаційне протиборство, будучи невід’ємною складовою політичних відносин, 
виступає одним із основних інструментів політичного примусу в сучасних умовах. Тому не випадково воно 
пронизує всі форми політичної боротьби. Іншими словами, інформаційне протиборство вже не обмежується 
широкомасштабним впливом на населення і війська, а активно націлюється на вищі ешелони влади та суспільну 
свідомість держав-супротивників і партнерів, на системи прийняття державних рішень у різних сферах 
життєдіяльності. Політичні актори, перебуваючи в стані жорсткої конкуренції (або конфлікту), безперервно 
обмінюються інформаційними впливами, які стають все більш витонченими та небезпечними [10, с. 25]. 

Аналізуючи існуючі форми, методи ведення інформаційно-психологічних війн, хотілося б відзначити, що на 
сучасному етапі розвитку суспільства найактуальнішим засобом ведення інформаційних війн є використання 
глобальної комп’ютерної мережі Інтернет в інтересах інформаційного протиборства . 

Найпоширенішим напрямом використання глобальної мережі в інтересах військово-політичного 
протиборства є заміна інформаційного змісту сайтів, що полягає в підміні сторінок або їхніх окремих елементів 
шляхом злому. Такі диверсійні дії, переважно, здійснюються з метою привернення уваги до атакуючої сторони, 
демонстрації її можливостей, зрештою, способом задекларувати певну політичну позицію. Крім прямої підміни 
сторінок, широко використовується реєстрація в пошукових системах сайтів протилежного змісту за однаковими 
ключовими словами, а також підміна посилань на іншу адресу, що призводить до відкриття спеціально 
підготовлених конфронтуючою стороною сторінок [11, с. 31-32]. 

Слід також виокремити так звані семантичні атаки, які полягають у зломі сторінок і наступному акуратному 
(без помітних слідів злому) розміщенні на них свідомо помилкової інформації. Подібним атакам, як правило, 
піддаються найбільш часто відвідувані інформаційні сторінки, змісту яких користувачі цілковито довіряють. 
Об’єктом інтернет-атак дедалі частіше стають інформаційні ресурси, вивід з ладу або ускладнення функціонування 
яких може завдати конфронтуючій стороні значних економічних збитків або викликати великий суспільний 
резонанс [11, с. 31-32]. 

Ще одним напрямом використання Інтернету в інтересах інформаційного протиборства є вивід з ладу або 
зниження ефективності функціонування структурних елементів мережі. Найпоширенішими методами диверсії в 
цьому аспекті «інформаційної війни» постають: «бомбардування» мережі електронними листами, DОS-атаки, 
проведення яких по суті аналогічне технології масового розсилання електронних листів одному адресатові й 
полягає в генерації величезного числа звернень до обраного сайта, що уповільнює роботу обслуговуючого сервера 
або цілковито припиняє зовнішній доступ до нього, впровадження комп’ютерних вірусів [11, с. 31-32]. 

Таким чином, розвиток глобальної мережі Інтернет супроводжується дедалі більшим використанням 
наданих нею можливостей для здійснення інформаційного протиборства; зростанням координації, масштабів і 
складності дій учасників цього протиборства, коло яких включає як держави та їх коаліції, так й окремі 
організовані групи, в тому числі, терористичні. 

Отже, проаналізувавши основні форми та методи ведення інформаційно-психологічних війн можемо 
зробити наступні висновки: стрімкий розвиток сучасного суспільства в інформаційній сфері зумовив те, що в 
міжнародному праві активно формується нова інституція – міжнародне інформаційне право світової інформаційної 
цивілізації; подальше дослідження способів, методів, засобів і каналів реалізації загроз національним інтересам на 
інформаційному рівні та їх своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації є досить важливою науково-
практичною проблемою у вирішенні питань реалізації інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки 
України; аналіз подій останніх п’яти років свідчить про існування реальних загроз інформаційній безпеці України 
та потребу їх вирішення шляхом здійснення комплексної державної політики у різних сферах діяльності.  

Висновки. Враховуючи вищевикладене та знаючи сучасні форми і методи інформаційної боротьби, слід 
виробити відповідну систему захисту держави та суспільства. Основою її має бути забезпечення власного 
інформаційного суверенітету та захисту національного інформаційного простору від негативних впливів, в першу 
чергу мережі Інтернет. Оскільки, у сучасному світі, Інтернет дедалі активніше й масштабніше використовується в 
інтересах інформаційного протиборства сторін, які є учасниками різних конфліктів, що пояснюється широкими 
можливостями для формування суспільної думки; впливу на прийняття політичних, економічних і військових 
рішень; дії на інформаційні ресурси противника й поширення спеціально підготовленої інформації або 
дезінформації. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ЕЛЕКТРОННІ 

КНИГИ: США ТА УКРАЇНА 
 

Стаття присвячена аналізу технологічних засобів захисту авторських прав на електронні книги через 
призму досвіду США та України. У результаті дослідження продемонстровано багатоаспектну систему заходів 
захисту авторських прав. Підкреслено переваги та недоліки застосування DRM-систем для охорони авторського 
продукту. Акцентовано увагу на перспективних зарубіжних законодавчих актах, що є доцільними для 
імплементації до національного законодавства. Автори вказують на популяризовані методи обходу технологічних 
засобів захисту авторських прав та шляхи їх попередження. Здійснено порівняльний аналіз процедури реєстрації 
авторського права на електронну книгу як обов’язкової умови при судовому позові для охорони права 
інтелектуальної власності. 

Ключові слова: електронна книга, оффшорний хостинг, управління цифровими правами, шифрування, 
водяний знак, цифровий підпис. 

 
Troshkina K., Mitkova I. TECHNOLOGICAL PROTECTION COPYRIGHT RIGHTS ON ELECTRONIC 

BOOKS: USA AND UKRAINE 
The article is devoted to the analysis of technological means of protection of copyright on e-books through the 

prism of the experience of the USA and Ukraine. As a result of the study, a multi-aspect system of copyright protection 
measures is demonstrated. The advantages and disadvantages of using DRM-systems for protection of an author's product 
are highlighted. The attention is focused on promising foreign legal acts, which are expedient for implementation in the 
national legislation. The authors point to popular methods of bypassing technological means of copyright protection and 
ways of its prevention. A comparative analysis of the procedure for registration of copyright for an e-book as a mandatory 
condition for a lawsuit for the protection of intellectual property rights in the United States and Ukraine is carried out. 

Keywords: e-book, offshore hosting, digital rights management, encryption, watermark, digital signature. 
 
Постановка проблеми. Станом на лютий 2017 року доля споживачів, які використовують піратський 

контент в Україні, складає 74%, знаходячись на третьому місці після Колумбії та Мексики [11]. Через піратство та 
контрафактний авторський продукт видавнича сфера України переживає стагнацію. Незаконне розповсюдження 
електронних книг та цифрових копій паперових видань в мережі Internet має негативний фінансовий ефект як для 
авторів, так і для економіки країни в цілому.  

Україна взяла вектор на законодавчі зміни щодо охорони прав авторів, а тому актуальність питання 
зумовлена необхідністю врахування позитивного зарубіжного досвіду. Тенденції захисту авторського права у світі 
свідчать про використання сучасних технологічних засобів для превенції та припинення інтернет-правопорушень і 
наша держава не стоїть осторонь зазначених процесів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питання технологічних засобів захисту об’єктів 
авторського права присвячені праці таких науковців як С.Бурлаков, І.Вашинця, М.Моченова, О.Рассомахіної, 
Г.Свердлика та О.Штефан,ін. Однак, у зв’язку з відсутністю досконалого законодавчого регулювання 
технологічних засобів захисту авторських прав на цифрові матеріали в Україні, вивчення цієї сфери на сучасному 
етапі залишається малодослідженим та перспективним.  

© К.Є.Трошкіна, І.С.Мітькова, 2018 
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Формування цілей статті. Мета наукової публікації полягає в аналізі та порівнянні систем захисту 
авторських прав на електронні книги від піратської діяльності в Україні та США, а також дослідженні досвіду 
застосування технологічних засобів захисту в аспекті їх імплементації в національну правову систему. 

Виклад основного матеріалу. Стихійна активізація інтернет-піратства в Україні зумовлена, в першу чергу, 
економічним фактором. До того ж, за умов відсутності детального закріплення цивільно-правових засобів захисту 
авторського права в цифровій мережі, Україна тривалий час експлуатується піратами як оффшорний хостинг. 
Оффшорний (або «куленепробивний») хостинг – це спосіб продовження піратської діяльності після закриття 
серверу за судовим рішенням [1]. Причиною такого зухвалого використання українських інтернет-ресурсів для 
відмивання незаконних коштів є недосконала національна правова регламентація питання охорони прав авторів. 

Однак, у 2017 році було внесено зміни до Закону України «Про авторське право та суміжні права» від 
23.12.1993 в редакції від  22.08.2018, які стали важливим кроком у забезпеченні авторства на матеріали, розміщені 
на веб-сайтах. Так, новою статтею 52-1 регламентовано метод подачі заяви для захисту авторських прав, що стали 
об’єктом правопорушення в мережі Internet. Форма та процедура застосування заяви про блокування серверу 
зловмисників тепер чітко окреслені законодавством. [13] 

Проблема несанкціонованого використання електронних книг полягає в тому, що після завантаження у 
вільний доступ цифрових матеріалів, зокрема електронних книг, їх може бути безперешкодно скопійовано та 
завантажено користувачами з метою подальшого неправомірного збагачення останніми. Несанкціоноване 
використання та копіювання контенту вимагає застосування авторами превентивних заходів для охорони 
авторського продукту та отримання власне законних дивідендів від нього. 

Для гарантії та попередження порушення авторських прав в Сполучених Штатах Америки діє Digital 
Millennium Copyright Act (DMCA) – Закон про авторське право в цифрову епоху [2]. Американський правовий акт 
є жорстким у положеннях щодо заборони обходу мір контролю над доступом до авторських матеріалів, а не тільки 
захисту від їх несанкціонованого копіювання та розповсюдження. Враховуючи цей факт, обґрунтовано об’єктом 
дослідження та потенційної імплементації досвіду обрано законодавство США. 

В США е-книги займають четверть ринку, а тому обґрунтованою є необхідність забезпечення гарантій прав 
авторів. У видавничому просторі, як вже було зазначено, все частіше здійснюють захист авторських прав за 
допомогою різних технологічних засобів. Ефективність механізму охорони авторського продукту на території 
США забезпечено, головним чином, використанням технологій DRM. Digital rights management (DRM) або 
управління цифровими правами – це систематичний підхід до захисту авторських прав на цифрові медіа. Метою 
DRM є запобігання несанкціонованому перерозподілу цифрових носіїв і обмеження способів, якими споживачі 
можуть копіювати придбаний контент. Незважаючи на те, що цифровий матеріал захищений законами про 
авторське право, контроль за правопорушеннями в мережі Internet є досить складним. Технології DRM 
фокусуються на тому, щоб виключити можливість крадіжки матеріалів для подальших незаконних піратських 
маніпуляцій з ними [4]. 

Зазначимо, що наразі серед науковців відсутня чітка думка щодо позиціонування таких технологій у 
правовому полі. Так, О.Мацкевич, апелюючи статтею 19 Цивільного кодексу України, наголошує, що подібні 
засоби протидії варто класифікувати як самозахист. Проте, самозахист має місце при вже порушеному праві 
автора, а тому виникає питання щодо доцільності віднесення деяких превентивних засобів  саме до цієї 
цивілістичної категорії (наприклад, моніторинг автором власного матеріалу в мережі Internet) [6]. 

Розповсюдженими проти книжкового піратства є такі види технологій як паролі, водяні знаки, шифрування, 
цифрові ключі, а також крайньою мірою є позов до суду з вимогою захисту авторських прав. 

Одним з безоплатних засобів превенції піратства є захист паролем. Перевагою є доступність у застосуванні 
будь-якому користувачу персонального комп’ютера (далі – ПК) і безпосередньо додатка, наприклад, Adobe Acrobat 
[12]. Однак, такий вид захисту має низький рівень шифрування і за необхідності може бути видаленим 
правопорушником без використання додаткових сервісів.  

Найбільш поширеним варіантом DRM серед видавців є шифрування. За допомогою програми шифрування 
файл електронної книги є доступним тільки авторизованим користувачам. Так, продавці цифрового контенту 
зашифровують кожний файл, використовуючи ключ, який відрізняється для кожного окремого користувача перед 
відправкою. Тобто, перед читанням необхідно синхронізуватись з особистим онлайн-аккаунтом [4]. Такий метод 
захисту використовується відомими електронними платформами для читання  Amazon, Barnes & Noble та ін. Деякі 
видавці мають власний DRM, який обмежується однією копією продукту для одного пристрою або ж часом 
читання книги. 

Перевагою цього технологічного засобу безперечно є те, що покупці не зможуть поділитись файлом на інші 
пристрої. Проте, для піратства шифрування є не достатньо ефективним засобом через можливість відкриття 
доступу через програму конвертування. До того ж, з економічної точки зору, більш дорогі видання стримують 
попит покупців, адже в перспективі можуть бути втрачені з переходом на інший пристрій чи аккаунт. 

Ще одним способом захисту авторських прав є водяний знак. Кожна продана дистриб’ютором копія містить 
ім’я та адресу покупця. Розташування поміток в книзі різниться, зокрема на кожній сторінці, в кінці розділу або 
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лише один раз в кінці книги. Файл може бути вільно переданий на інші пристрої та збережений на довготривалий 
термін, оскільки не має жодного шифрування [4]. Однак, подібні відмітки в цифровій книзі ідентифікують 
особисто покупця як незаконного поширювача об’єкта авторських прав у разі розповсюдження файла через 
відкриті сервіси обміну інформацією.  

Підкреслимо, що обмеження несанкціонованих копій шляхом шифрування чи водяного знаку є платними 
послугами для авторів. Ці технології можливо застосовувати разом, хоча на практиці продавці обирають лише 
один з варіантів. Зазвичай, використання обох методів має місце для конфіденційних корпоративних документів чи 
дорогих навчальних матеріалів. 

Зауважимо, що навчально-методичний контент в умовах інтенсивного розвитку дистанційної освіти є одним 
з найбільш популярних об’єктів книжкового піратства. Цей факт безперечно зумовлює необхідність правової 
охорони авторських доробків.  

Для прикладу, з метою поширення дистанційної освіти за допомогою цифрових технологій та одночасно 
гарантії забезпечення авторських прав, в США був прийнятий Technology, Education and Copyright Harmonization 
Act of 2002 (TEACH Act). Відповідно до нього, розповсюдження навчального контенту повинно відбуватися 
«виключно для студентів, офіційно зареєстрованих на курсі, для якого здійснюється передача». При цьому, заклад 
освіти зобов’язують «надавати інформацію щодо права власності авторів на матеріали», а також «точно описувати 
та заохочувати дотримання законів США щодо авторських прав» [5].  

Особливим способом захисту є цифровий підпис або ключ. Суть технології полягає у спеціальному 
кодуванні, який використовують від незаконного доступу, підробки та крадіжки даних. Додаток шифрує 
інформацію файла і блокує його цифровим ключем. Захищені дані стануть доступними лише за умови, коли 
конкретний ключ буде підключено до ПК у вигляді USB – пристрою [4]. 

Варто вказати на об’єктивні переваги цифрового ключа, такі як: використання метода випадкового 
шифрування даних Black-Box та необхідність підключення пристрою USB для відкриття файлу. Також оскільки 
дані є зашифрованими , копіювання чи друк документів не принесе зловмисникам бажаного результату. 

Вищезазначені варіанти є превентивними засобами захисту авторських прав. У випадку, коли цивільний 
делікт вже було вчинено правопорушниками, частою є практика моніторингу авторами власних матеріалів в 
мережі Internet та подальшому позові до суду для реституції. 

Деякі з веб-хостів, відповідно до американського законодавства, повинні мати агента, який згідно з DMCA 
(Digital Millennium Copyright Act) може бути повідомлений автором про наявність піратського контенту. У заяві 
автори повинні вказати наступне: твори, авторські права, які порушуються; матеріал веб-сайту, який порушує 
авторські права; ім'я / найменування та контактні дані заявника; інформація про засоби зв'язку з власником сайту, 
чиї матеріали порушують авторські права; підтвердження добросовісності заяви; обов'язковою є наявність підпису 
під заявою [2].  

Як результат застосування приписів DMCA, агентом може бути видалено лише необхідну веб-сторінку або 
ж повністю сайт-правопорушник. 

В Україні ж, новою статтею 52-1 Закону «Про авторське право та суміжні права» доповнено розділ щодо 
захисту права власності авторів та визначено порядок припинення незаконної активності піратських сайтів. Проте, 
на відміну від американської, в національній процедурі обов’язковим при подачі заяви власнику сервера на 
блокування останнього є представництво інтересів автора адвокатом. Копія одного з документів, що посвідчують 
повноваження адвоката на надання правової допомоги додається до заяви автора [13]. 

До того ж, якщо піратський сайт отримує плату за торгівлю контрафактним авторським продуктом, 
потенційно можливо призупинити фінансові операції його платіжних систем. Таку стратегію боротьби з 
піратством назвали «слідувати за грошима» (англ. - «follow the money»).   

Так, деякі компанії з обробки платежів (PayPal) в США призупиняють або блокують клієнтів, яким 
нараховуються кошти за піратський контент. Автор повинен надіслати компанії по обробці платежів звіт з 
необхідною інформацією про несанкціоноване використання об’єкта його авторської власності [17]. До того ж, 29 
серпня 2018 року електронна платіжна система Pay Pal включила можливість транскордонних переказів для 
України через дочірню компанію Xoom. Це, у свою чергу, створює умови для використання методу моніторингу 
незаконних фінансових операцій.  

Втім, технологічні засоби потребують оперативного вдосконалення відповідно до сучасних потреб та 
новацій ринку. Набирає популярності поширення піратськими спільнотами електронних книг через мессенджер 
Telegram [17]. Перевагою для правопорушників є лояльна політика цензури цієї платформи. Зазначимо, що 
відбувається також активна оцифровка книг, які раніше не видавались авторами в електронному варіанті.  

Вищезазначені факти обходу технологічних засобів свідчать про недостатню ефективність останніх. 
Обмеження завантажень електронних книг сучасними DRM-схемами не привертає увагу читачів як потенційних 
покупців продукту, а й навпаки зменшує обсяг продажів. Однак, серед авторів з’являються нові методи позитивної 
стимуляції дотримання законодавства про авторське право. Серед них виокремимо створення власного сервісу з 
продажу авторського контенту. Такий варіант застосував автор всесвітньо відомого бестселеру Гел Елрод 
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«Чудовий ранок. Як не проспати життя», залучивши до власного ком’юніті чималу кількість прихильників. Окрім 
масштабних продажів книг та зворотного зв’язку з читачами, сайт популяризував інший авторський контент: 
відео-тренінги на YouTube та аудіо-подкасти [16].  

У випадку, якщо застосування технологічних засобів не спричинило необхідного ефекту, радикальним 
рішенням стає позов до суду. Підкреслимо, що захист авторського права у цивільному провадженні можливий 
лише за умови юридичного підтвердження такого правовідношення. Тобто, необхідна державна реєстрація 
авторського права на твір. 

В Україні, реєстрація авторства на книги передбачено Законом України «Про авторське право та суміжні 
права» [13] та Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 р. № 532 «Про державну реєстрацію прав 
автора на твори науки, літератури і мистецтва» [15]. Безпосередньо порядок надання адміністративної послуги 
регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію 
авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» [16]. 

Для того, щоб зареєструвати авторське право, необхідно подати заявку до Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України. У результаті розгляду та перевірки поданих документів приймається рішення про 
видачу свідоцтва, яке є підтвердженням права на результат інтелектуальної діяльності автора. Документи 
подаються автором особисто або поштою [10].  

Формальний процес реєстрації авторського права перед подачею судового позову є обов’язковим і в США. 
Реєстрація здійснюється в Бюро по захисту авторських прав США. Заявку на реєстрацію можна здійснити в режимі 
онлайн на веб-сайті copyright.gov [8]. У випадку з реєстрацією авторського права на електронну книгу, така 
платформа є зручною у використанні. До того ж, державне мито сплачується дебетовою картою або електронним 
чеком. Пакет документів на реєстрацію повинен містити електронну копію книги, яку буде надіслано на зберігання 
до Бібліотеки Конгресу [7]. В Україні, примірники виданих електронних книг надсилають до Книжкової палати 
обов’язково на твердому носії – диску [9]. 

Висновки. Отже, курс законодавчих змін щодо захисту авторських прав на електронні книги є позитивним 
кроком у становленні національної правозахисної системи авторського права в цілому. Популяризовані 
технологічні засоби мають стати логічним елементом превенції правопорушень, а їх закріплення гарантією прав на 
інтелектуальну власність. Окрім того, законодавець має оперативно реагувати на нові технології піратської 
діяльності для ефективного захисту. Зарубіжний досвід є джерелом базових положень та засад охорони 
авторського права, а моніторинг тенденцій інтернет-піратства сприятиме удосконаленню механізму у 
відповідності до вимог сучасності. 
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