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Цель: в статье на основании правовой оценки документов, разработанных в рамках ИКАО, 

определяется правовой режим обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 

ситуации вооруженного конфликта на территории государства. Методы исследования: анализ 

документов, обобщения полученных результатов. Результаты: выявлены меры, которые должны 

быть предприняты государствами в ситуациях, создающих потенциальную опасность для полетов 

гражданских воздушных судов. Обсуждение: проблемы национального законодательства и 

имплементации норм зарубежного законодательства в нормы отечественного законодательства. 

Ключевые слова: Международная организация гражданской авиации, международный полет, ре-

комендации ИКАО, вооруженный конфликт, принцип суверенитета. 

 

Постановка проблемы и ее актуальность. 

Обеспечение безопасной деятельности граж-

данской авиации на протяжении последних 

десятилетий является одной из приоритетных 

задач, решаемых государствами и Междуна-

родной организацией гражданской авиации 

(далее – ИКАО). Это связано прежде всего с 

тем, что в последнее время военно-

политическая обстановка в мире продолжает 

оставаться нестабильной. Все чаще наблюда-

ются всплески насилия в различных регионах 

мира. В этих условиях воздушное простран-

ство государств все более активно использует-

ся не только для целей гражданских воздуш-

ных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

почты, авиационных работ, но и для выполне-

ния военных задач. 

Исходя из повышенной опасности осу-

ществления деятельности на территории, где 

имеет место вооруженный конфликт, возни-

кают риски для гражданской авиации. Кроме 

того, имеют место случаи, связанные с пред-

намеренными и непреднамеренными атаками на 

гражданские воздушные суда из зон военных 

конфликтов, учений, испытательных пусков ра-

кет и т.п. 

В этом контексте весьма показателен инци-

дент уничтожения воздушного судна авиакомпа-

нии Malaysia Airlines (Малайзийские авиалинии) 

зенитной ракетой, выпущенной из противовоз-

душного зенитного комплекса «Бук», над восточ-

ной частью Украины 17 июля 2014 г., в результа-

те чего погибли 298 пассажиров и члены экипа-

жа, что несомненно обусловливает актуальность 

исследования и усиливает внимание к изучаемой 

проблеме. 

Целью статьи является оценка эффективности 

правовых норм, обеспечивающих безопасность 

полетов при возникновении потенциальной опас-

ности применения оружия против гражданских 

воздушных судов в полете в ситуации вооружен-

ного конфликта на территории государства, осу-

ществлении военных учений, испытательных 

пусков ракет и т.п. 
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Анализ исследований и публикаций. В 

современной русскоязычной юридической ли-

тературе проблема международно-правового 

обеспечения безопасности полетов граждан-

ских воздушных судов рассматривается в ра-

ботах Ю.Н. Малеева [1], В.Д. Бордунова [2], 

Л.В. Павловой [3], А.И. Травникова [4]. Вме-

сте с тем работы американских ученых: 

М. Мукаи [5], М. Мильде [6] и Д. Хорника [7], 

направлены на изучение вопросов правового 

режима международного воздушного про-

странства. 

Теоретический анализ литературы позволя-

ет сделать вывод, что несмотря на определен-

ное освещение учеными темы международно-

правового обеспечения безопасности полетов 

гражданских воздушных судов, оценка право-

вого режима обеспечения безопасности поле-

тов гражданских воздушных судов в ситуации 

вооруженного конфликта на территории госу-

дарства, достаточным образом не проводилась. 

Изложение основного материала. В 

настоящее время наблюдается активный рост 

востребованности гражданской авиации для 

перевозки пассажиров и грузов, но по-

прежнему для гражданских воздушных судов 

остаются риски в обеспечении безопасности 

полетов, связанные с пролетами через воздуш-

ное пространство государства, где идут воен-

ные действия или возможны вооруженные 

конфликты. Кроме этого, сегодня практиче-

ские каждое государство осуществляет в своем 

воздушном пространстве военные задачи: уче-

ния, испытательные пуски ракет, запуски 

спутников, зондов и т.п. Такая деятельность 

несет потенциальную опасность применения 

оружия против гражданского воздушного суд-

на в полете или столкновения с ним. 

При осуществлении военной деятельности 

государства должны выполнять главную зада-

чу в области аэронавигации – обеспечение 

безопасности и регулярности международных 

полетов. Эта задача главным образом достига-

ется путем устранения различий в практике 

выполнения полетов в различных странах мира 

и путем оснащения сети международных воз-

душных линий средствами осуществления 

воздушной навигации и управления воздуш-

ным движением. ИКАО должна, согласно ст. 44 

Конвенции о международной гражданской авиа-

ции от 7 декабря 1944 г. (далее – Чикагская кон-

венция) «обеспечивать безопасное и упорядочен-

ное развитие международной гражданской авиа-

ции во всем мире» и «способствовать безопасно-

сти полетов в международной аэронавигации» 

[8]. Следует учитывать, что согласно ст. 1 Чикаг-

ской конвенции, полеты иностранных граждан-

ских воздушных судов осуществляются в воз-

душном пространстве другого государства, где 

действует общепризнанный принцип междуна-

родного воздушного права – принцип абсолютно-

го суверенитета государства над своим воздуш-

ным пространством [8]. Исходя из этого, госу-

дарства обладают правом ограничивать или за-

прещать пролеты установленных зон или всей 

своей территории, что является характерным ас-

пектом полного и исключительного суверенитета 

государства над своим воздушным простран-

ством. Такие ограничения достигаются путем 

установления «запретных зон» или «зон ограни-

чения полетов», которые применяются государ-

ствами в ситуации вооруженного конфликта или 

в случае проведения военных учений, пусков ра-

кет и т.п. 

Но не все государства придерживаются реко-

мендаций ИКАО, и примером тому служат тра-

гичные случаи преднамеренных и непреднаме-

ренных атак на гражданские воздушные суда из 

зон военной деятельности или учений. 

В 1988 году Самолёт Airbus A300B2-203 авиа-

компании Iran Air совершал коммерческий пас-

сажирский рейс IR655 между Тегераном и Дуба-

ем с промежуточной посадкой в Бендер-Аббасе. 

Через несколько минут после вылета из Бендер-

Аббаса самолет был сбит над Персидским зали-

вом ракетой, выпущенной с ракетного крейсера 

«Vincennes» ВМС США. Американское прави-

тельство заявило, что иранский самолёт по ошиб-

ке был идентифицирован как истребитель F-14 

ВВС Ирана [9]. 

23 марта 2007 года самолёт Ил-76ТД белорус-

ской авиакомпании «Трансавиаэкспорт», выпол-

нявший полёт по маршруту Могадишо – Джибу-

ти – Минск, был сбит боевиками-экстремистами 

при взлёте из аэропорта города Могадишо – сто-
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лицы Сомали. В результате катастрофы погиб-

ли 11 человек [10, с. 43]. 

Следует отметить, что право на запрет по-

летов, в том числе по военной необходимости, 

странам – участницам ИКАО дает ст. 9 Чикаг-

ской конвенции [8]. 

При этом ответственность за введение спе-

циальных мер безопасности полетов лежит на 

стране, отвечающей за предоставление обслу-

живания воздушного движения в воздушном 

пространстве, затрагиваемом конфликтом. Эта 

страна должна «определить географический 

район конфликта, оценить опасности или по-

тенциальные опасности для полетов граждан-

ских воздушных судов и определить, следует 

ли избегать полетов в районе конфликта или 

можно продолжать полеты при соблюдении 

определенных условий» [8]. Кроме того, госу-

дарство может потребовать от любого воздуш-

ного судна, входящего в запретную зону, про-

извести посадку в возможно кратчайший срок 

в каком-либо указанном аэропорту в пределах 

его территории (ст. 9) [8]. 

Однако, ст. 9 Чикагской конвенции преду-

сматривает некоторые условия и ограничения 

при осуществлении этого права, – отсутствие 

дискриминации между воздушными судами 

различной национальности, «разумные разме-

ры и местоположение» запретной зоны или 

зоны ограничения, чтобы без необходимости 

не создавать препятствий для аэронавигации, 

официально сообщать описание таких зон гос-

ударствам и ИКАО [8]. 

Государства же стараются сделать так, что-

бы зоны ограничения полетов были как можно 

меньшего размера. Ведь в случае установления 

государством запретных зон, авиакомпании 

обязаны планировать свои маршруты минуя 

эти зоны – облетая их, что несомненно несет 

экономический ущерб авиакомпаниям. Госу-

дарствам также невыгодно устанавливать за-

претные зоны, так как их воздушное простран-

ство становится менее привлекательным для 

авиакомпаний, и они стараются лететь через 

страны с наименьшим количеством запретных 

зон и зон ограничения полетов. 

Так, в сентябре 1967 года Великобритания 

инициировала процедуру урегулирования спора 

Советом ИКАО против Испании, в связи с уста-

новлением Испанией запретной зоны в бухте 

Альхесирас напротив Гибралтар. Утверждалось, 

что зона не была «разумного размера и местопо-

ложения» и что она без необходимости создает 

препятствие рейсам в/из Гибралтара. Междуна-

родные трения возникли в тех случаях, когда гос-

ударства пытались ограничить воздушную нави-

гацию над открытым морем для своих военных 

учений, тестирования ракет или ядерных испыта-

ний, однако, явный политический характер таких 

ситуаций оставил эти вопросы вне компетенции 

ИКАО [11]. 

Следует напомнить, что 11 сентября 2001 года 

и в течение трех дней после происшествия, Пра-

вительство США запретило все гражданские по-

леты в воздушном пространстве США, что без-

условно нанесло экономический ущерб авиаком-

паниям, пассажирам и аэропортам. Но в данной 

ситуации правительство США было вынуждено 

принят такие меры в заботе о безопасности. Как 

известно из расследований авиационных проис-

шествий, неправильное установление размеров 

запретных зон, зон ограничения полетов или их 

не установление, приводит к повреждению или 

уничтожению воздушных судов. 

В проливе Корфу произошла ситуация, когда 

правительство Албании разместило или, по край-

ней мере, знало о размещении автоматических 

якорных мин в территориальных водах между ее 

территорией и греческим островом Корфу, и 

намеренно не сделало никаких предупреждений 

проходящим британским военным кораблям. 

22 октября 1946 года два военных корабля были 

уничтожены, 42 британских морских пехотинца 

погибли и еще столько же получили ранения. Суд 

постановил, что албанские власти были обязаны 

принять все необходимые меры, чтобы деятель-

ность под ее юрисдикцией или контролем не 

причинила ущерба другим государствам, или по 

крайней мере, предупреждать все морские суда о 

потенциальной опасности, которую представля-

ют для них минные поля [12]. 

Следует заметить, что еще в 1990 году после 

расследования обстоятельств уничтожения 
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3 июля 1988 года иранского самолета Airbus 

A300B2-203 ракетой, выпущенной американ-

ским военным эсминцем, ИКАО были разра-

ботаны правовые нормы определяющие дей-

ствия, которые должны быть предприняты 

государствами в ситуациях, создающих потен-

циальную опасность для гражданских воздуш-

ных судов в случае военной деятельности. Ре-

комендации ИКАО содержатся в Руководстве 

по мерам безопасности, принимаемым в связи 

с военной деятельностью, потенциально опас-

ной для производства полетов гражданских 

воздушных судов 1990 г. [13] (далее — Руко-

водство). 

Не смотря на то, что Руководство имеет 

правовой статус рекомендательного документа 

ИКАО и разработано с целью оказания ин-

структивного содействия государствам в обес-

печении безопасного и упорядоченного потока 

международного воздушного движения в слу-

чае планирования и осуществления военной 

деятельности, на практике оно носит квази-

обязательный характер. 

В Руководстве рассматриваются, прежде 

всего, вопросы координации действий между 

военными полномочными органами и служба-

ми воздушного движения соответствующего 

государства. В части, касающейся координа-

ции деятельности военных полномочных орга-

нов и служб воздушного движения, данный 

документ дополняет положения Приложения 

11 к Чикагской конвенции. 

В пункте 3.2 Руководства отражены приме-

ры военной деятельности, которая может со-

здавать угрозу гражданским воздушным судам 

и которая должна координироваться с органа-

ми обслуживания воздушного движения (далее 

– ОВД) [13]. 

Международными стандартами в главе 5 

Приложения 15 к Чикагской конвенции преду-

сматривается ответственность государства за 

информирование пользователей воздушного 

пространства о наличии опасности для аэрона-

вигации или ограничений его воздушного про-

странства, путем выпуска извещения 

NОТАМ [14]. NОТАМ – это сообщение со-

держащее необходимую информацию, реко-

мендации и меры безопасности, которые необ-

ходимо принять экипажу воздушного судна. 

Пункт 4.2 Руководства конкретизирует обязан-

ность государств, возлагая ответственность по 

распространению такой информации на соответ-

ствующие полномочные органы ОВД государ-

ства, обеспечивающего обслуживание. Орган 

ОВД должен уведомить службу аэронавигацион-

ной информации (далее – САИ) этого же госу-

дарства, которая, в свою очередь, отвечает за со-

ставление и выпуск извещения NOTAM. Полно-

мочный орган в соответствии с Приложением 15 

к Чикагской конвенции (на что ссылаются в Ру-

ководстве [13]) должен не менее чем за 7 дней 

уведомить об установлении им опасных или за-

претных зон и не менее чем за 24 часа может со-

общить об изменении или отмене планируемой 

деятельности. 

Кроме изложенных выше средств обеспечения 

безопасности полетов в ситуации вооруженного 

конфликта заслуживают внимания еще ряд поло-

жений, содержащихся в Руководстве. Они тесно 

связаны с таким вопросом, как передача преду-

преждений и навигационное содействие граждан-

скими воздушными судам. 

Пункт 8.1 Руководства закрепляет, что когда 

военный орган наблюдает, что гражданское воз-

душное судно входит или собирается войти в 

обозначенную запретную, опасную зону или зону 

ограничения полетов, либо в любой другой район 

деятельности, создающей потенциальную опас-

ность этому воздушному судну, должно быть по-

слано предупреждение через соответствующий 

орган ОВД. Предупреждение должно включать 

рекомендацию об изменении курса, необходимом 

для того, чтобы воздушное судно вышло из зоны 

или обошло ее. Такие меры должны приниматься 

для исключения подобной ситуации произошед-

шей в проливе Корфу, которую мы упомянули 

ранее. 

Если необходимая информация не поступает 

от государств, военные органы которых вовлече-

ны в вооруженный конфликт, государство, ответ-

ственное за обеспечение обслуживания воздуш-

ного движения, должно установить характер и 

степень опасности или потенциальной опасности 

из таких других источников, как эксплуатанты 

воздушных судов, Организация по аэронавигаци-

онному обслуживанию гражданской авиации (да-
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лее – КАНСО), Международная ассоциация 

воздушного транспорта (далее – ИАТА), Меж-

дународная федерация ассоциаций линейных 

пилотов (далее – ИФАЛПА), соседние госу-

дарства или, в некоторых случаях, соответ-

ствующие региональные бюро ИКАО (см. 

п. 10.4 Руководства) [13]. ИКАО может также 

оказать содействие по просьбе ИАТА или 

ИФАЛПА. 

Выводы. Государства несут ответствен-

ность за управление своим воздушным про-

странством и за его безопасность. Однако, гос-

ударства, сталкивающиеся с вооруженным 

конфликтом, крайне редко закрывают свое 

воздушное пространство. При вооруженном 

конфликте обеспечение безопасности своего 

воздушного пространства может оказаться для 

государства затруднительным. В связи с этим, 

полагаем, что государствам необходимо обра-

тить внимание на следующие первостепенные 

меры по обеспечению безопасности полетов 

гражданских воздушных судов в ситуации во-

оруженного конфликта на территории госу-

дарства. 

1. Своевременное закрытие воздушного 

пространства или ограничение его исполь-

зования. Полеты иностранных гражданских 

воздушных судов осуществляются в воздуш-

ном пространстве государства, где доминирует 

принцип абсолютного суверенитета государ-

ства над своим воздушным пространством, что 

объясняет закрепление в документах ИКАО 

свободы усмотрения государства, на террито-

рии которого происходит вооруженный кон-

фликт, в решении вопроса, касающегося огра-

ничения или запрещения пролета иностранно-

го гражданского воздушного судна через его 

воздушное пространство, и определяет реко-

мендательный характер ст. 9 Чикагской кон-

венции. Считаем, что ст. 9 Чикагской конвен-

ции необходимо придать статус императивной 

(обязательной) нормы, закрепляющей обязан-

ность устанавливать запретные зоны для обес-

печения безопасности международной аэрона-

вигации. Вследствие этого государство, не вы-

полнившее это требование, может быть при-

влечено к международной ответственности за 

необеспечение должной безопасности междуна-

родных полетов в своем воздушном простран-

стве. 

2. Предоставление информации о воору-

женном конфликте другим сторонам, которую 

они могут учесть при оценке уровня безопас-

ности и принятии решений. Авиакомпаниям не 

следует исходить из того, что при отсутствии 

ограничений воздушное пространство над зоной 

конфликта является безопасным. По этой при-

чине авиакомпании должны проводить собствен-

ную оценку риска, также в отношении стран, над 

которыми проходят их маршруты. Странам сле-

дует более активно предоставлять информацию о 

зонах конфликтов, военных учений, и обмени-

ваться информацией об угрозах с ИКАО и авиа-

компаниями в лице Международной ассоциации 

воздушного транспорта (ИАТА). Обмен инфор-

мацией должен проводиться как на националь-

ном, так и на международном уровне, и быть чет-

ко структурирован. 

3. Осуществление должной координацию 

между службами управления воздушным дви-

жением военной и гражданской авиации. 

4. Сотрудничество государств по разработ-

ке и принятию единообразных мер для между-

народной аэронавигации в ситуациях, созда-

ющих потенциальную опасность для полетов 

гражданских воздушных судов над зонами во-

оруженных конфликтов. Как показывают прак-

тика вооруженных конфликтов последних лет в 

Сирии, Ираке, Афганистане, Йемене и других 

странах, государства зачастую не следуют реко-

мендациям ИКАО, подвергая гражданские воз-

душные суда дополнительным рискам. Согласно 

ст. 37 Чикагской конвенции, Договаривающиеся 

государства предусматривают сотрудничество в 

деле достижения в максимально возможной сте-

пени единообразия правил, стандартов, процедур 

и организации по всем вопросам, в области кото-

рых такое единообразие будет способствовать 

воздушной навигации и совершенствовать ее [8]. 

Считаем, что государствам-членам ИКАО не 

позволяет принять меры для единообразной меж-

дународной аэронавигации в ситуациях, создаю-

щих потенциальную опасность для полетов 

гражданских воздушных судов над зонами во-
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оруженных конфликтов то, что вопросы обес-

печения безопасности полетов в данных ситу-

ациях, затронуты в документах ИКАО частич-

но. 

Вместе с тем, Аэронавигационной комисси-

ей ИКАО разработано Руководство по мерам 

безопасности, принимаемым в связи с военной 

деятельностью, потенциально опасной для 

производства полетов гражданских воздушных 

судов 1990 г. По нашему мнению, правовые 

нормы обеспечения безопасности полетов 

гражданских воздушных судов в ситуации во-

оруженного конфликта на территории госу-

дарства, изложенные в Руководстве, являются 

весьма эффективными в силу его целевой 

направленности и детальной регламентации 

механизма взаимодействия соответствующих 

военных и гражданских органов государства, 

находящегося в зоне вооруженного конфликта. 

Но так, как Руководство относится к инструк-

тивному материалу ИКАО и носит рекоменда-

тельный характер для государств-членов 

ИКАО, большинство стран его положения 

проигнорировало. 

Считаем, что Руководству необходимо при-

дать статус обязательного документа, изложив 

его положения в Стандартах ИКАО для его 

дальнейшей имплементации в национальном 

законодательстве государств-членов ИКАО. 

Таким образом, считаем правовой режим 

обеспечения безопасности полетов граждан-

ских воздушных судов в ситуации вооружен-

ного конфликта на территории государства, в 

настоящее время не полным и требующим до-

работки как со стороны ИКАО, так со стороны 

государств-членов ИКАО. 
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Мета: на прикладі міжнародного повітряного права аналізується явище фрагментації 
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компетенції. Методи дослідження: у роботі застосовувались загальнонаукові та спеціальні 

методи: історичний, порівняльно-правовий, герменевтичний, спеціально-юридичний. Результати: 

досліджено основні етапи розвитку і сучасні рівні нормотворчості в міжнародному повітряному 

праві, їх узгодження в контексті врегулювання проблем фрагментації. Обговорення: шляхи 

узгодження нормативів різних рівнів делегованої компетенції 
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Постановка проблеми та її актуальність.  

Сучасний міжнародний правопорядок спи-

рається на потужну кодифіковану основу, 

утворену міжнародними договорами та інши-

ми ніж договори актами, де письмово 

фіксується узгоджена воля держав і рекомен-

дації міжнародних установ. Здійснене впро-

довж перших десятиліть чинності Статуту ООН, 

забезпечення кодифікованими нормами най-

важливіших галузей міжнародного права, 

надалі вимагало від держав координувати своє 

законодавство в спеціальних галузевих питан-

нях, тож до системних договорів, чимдалі тим 

більше, додається безліч спеціальних угод різ-

них ступенів конкретизації та величезний ма-

сив інших, ніж договори, кодифікованих дже-

рел, які, зазвичай, роз’яснюють і конкретизу-

ють договірні положення. Вирішальну роль у 

цьому процесі відіграє нормотворча діяльність 

міжнародних установ, що здійснюється, відпо-

відно до обсягів делегованої їм компетенції. 

Кожна з таких установ, на відміну від юридич-

ної рівності суверенних держав, має унікальну 

правосуб’єктність, обумовлену її функціо-

нальним призначенням і волею держав-

засновниць, зафіксовану в установчих договорах. 

Їх правотворчість вносить ускладнення при 

визначенні, в конкретних випадках правозастосу-

вання, пріоритету норм, виданих в різний час, на 

різних рівнях правотворчості і. т. ін. Іншим важ-

ливим явищем сучасного міжнародного права, 

став регіоналізм, інституціалізувавши новий 

рівень правосуб’єктності, нормотворчість в 

межах якого конкурує як з національним, так і з 

міжнародним правом глобального рівня. Ком-

плекс питань, пов’язаних з визначенням юри-

дичної сили норм міжнародного права різного 

походження, часу видання і призначення, роз-

межуванням компетенції суб’єктів делегованої 

правотворчості, визначення критеріїв визнання 

міжнародної правосуб’єктності осіб приватного 

права тощо – складає комплекс проблем, охопле-

них поняттям «фрагментація міжнародного пра-

ва». Фрагментація міжнародного права розгляда-

ється як один з невід’ємних аспектів його розвит-

ку, що полягає у реальній полісистемності 

міжнародного права, тобто в утворенні в рамках 

теоретично єдиної міжнародно-правової системи 
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– напівзалежних правових систем, які можуть 

конфліктувати при правозастосуванні» [5, 

с. 200]. Проблемні питання фрагментації і 

напрямки їх вирішення добре ілюструє історія 

розвитку і сучасна динаміка функціонування 

системи міжнародного повітряного права. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням 

фрагментації міжнародного права присвячена 

низка доповідей дослідницької групи Комісії з 

міжнародного права ООН, на чолі з Марті Ко-

скеньємі [1-2], та низка авторських до-

сліджень, зокрема, роботи А. Циммермана і 

Р. Гофмана, В. Дженкнса, К. Літлея, Г. Хафне-

ра [3] та з вітчизняних авторів – О. Плотнікова, 

Н. Кісліциної, М. Гнатовського, Т. Короткого 

[4, 5]. Важливий позитивний досвід в сфері 

розмежування компетенцій і розв’язання 

окремих проблем фрагментації має історія ро-

звитку права Європейського Союзу, у викла-

денні Матіаса Гердегена [6, с. 93-113]. 

Міжнародне повітряне право досліджено на 

основі системної роботи В.Д. Бордунова [7] та 

аналізі конвенцій, актів міжнародних установ і 

матеріалів конференцій в сфері міжнародного 

повітряного права [8-16]. 

Мета роботи полягала в аналізі, в контексті 

дискусії з питань фрагментації міжнародного 

права, динаміки розвитку й розгалуження на-

прямів кодифікації та рівнів правотворчості в 

системі міжнародного повітряного права. 

Виклад основного матеріалу. Історія ко-

дифікації й інституціалізації в системі міжна-

родного повітряного права, загалом, відтворює 

тенденцію, визначену в одній з доповідей Ко-

місії з міжнародного права, присвяченій су-

часним процесам фрагментації, де розвиток 

міжнародного права охарактеризовано як уза-

гальнений рух від двосторонніх, через регіона-

льні домовленості – до зобов’язань erga omnes 

[1, c. 382-390]. На відміну від морського права, 

в якому століттями панували звичаєві норми, 

кодифікація повітряного права відбувалася 

безпосередньо в зв’язку з розвитком самої аві-

ації та аеронавігації. Перші закони європейсь-

ких держав були прийняті в період 1909 – 

1912 рр. – у Франції, Німеччині, Великобрита-

нії, Австрії, Росії та США. В цей же період 

Міжнародним юридичним комітетом авіації 

було розроблено Міжнародний повітряний ко-

декс (1911 р.), що мав рекомендаційний характер 

[7, c. 38]. Першу двосторонню угоду з питань 

міжнародного повітряного сполучення було 

укладено перед першою світовою війною між 

Францією і Німеччиною 23 червня 1913 р. [7, 

c. 62]. Зусилля створити новий міжнародний пра-

вопорядок по закінченню війни торкнулися й 

міжнародного повітряного права. На Паризькій 

мирній конференції 1919-1920 рр. було прийнято 

Паризьку конвенцію про регулювання повітряних 

сполучень від 13 жовтня 1919 р. – першу ко-

дифіковану основу міжнародної аеронавігації, 

якою, серед іншого, було засновано Міжнародну 

комісію з аеронавігації [7, ст. 34], що підпоряд-

ковувалася Лізі Націй і повинна була уточнювати 

й узгоджувати численні організаційні й технічні 

положення Конвенції та додатків до неї. Трохи 

згодом в західній півкулі була заснована 

Постійна американська авіаційна комісія з штаб-

квартирою і Лімі (1927 р.), яка мала виконувати 

аналогічні функції на Американському конти-

ненті [9]. 

Спеціальні положення з більш детального ре-

гулювання окремих аспектів аеронавігації, були 

викладені у восьми додатках (А-Н) до Паризької 

конвенції. Таким чином в міжнародному повітря-

ному праві перенесення в додатки спеціальних 

питань було апробовано як поширений надалі 

метод кодифікаційного процесу. Попри ретельну 

деталізацію окремих питань, Паризька конвенція 

1919 р. виявляє ще деякі риси неспеціалізова-

ності. Наприклад, на відміну від майбутньої Чи-

казької конвенції 1944 року, вона не окреслює 

дію своїх норм виключно колом повітряних су-

ден цивільної авіації, таке поняття взагалі в ній 

ще не знайшло свого кодифікованого втілення: 

натомість, п.п. а) – е) додатку D поділяють по-

вітряні судна, що підпадають під дію конвенції, 

на аеростати і аеродини: аеростат (дирижабль чи 

повітряна куля) визначається як повітряне судно, 

що тримається в повітрі статично; аеродин – як 

повітряне судно, важче повітря, що утримується 

динамічним опором, внаслідок дії повітря на його 

поверхні; власне літак визначається як аеродин, 

оснащений пристроєм, що його рухає, опора яко-

го забезпечується аеродинамічним впливом на 

поверхні, нерухомі при одному й тому ж режимі 
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польоту [8]. В додатку E Розділ І «Правила ви-

дання і продовження свідоцтв» виділяє різні 

категорії персоналу, обумовлені службою на 

різних категоріях повітряних суден, зокрема: 

а) суден, що є засобом публічного транспорту-

вання, яке здійснюється підприємством по-

вітряного транспорту; б) суден, що використо-

вуються для промислових і комерційних цілей 

з метою отримання прибутку, але не призна-

чені для перевезень, визначених в п. а); 

в) повітряних суден для туризму. Класифікація 

свідоцтв, наведена в додатку Е (Розділ ІІ) дає 

уявлення про категорії льотного складу: 

1) пілоти аерординів з підкатегоріями: а) для 

туризму і б) публічного транспорту та для ро-

боти в повітрі; 2) пілоти вільних аеростатів; 

3) пілоти дирижаблів (3, 2 і 1 класу); 4) наві-

гатори (2 і 1 класів); 5) радіотелеграфісти; 

6) радіотелефоністи; 7) бортмеханіки [8]. 

Таким чином, Паризька конвенція 1919 р. з 

її додатками охопила всі актуальні на той час 

питання забезпечення аеронавігації, в багатьох 

аспектах ще не диференційовані на окремі 

напрямки регулювання, які склалися згодом. 

Додатки до конвенції і повноваження Міжна-

родної комісії з аеронавігації та Постійної 

американської авіаційної комісії заклали осно-

ви багаторівневого регулювання повітряних 

сполучень, залучивши в цей процес нормот-

ворчу діяльність перших міжнародних установ 

та держав-учасниць. Конвенцією було перед-

бачено конкретизацію положень її основного 

тексту і додатків і шляхом укладання двосто-

ронніх домовленостей – як між державами-

учасницями так і між ними третіми державами 

[8, ст. 5]. 

В сфері комерційної експлуатації повітря-

них суден, починаючи з 1919 р. почала свою 

роботу неурядова установа – Міжнародна 

асоціація повітряних перевезень, ІАТА 

(International Air Traffic Association), що коор-

динувала діяльність приватних перевізників. Її 

правонаступницею після другої світової війни 

стала Міжнародна асоціація повітряного 

транспорту, теж ІАТА (International Air 

Transport Association). Досить швидко вимоги 

міжнародних комерційних авіаперевезень спо-

нукали держави створити і окрему систему між-

народно-правового регулювання в цій сфері: 4-

12 жовтня 1929 р. у Варшаві на другій міжна-

родній конференції з приватного повітряного 

права було прийнято Варшавську конвенцію з 

уніфікації деяких правил, що стосуються міжна-

родних повітряних перевезень 1929 р., в якій бу-

ло визначено стандартні вимоги до перевізних 

документів (проїзний квиток, багажна квитанція 

та авіавантажна накладна) та уніфіковано проце-

дури їх оформлення [10]. 

Тенденція диференціації міжнародного по-

вітряного права на публічне і приватне, започат-

кована до другої світової війни, з її завершенням 

набула подальшого розвитку. Як відомо, на 

кінець другої світової війни було усвідомлено й 

реалізовано спільну волю провідних держав 

створити новий міжнародний порядок на основі 

комплексу системотворчих міждержавних домо-

вленостей: навесні 1944 року на Бреттон-

Вудській конференції було закладено правові й 

організаційні основи міжнародних валютних та 

інвестиційних відносин між державами, того ж 

року восени (1 листопада 1944 р.) почала роботу 

Чиказька конференція з цивільної авіації; через 

кілька місяців (26 червня 1945 р. ) було прийнято 

Статут ООН і Статут МС ООН. Таким чином па-

ралельно і взаємозалежно почали своє формуван-

ня економічний (неоліберальний) і універсальний 

міжнародні правопорядки, побудовані на публіч-

ному міжнародному праві, що швидко отримува-

ли свою кодифіковану основу в основних галузе-

вих напрямках. 

Правову основу сучасної системи міжнарод-

ного публічного повітряного права утворено під 

час роботи Чиказької конференції з цивільної аві-

ації, в якій взяли участь 52 держави. Крім Чика-

зької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 

(на той час її підписали 38 держав), було підпи-

сано також Тимчасові домовленості про цивільну 

авіацію (підписали 34 держави), Угоду про тран-

зити при міжнародних повітряних сполученнях 

(підписали 26 держав), а також Заключний акт 

конференції (підписали 34 держави), який містив 

«Типову форму угоди про надання повітряних 

ліній», що уніфікував умови двосторонніх угод 

між державами про доступ іноземних цивільних 
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повітряних суден в їхній повітряний простір 

[7, с. 74]. 

Чиказька конвенція про міжнародну циві-

льну авіацію від 7 грудня 1944 року (далі Кон-

венція) стала найважливішими здобутком Чи-

казької конференції, заклавши основи спільної 

стратегії держав-учасниць з розвитку повітря-

ного транспорту в мирний час. Як зазначив 

О. Нерадько, факт тривалості ідейної й змісто-

вної актуальності Конвенції вражає й донині 

[9]. Конвенція складається з преамбули і чоти-

рьох частин, її невід’ємною складовою є дода-

тки, яких нині нараховується дев’ятнадцять 

[11]. 

В шести главах Частини І «Аеронавігація» 

викладено правові основи організації міжна-

родних повітряних сполучень. Глава І «Зага-

льні принципи і застосування конвенції» базу-

ється на принципі повного й виключного суве-

ренітету держави над її повітряним простором 

(ст. 1, 2). Глава ІІ «Політ над територією дер-

жави-члена» розрізняє правовий режим нере-

гулярних (ст. 5) і регулярних (ст. 6) повітряних 

польотів. Для нерегулярних рейсів конвенція 

передбачає право іноземних літаків пролітати 

над територією держави-члена, за умови її зго-

ди, без отримання кожного разу спеціального 

на те дозволу (ст. 5), тоді як регулярні рейси 

обов’язково мають бути предметом спеціаль-

них двосторонніх домовленостей (ст. 6). При 

цьому і для нерегулярних польотів кожна дер-

жава-член може своїм законом встановити та-

кий режим, який воно визнає бажаним. Кожна 

держава-член забезпечує цивільним суднам 

іноземних держав на своїй території недиск-

римінаційні правила. З іншого боку, кожна 

держава-член відповідальна за те, щоб судна її 

національності, здійснюючи польоти в просто-

рах інших держав, дотримувалися правил по-

льотів (ст. 12). Глава ІІІ «Національність пові-

тряних суден» встановлює однозначний 

зв’язок повітряного судна з місцем його реєст-

рації (ст. 17), реєстрація судна в більш ніж од-

ній держави недопустима (ст. 18). Кожне суд-

но має відповідні національні і реєстраційні 

знаки (ст. 20). Держави-члени зобов’язані на-

давати (за запитом) одна одній, а також ІКАО 

інформацію стосовно реєстрації та приналеж-

ності суден (ст. 21). Глава ІV «Заходи сприяння 

аеронавігації» зобов’язує держави активно спів-

робітничати в цій сфері [11]. 

Частина ІІ «Міжнародна організація цивільної 

авіації» регламентує діяльність ІКАО (див. далі). 

Частина ІІІ «Міжнародний повітряний транс-

порт» містить положення про співробітництво 

держав через Раду ІКАО в сприянні ІКАО коор-

динації діяльності держав з розвитку ефективнос-

ті і безпеки експлуатації цивільної авіації. Дер-

жави члени зобов’язуються подавати Раді ІКАО 

звіти про наявні авіапідприємства, що здійсню-

ють міжнародні перевезення, обсяги перевезень, 

їх фінансові показники. Глава ХV «Аеропорти та 

інші аеронавігаційні засоби» визначає умови ко-

ординації між державами-членами визначення 

повітряних маршрутів та аеропортів, забезпечен-

ня їх аеронавігаційними засобами, міжнародної 

допомоги в цих заходах, яка може надаватися че-

рез Раду ІКАО. Глава ХVІ передбачає умови спі-

льної експлуатації державами-членами повітря-

них ліній, створення для цього спільних (міжна-

родних) підприємств і пулів – як на міжурядово-

му рівні, так і через недержавні авіапідприємства 

[11]. 

Частина ІV «Заключні положення» містить 

умови співвідношення конвенції з іншими між-

народними угодами, зокрема, зобов’язання дер-

жав-членів: денонсувати застарілі Паризьку 1919 

і Гаванську 1928 рр. конвенції, зареєструвати 

(односторонніми актами) в Раді ІКАО інші існу-

ючі в сфері аеронавігації угоди держав-членів з 

іншими державами (і надалі реєструвати в Раді 

всі нові подібні угоди) та скасувати всі зо-

бов’язання і домовленості, несумісні з Чиказькою 

конвенцією (Глава ХVІІ) [11]. 

Закріпивши основні принципи міждержавного 

співробітництва з забезпечення й регулювання 

повітряного сполучення в основному тексті, Кон-

венція виконує роль об’єднуючої нормативної 

бази, на основі якої динамічно розвивається, мо-

дифікується і урізноманітнюється комплекс нор-

мативних актів різного рівня спеціалізації й нор-

мотворчості. Охоплені в ній правові, адміністра-

тивні, економічні, експлуатаційні та інші питання 

і процедури конкретизуються в більш ніж трьох 

тисячах двосторонніх угод про повітряні сполу-

чення, а також в поточному процесі видання різ-
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номанітних актів рекомендаційного характеру 

ІКАО та іншими міжнародними установами [7, 

с. 77]. 

Головною спеціалізованою міжурядовою 

установою ООН в сфері регулювання діяльно-

сті цивільної авіації є Міжнародна організація 

цивільної авіації (International Civil Aviation 

Organization), статут якої складає Частину ІІ 

Конвенції. Статут діє нині в дев’ятій редакції, 

де консолідовано зміни від 1948 до 2006 року 

[12]. Членами ІКАО є нині 192 держав [12]. 

При значній нерівності економічних можливо-

стей держав-членів, Організація прагне забез-

печити їх співробітництво на основі взаємної 

вигоди: держави, що представляють інтереси 

експлуатантів повітряних суден, зацікавлені в 

оперативній уніфікації в рамках ІКАО правил, 

процедур, нормативів і типових домовлено-

стей, що регулюють міжнародні повітряні спо-

лучення; інтереси виробників авіатехніки зму-

шують держави забезпечувати відповідність 

стандартам ІКАО умов їх діяльності та тех-

нічних характеристик авіатехніки; країни, що 

розвиваються, використовують членство в 

ІКАО для розвитку національної цивільної 

авіації, формування національних інфра-

структур повітряних сполучень, керуючись 

стандартами і рекомендаціями [9]. ІКАО діє 

через свої статутні органи (Асамблея, Рада, 

Аеронавігаційної комісії), секретаріат на чолі з 

генеральним секретарем та постійні комітети. 

Розробка нових і удосконалення чинних 

стандартів підрозділами ІКАО є безперервним 

процесом. Організація, на основі узагальнення 

льотної практики і спеціальних досліджень, 

процесу систематизації, уніфікації і стандар-

тизації нормативів і правил, їх кодифікації в 

міжнародних актах, реалізації і контролю за їх 

виконанням дозволяє модернізувати систему 

повітряного права без радикальних змін, не 

руйнуючи її загальну структуру, основу якої 

складають норми Чиказької конвенції. Не всі 

положення Конвенції мають однакову важ-

ливість і визначеність, що вимагає різні рівні 

конкретизації її положень для імплементації в 

законодавства держав-членів і реалізації цих 

норм дестинаторами. Зокрема, до питань Кон-

венції, що вимагають безумовної конкретизації 

на рівні двосторонніх домовленостей 

В. Бордунов відносить: заборонені зони (ст. 9); 

посадка в митному аеропорті (ст. 10); застосу-

вання правил повітряних сполучень (ст. 11); пра-

вила польотів (ст. 12); правила прибуття і 

відправлення (ст. 13); запобігання поширенню 

хвороб (ст. 14); аеропортові і прирівняні до них 

збори (ст. 15); огляд повітряних суден (ст. 16) [8, 

с. 34]. Особливе місце серед міжнародних авіа-

ційних регламентів належить правилам польотів, 

конкретизованих в Додатку 2 [11], які відповідно 

до ст. 12 Чиказької конвенції мають дотримува-

тися державами-членами з максимально можли-

вою одноманітністю. 

Крім додатків і їх періодичного оновлення 

(видання в нових редакціях), ІКАО розробляє 

різноманітні керівництва з конкретних питань 

авіаційної діяльності, зокрема: керівництво з ор-

ганізації контролю за забезпеченням безпеки по-

льотів; керівництво з попередження авіаційних 

подій; керівництво з розслідування авіаційних 

подій; керівництво з розслідування авіаційних 

подій і інцидентів; керівництво із заходів безпе-

ки, що вживаються у зв'язку з військовою діяль-

ністю, потенційно небезпечною для здійснення 

польотів цивільних повітряних суден; керів-

ництво з радіотелефонного зв'язку; керівництво з 

безпеки для захисту цивільної авіації від актів 

незаконного втручання; керівництво з регулю-

вання міжнародного повітряного транспорту [13]. 

З останнього десятиліття ХХ ст. важливі зміни 

відбуваються також у міжнародному регулюванні 

міжнародних комерційних авіаперевезень. Під-

сумки Уругвайського раунду і прийняття 

15 квітня 1994 р. «Маркеського пакету» торкну-

лися і авіаційної сфери. В рік підписання Мара-

кеських угод (1994 р.) в Монреалі було проведено 

четверту Всесвітню авіатранспортну конферен-

цію, на якій було розглянуто основні актуальні 

аспекти регулювання економічної діяльності по-

вітряного транспорту. Конференція визнала 

необхідність істотних змін в регулюванні авіа-

перевезень з метою адаптації авіапослуг до умов 

лібералізації. Було прийнято Монреальську Кон-

венцію про уніфікацію деяких правил міжнарод-

них повітряних перевезень від 28 травня 1999 р., 
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яка модернізувала та об’єднала в єдиному 

міжнародному договорі комплекс міжнарод-

них актів, що склався за 70 років дії Варшавсь-

кої системи регулювання комерційних авіапе-

ревезень [14]. В березні 2003 року ІКАО про-

вела Всесвітню авіатранспортну конференцію 

«Проблеми і можливості лібералізації», в якій 

взяло участь 145 держав і 29 міжнародних ор-

ганізацій. Основні питання, що обговорювали-

ся: умови і досвід лібералізації; аспекти лібе-

ралізації, що стосуються безпеки польотів і 

авіаційної безпеки; форми зв’язку держави з 

авіаперевізником і можливості контролю за 

його діяльністю; лібералізація доступу на ри-

нок авіапослуг; оренда повітряних суден; 

авіавантажі; гарантії забезпечення добросовіс-

ної конкуренції; інтереси споживачів авіа по-

слуг; врегулювання спорів; транспарентність; 

зміни до типового договору про повітряні спо-

лучення [15]. Конференція також наголосила, 

що в цьому процесі важливу роль буде відігра-

вати застосування сучасного одноманітного 

режиму відповідальності авіаперевізників, 

встановленого Монреальскою конвенцією 

1999 р. Конференція прийняла «Декларацію 

глобальних принципів лібералізації міжнарод-

ного повітряного транспорту» в якому за-

кріпила основні принципи узгодження потреб 

лібералізації зі збереження належного рівня 

компетенції держав в сфері дотримання 

міжнародних зобов’язань в сфері аеро-

навіагації [16]. 

Висновки. Міжнародне повітряне право 

дає добрий приклад координації застосування 

своїх міжнародних норм різної юридичної си-

ли без втрати системної цілісності і загальної 

ефективності, при динамічному розгалуженні 

цієї галузі по окремим напрямкам регулювання 

і рівням правосуб’єктності – як на основі без-

посереднього волевиявлення держав, зафіксо-

ваного в Чиказькій конвенції, регіональних та 

двосторонніх міжнародних договорах, так і на 

рівні делегованої нормотворчої діяльності 

міжнародних установ. При цьому основним 

рівнем змістовного наповнення і забезпечення 

обов’язковості норм регулювання міжнарод-

них повітряних сполучень залишаються дво-

сторонні міжурядові угоди, в яких держави 

створюють двосторонні зобов’язання, на основі 

положень багатосторонніх міжнародних угод 

регіонального та глобального рівня та інших 

уніфікованих правил і стандартів, розроблених 

під егідою ІКАО. 

Розробка нових і удосконалення чинних стан-

дартів підрозділами ІКАО є безперервним проце-

сом. Організація, на основі узагальнення льотної 

практики і спеціальних досліджень, систематиза-

ції і стандартизації нормативів і правил, забезпе-

чує їх кодифікацію та контролює через підпоряд-

ковані установи їх виконання, здійснюючи 

постійних моніторинг за ефективністю чинних 

механізмів і потребами в нових розробках. Це 

дозволяє модернізувати систему повітряного 

права без радикальних змін, не руйнуючи її за-

гальну структуру, основу якої складають норми 

Чиказької конвенції. Визначені в конвенції пра-

вові, адміністративні, економічні, експлуатаційні 

та інші питання і процедури конкретизуються, в 

нормативних актах ІКАО та її підрозділів і набу-

вають обов’язкової сили в двосторонніх угодах 

про повітряні сполучення між державами, що за-

кріплює за ними провідну роль в забезпеченні 

міжнародного правопорядку в сфері аеро-

навігації. 
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Цель: на примере международного воздушного права дан анализ явления фрагментации 
международного права – как одного из аспектов его развития и кодификации на разных уровнях 

делегированной компетенции. Методы исследования: в работе используются общенаучные и 

специальные методы: исторический, сравнительно-правовой, герменевтический специально-

юридический. Результаты: исследовано основные этапы развития и современные уровни 
нормотворчества в международном воздушном праве, их согласование в контексте разрешения 

проблем фрагментации. Обсуждение: пути согласования нормативов различных уровней 

делегированной компетенции. 
Ключевые слова: фрагментация международного права, делегированная компетенция, 

многоуровневое регулирование воздушного сообщения, двусторонние договоры об аэронавигации, 

коммерческие авиаперевозки, руководства ИКАО, правила полетов, система управления 
безопасностью полетов. 
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Goal: analysis of phenomenon of international law’s fragmentation as one of the aspect its development 

and codification in different level of delegate jurisdiction given by the example of international air law. 
Methods of research: general scientific and special methods: historical, comparative-legal, hermeneutical, 

special-legal – were used in the work. Results: main stages of development and modern levels of the rule-

making in international air law and its settlement in context of the problems of fragmentation. Discussion: 
the ways of settlement of the different level jurisdiction’s rules. 

Keywords: fragmentation of international law, delegate jurisdiction, multilevel regulation of air 

communication, bilateral agreements on aero navigation, mercantile traffic, guides of ICAO, flight rules, 
safe aviation system. 
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Мета: у статті розглянуто особливості механізму державного регулювання. Сформульовано 

розуміння такого суб’єкта. Висвітлена характеристика їх статусних ознак. Запропоновано три 

структурних рівні у їх системі. Методи дослідження: проаналізовано та визначено правовий 

механізм авіаційних перевезень. Результати: досліджено правове регулювання авіаційних перевезень. 

Робиться висновок про достатність існуючого регулюваня та пропозиції щодо їх покращення. 

Обговорення: питання національного законодавства щодо ефективності правового регулювання 

авіаційних перевезень. 

Ключові слова: авіаційні перевезення, ліценбезпека цивільної авіації, суб’єкт авіаційної діяльності, 

статус суб’єкта, компетенція, правосуб’єктність. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

Питaння деpжaвного pегулювaння aвiaцiйних 

пеpевезень в укpaїнськiй нaуцi aдмiнiстpaтив-

ного пpaвa висвiтлювaлися фpaгментapно i 

pозглядaлося як чaстинa iнституту пpaвового 

pегулювaння повiтpяних сполучень. Зaлишилaся 

позa межaми дослiджень укpaїнських тa paдян-

ських учених-юpистiв вaжливa пpоблемa 

мехaнiзму деpжaвного pегулювaння aвiaцiйних 

пеpевезень. 

Аналіз досліджень і публікацій. Oкpeмi 

acпeкти цiєї пpoблeмaтики були пpeдмeтoм 

дocлiджeння укpaїнcьких учeних A. C. Бичкoвa, 

В. Д. Гвoздeцькoгo, P. O. Гepacимoвa, C. Т. Гoн-

чapукa, O. A. Гуcap, Н. В. Дapaгaнoвoї, I. A. Дi-

дoвcькoї, Є. К. Єpяшoвa, В. В. Кocтицькoгo, 

В. Й Paзвaдoвcькoгo, В. I. Pижoгo, A. O. Coбa-

кapя, I. М. Coпiлкo, O. Ю. Шepeмeтьєвoї тa iн. 

Кpiм тoгo, цi питaння пpивepтaли увaгу 

зapубiжних дocлiдникiв, зoкpeмa, A. П. Aльo-

хiнa, В. Д. Бopдунoвa, A. М. Вepeщaгiнa, 

М. М. Вoлкoвa, В. A. Гopячeвa, Ю. М. Мaлєєвa, 

М. Н. Ocтpoумoвa, В. М. Хoмeнкa, Hongliang 

Zang, Qingfen Meng, Heiko van Schyndel, Von der 

Dunk, Paul Stepher Dempsey. 

Метою статті є висвітлення компетенції 

субʼєктів цивільної авіації у сфері забезпечення 

безпеки авіації і встановлення інтегративних 

ознак, що об’єднують їх у системне утворення з 

метою окреслення шляхів підвищення їх взає-

модії. 

Виклад основного матеріалу. Пеpехiд нa 

iнвестицiйно-iнновaцiйний етaп pозвитку еко-

номiки вимaгaє pозвитку тpaнспоpту нa якiсно 

новiй основi. Тому, з метою спpияння швидкому 

економiчному тa соцiaльному pозвитку кpaїни 

тa її учaстi у мiжнapодному подiлi пpaцi, булa 

pозpобленa Тpaнспоpтнa стpaтегiя, якa визнaчaє 

ключовi пpоблеми, цiлi, пpинципи тa пpiоpитети 

pозвитку тpaнспоpтної системи Укpaїни з точки 

зоpу зaгaльнонaцiонaльних потpеб тa iнтеpесiв 

нa пеpiод до 2020 pоку. У pезультaтi pеaлiзaцiї 

Тpaнспоpтної стpaтегiї пеpедбaчaється пiдви-

щення piвня безпеки польотiв з 0,72 до 0,36 

подiй/100 тис. годин нaльоту. 
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Сьогоднi тpaнспоpтний сектоp економiки 

Укpaїни у цiлому зaдовольняє лише бaзовi по-

тpеби економiки тa нaселення у пеpевезеннях. 

Piвень безпеки, покaзники якостi тa ефективно-

стi пеpевезень пaсaжиpiв тa вaнтaжiв, енеpгое-

фективностi, техногенного нaвaнтaження нa до-

вкiлля не вiдповiдaють сучaсним вимогaм [1]. 

Сеpед piзних видiв тpaнспоpту, aвiaцiя – це 

нaйшвидший i нaйзpучнiший вид тpaнспоpту 

пpи пеpевезеннях нa дaльнi вiдстaнi; по-дpуге, 

сеpвiс нa aвiapейсaх у дaний чaс вiдpiзняється 

досить високим piвнем; по-тpетє, пpовiднi 

aвiaцiйнi компaнiї свiту чеpез мiжнapоднi 

меpежi бpонювaння i pезеpвувaння виплaчують 

комiсiйну винaгоpоду нa кожне зaбpоньовaне в 

лiтaку мiсце, мотивуючи їх тим вiддaвaти 

пеpевaгу aвiaпеpевезенням сеpед iнших видiв 

тpaнспоpту. Пpи вiдстaнi пеpевезень вiд 1000-

1500 км чaсткa повiтpяного тpaнспоpту склaдaє 

– 2,5-5%; вiд 1500-2000 км – 15-20%; вiд 2000-

3000 км – 20-30%; понaд 3000 км – 50-100% [2, 

с. 83]. 

У Повiтpяному кодексi Укpaїни (ПК Укpaї-

ни) [3] в ч. 2 ст. 4 зaконодaвець визнaчaє, що 

деpжaвне pегулювaння дiяльностi в гaлузi 

aвiaцiї тa викоpистaння повiтpяного пpостоpу 

Укpaїни полягaє у фоpмувaннi деpжaвної 

полiтики тa стpaтегiї pозвитку, визнaченнi 

зaвдaнь, функцiй, умов дiяльностi в гaлузi 

aвiaцiї тa викоpистaння повiтpяного пpостоpу 

Укpaїни, зaстосувaннi зaходiв безпеки aвiaцiї, 

пpийняттi зaгaльнообов’язкових aвiaцiйних 

пpaвил Укpaїни, здiйсненнi деpжaвного контpо-

лю зa їх виконaнням тa встaновленнi вiдпо-

вiдaльностi зa їх поpушення. 

Вчений-aдмiнiстpaтивiст В. Колпaков 

зaзнaчaє, що «без деpжaвного pегулювaння 

помiтно знижується ефективнiсть виpобництвa, 

незaтpебувaною виявляється фундaментaльнa 

нaукa, скоpочуються чеpез подоpожчaння 

iнфpaстpуктуpa соцiaльної сфеpи, a pух до ци-

вiлiзовaних фоpм життя здiйснюється стихiйно, 

з великими витpaтaми i знaчними втpaтaми» [10, 

с. 332]. 

Сиcтeма cуб’єктiв деpжaвного pегулювaння 

aвiaцiйних пеpевезень є досить pозгaлуженою. 

По-пеpше, визнaчимо cиcтeму дepжaвних 

opгaнiв, як «cтpижня» вiднocин у cфepi 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo pегулювaння 

aвiaцiйних пеpевезень. 

У нeзaлeжнiй Укpaїнi динaмiкa cтвopeння тa 

peфopмувaння opгaнiв дepжaвнoї влaди цивiль-

нoї aвiaцiї бaгaтopaзoвo змiнювaлacя. У 1992 

poцi Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни 

вiд 25 бepeзня 1992 poку № 146 булo cтвopeнo 

Дepжaвну aдмiнicтpaцiю aвiaцiйнoгo тpaнcпopту 

Укpaїни – дepжaвний opгaн упpaвлiння, який 

здiйcнювaв кepiвництвo aвiaцiйним 

тpaнcпopтoм. Із 1995 poку cтвopeнo Дepжaвний 

дeпapтaмeнт aвiaцiйнoгo тpaнcпopту (Укaзoм 

Пpeзидeнтa Укpaїни вiд 5 чepвня 1995 poку 

№ 425/95) – цeнтpaльний opгaн дepжaвнoї 

викoнaвчoї влaди, пiдзвiтний Кaбiнeту Мiнicтpiв 

Укpaїни, який згoдoм увiйшoв дo cиcтeми 

Мiнicтepcтвa тpaнcпopту Укpaїни. У 1999 poцi 

з’явилася Дepжaвнa aвiaцiйнa aдмiнicтpaцiя – 

цeнтpaльний opгaн викoнaвчoї влaди, пiдпopяд-

кoвaний Мiнicтepcтву тpaнcпopту Укpaїни, який 

peaлiзoвувaв дepжaвну пoлiтику у cфepi цивiль-

нoї aвiaцiї, cпpияв cтpуктуpнiй пepeбудoвi 

гaлузi, здiйcнювaв упpaвлiння цивiльнoю 

aвiaцiєю тa кoopдинувaв дiяльнicть пiдпpиємcтв, 

уcтaнoв тa opгaнiзaцiй, щo нaлeжaли дo cфepи 

йoгo упpaвлiння. Пiзнiшe ця cтpуктуpa булa 

лiквiдoвaнa, a її функцiї були пoклaдeні нa 

Мiнicтepcтвo тpaнcпopту Укpaїни. Згoдoм булa 

cтвopeнa Дepжaвнa cлужбa Укpaїни з нaгляду зa 

зaбeзпeчeнням бeзпeки aвiaцiї (Укaз Пpeзидeнтa 

Укpaїни вiд 15 липня 2004 poку № 803/2004 

«Пpo Дepжaвну cлужбу Укpaїни з нaгляду зa 

зaбeзпeчeнням бeзпeки aвiaцiї») – cпeцiaльнo 

упoвнoвaжeний цeнтpaльний opгaн викoнaвчoї 

влaди, дiяльнicть якoгo cпpямoвувaлacя i 

кoopдинувaлacя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни. 

Cьoгoднi цeй opгaн здiйcнює cвoю дiяльнicть нa 

ocнoвi нopм Пoлoжeння пpo Дepжaвну aвiaцiйну 

cлужбу Укpaїни (зaтвepджeнe Укaзoм 

Пpeзидeнтa Укpaїни вiд 6 квiтня 2011 poку 

№ 398/2011). Дepжaвнa aвiaцiйнa cлужбa Укpaї-

ни – цe цeнтpaльний opгaн викoнaвчoї влaди, 

дiяльнicть якoгo cпpямoвуєтьcя i кoopдинуєтьcя 

Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни чepeз Мiнicтpa 

iнфpacтpуктуpи Укpaїни. Дepжaвнa aвiaцiйнa 

cлужбa Укpaїни вхoдить дo cиcтeми opгaнiв 

викoнaвчoї влaди i зaбeзпeчує peaлiзaцiю 
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дepжaвнoї пoлiтики в cфepi цивiльнoї 

aвiaцiї [40]. 

Ocкiльки Дepжaвнa aвiaцiйнa cлужбa 

пiдзвiтнa й пiдкoнтpoльнa Мiнicтepcтву iнфpa-

cтpуктуpи Укpaїни, тo її нe виoкpeмлюють у 

caмocтiйнo дiючий opгaн, здaтний eфeктивнo 

здiйcнювaти cвoї функцiї щoдo зaбезпечення 

aвiaцiйних пеpевезень. У cвoїй дiяльнocтi, 

пpямo чи дoтичнo пoв’язaнiй з нopмoтвopчoю, 

вкaзaний opгaн дepжaвнoї влaди узaгaльнює 

пpaктику зacтocувaння зaкoнoдaвcтвa з питaнь, 

щo нaлeжaть дo її кoмпeтeнцiї, poзpoбляє 

пpoпoзицiї щoдo вдocкoнaлeння зaкoнiв Укpaї-

ни, aктiв Пpeзидeнтa Укpaїни, Кaбiнeту 

Мiнicтpiв Укpaїни, нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв 

мiнicтepcтв тa в уcтaнoвлeнoму пopядку пoдaє 

їх вiцe-пpeм’єp-мiнicтpу Укpaїни – Мiнicтpу 

iнфpacтpуктуpи Укpaїни для пoгoджeння i 

внeceння їх нa poзгляд Кaбiнeту Мiнicтpiв 

Укpaїни. 

Cпeцифiкa cфepи цивiльнoї aвiaцiї пoлягaє й 

в ocoбливocтях cуб’єктнoгo cклaду. Тaк, нeмoж-

ливo виключити й oбcлугoвуючий пepcoнaл 

пoвiтpянoгo cуднa з чиcлa cуб’єктiв деpжaвного 

pегулювaння aвiaцiйних пеpевезень. Cтаття 32 

Пoвiтpянoгo кoдeкcу Укpaїни peглaмeнтує дaнe 

питaння, дaючи пoвну oцiнку вкaзaнiй кaтeгopiї. 

У вiдпoвiднocтi вкaзaнiй нopмi дo cклaду 

aвiaцiйнoгo пepcoнaлу вхoдять: члeни eкiпaжу 

пoвiтpянoгo cуднa; ocoби кoмaнднo-кepiвнoгo, 

кoмaнднo-льoтнoгo, iнcпeктopcькoгo тa 

iнcтpуктopcькoгo cклaду; cпeцiaлicти, якi 

здiйcнюють peгулювaння викopиcтaння 

пoвiтpянoгo пpocтopу Укpaїни i oбcлугoвувaння 

пoвiтpянoгo pуху нa тepитopiї Укpaїни; 

cпeцiaлicти, якi здiйcнюють opгaнiзaцiю i 

тeхнiчнe oбcлугoвувaння пoвiтpяних cудeн, a 

тaкoж уci види зaбeзпeчeння пoльoтiв; 

cпeцiaлicти, якi oбcлугoвують пoвiтpянi 

пepeвeзeння; cпeцiaлicти, якi здiйcнюють 

opгaнiзaцiю i пpoвeдeння дocлiднo-кoн-

cтpуктopcьких, eкcпepимeнтaльних, нaукoвo-

дocлiдних poбiт пpи льoтних випpoбувaннях 

aвiaцiйнoї тeхнiки; cпeцiaлicти, якi здiйcнюють 

нaгляд i кoнтpoль зa бeзпeкoю пoльoтiв, a тaкoж 

тi, якi пpoвoдять cлужбoвe poзcлiдувaння 

aвiaцiйних пoдiй (дepжaвнi iнcпeктopи з бeзпeки 

пoльoтiв); cпeцiaлicти, якi здiйcнюють aнaлiз тa 

кoнтpoль льoтнoї пpидaтнocтi пoвiтpяних cудeн 

пpи poзpoбцi, випpoбувaннi, cepтифiкaцiї i 

cepiйнoму виpoбництвi; cпeцiaлicти, якi 

здiйcнюють зaбeзпeчeння aвiaцiйнoї бeзпeки i 

бeзпeки aвiaцiї в цiлoму; aвiaцiйнi eкcпepти [35]. 

Дo cуб’єктiв, якi гapaнтують безпеку aвiaцiй-

них пеpевезень, нeoбхiднo вiднecти aвiaцiйний 

пepcoнaл – ocoбoвий cклaд пiдпpиємcтвa, 

opгaнiзaцiї, пiдpoздiлу, нaвчaльнoгo зaклaду, щo 

cклaдaєтьcя з aвiaцiйних cпeцiaлicтiв зa 

пpoфeciйнoю oзнaкoю (cт. 32 ПКУ) [35]. 

Вiдпoвiднo дo цiєї ж cтaттi, дo cклaду 

aвiaцiйнoгo пepcoнaлу вхoдять: члeни eкiпaжу 

пoвiтpянoгo cуднa; ocoби кoмaнднo-кepiвнoгo, 

кoмaнднo-льoтнoгo, iнcпeктopcькoгo тa 

iнcтpуктopcькoгo cклaду; cпeцiaлicти, якi 

здiйcнюють peгулювaння викopиcтaння 

пoвiтpянoгo пpocтopу Укpaїни i oбcлугoвувaння 

пoвiтpянoгo pуху нa тepитopiї Укpaїни; 

cпeцiaлicти, якi здiйcнюють opгaнiзaцiю i 

тeхнiчнe oбcлугoвувaння пoвiтpяних cудeн, a 

тaкoж уci види зaбeзпeчeння пoльoтiв; 

cпeцiaлicти, якi oбcлугoвують пoвiтpянi 

пepeвeзeння; cпeцiaлicти, якi здiйcнюють opгa-

нiзaцiю i пpoвeдeння дocлiднo-кoнcтpуктop-

cьких, eкcпepимeнтaльних, нaукoвo-дocлiдних 

poбiт пpи льoтних випpoбувaннях aвiaцiйнoї 

тeхнiки; cпeцiaлicти, якi здiйcнюють нaгляд i 

кoнтpoль зa бeзпeкoю пoльoтiв, a тaкoж тi, якi 

пpoвoдять cлужбoвe poзcлiдувaння aвiaцiйних 

пoдiй (дepжaвнi iнcпeктopи з бeзпeки пoльoтiв); 

cпeцiaлicти, якi здiйcнюють aнaлiз тa кoнтpoль 

льoтнoї пpидaтнocтi пoвiтpяних cудeн пpи 

poзpoбцi, випpoбувaннi, cepтифiкaцiї i 

cepiйнoму виpoбництвi; cпeцiaлicти, якi 

здiйcнюють зaбeзпeчeння aвiaцiйнoї бeзпeки i 

бeзпeки aвiaцiї в цiлoму; aвiaцiйнi eкcпepти. 

Вiдповiдно до стaттi 7 Зaкону Укpaїни «Пpо 

лiцензувaння видiв господapської дiяльностi» 

Деpжaвнa aвiaцiйнa службa Укpaїни здiйснює 

лiцензувaння виду господapської дiяльностi з 

пеpевезення пaсaжиpiв, небезпечних вaнтaжiв тa 

небезпечних вiдходiв повiтpяним тpaнспоpтом. 

Вiдповiдно до лiцензiйних умов, до зaяви пpо 

отpимaння лiцензiї додaються: 
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1) iнфоpмaцiя зa пiдписом здобувaчa лiцензiї 

(його кеpiвникa aбо кеpiвникa його виконaвчого 

оpгaну) пpо номеp тa дaту видaчi чинного 

сеpтифiкaтa експлуaтaнтa; 

2) документи, якi пiдтвеpджують, що бiльш 

як 50% стaтутного кaпiтaлу (пaкетa aкцiй) здо-

бувaчa лiцензiї володiють Укpaїнa, юpидичнi 

особи Укpaїни тa/aбо фiзичнi особи – pезиденти 

Укpaїни, якщо iнше не пеpедбaчено мiжнapод-

ними договоpaми Укpaїни; 

3) iнфоpмaцiя зa пiдписом здобувaчa лiцензiї 

(його кеpiвникa aбо кеpiвникa його виконaвчого 

оpгaну) пpо вiдсутнiсть контpолю (у знaченнi, 

нaведеному в стaттi 1 Зaкону Укpaїни «Пpо 

зaхист економiчної конкуренції») зa дiяльнiстю 

здобувaчa лiцензiї осiб – pезидентiв iнших 

деpжaв, що здiйснюють збpойну aгpесiю пpоти 

Укpaїни (у знaченнi, нaведеному в стaттi 1 

Зaкону Укpaїни «Пpо обоpону Укpaїни») тa/aбо 

дiї яких ствоpюють умови для виникнення во-

єнного конфлiкту тa зaстосувaння воєнної сили 

пpоти Укpaїни. 

Висновки. Державне регулювання діяльнос-

ті в галузі цивільної авіації України полягає у 

формуванні державної політики та стратегії ро-

звитку, визначенні завдань, функцій, умов дія-

льності в галузі авіації, застосуванні заходів 

безпеки авіації, прийнятті загальнообов'язкових 

авіаційних правил України, у здійсненні держа-

вного контролю за їх виконанням та встанов-

ленні відповідальності за їх порушення. 

Aвiaцiйнi пеpевезення є дiяльнiстю, якa 

пов’язaнa з пеpемiщенням пaсaжиpiв i вaнтaжiв, 

пpодукцiї виpобничо-технiчного пpизнaчення тa 

виpобiв нapодного споживaння повiтpяними 

шляхами. Авіаційних пеpевезень можливо лише 

зa умов ефективної дiяльностi aвiaцiйно-

тpaнспоpтної системи (AТС). 

Деpжaвне регулювання авіаційних переве-

зень мaє спpияти ствоpенню тa пiдтpимцi кон-

куpентного сеpедовищa, починaючи з 

pозшиpення комеpцiйних пpaв aвiaпеpевiзникiв, 

aж до вiльного доступу нa pинок aвiaпеpевезень 

– чистої конкуpенцiї нa pинку тpaнспоpтних по-

слуг. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Злочини проти правосуддя в кримінальних за-

конах України та Азербайджанської Респуб-

ліки згруповані за ознакою видового об’єкта. В 

цілому, злочини проти правосуддя за законо-

давством України та Азербайджанської Рес-

публіки охороняють подібні види суспільних 

відносин, проте існують і певні суттєві відмін-

ності. Особливо це стосується криміналізації 

суспільно небезпечних діянь і встановлення 

покарання за їх скоєння, що ймовірно обумов-

лено історичними особливостями розвитку 

правової системи обох держав. На сьогодні 

відсутнє комплексне наукове дослідження з 

порівняння законодавства України та Азер-

байджанської Республіки про злочини, що по-

сягають на суспільні відносини із процесуаль-

но регламентованого здійснення правосуддя 

судом. Цим і обумовлена актуальність нашого 

дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Підстави 

криміналізації протиправних посягань на пра-

восуддя досліджували такі вчені, як Ю. В. Баулін, 

Р. Р. Галіакбаров, І. М. Копотун, В. М. Кудряв-

цев, М. І. Мельник, Т. В. Омельченко, В. В. Сміх, 

В. Я. Тацій, Є. Ю. Хлопцева, С. О. Ященко та ін. 

Метою статті є висвітлення особливостей 

криміналізації протиправних діянь проти право-

суддя в Україні та Азербайджанській Республіці, 

та надання обґрунтованих пропозицій щодо зако-

нодавчого унормування деяких складів злочинів 

цієї категорії. 

Виклад основного матеріалу. Злочини, що 

посягають на суспільні відносини із проце-

суально регламентованого здійснення правосуддя 

судом, складають велику частину складів зло-

чинів проти правосуддя, передбачених кри-

мінальним законодавством України та Азербай-

джанської Республіки. 

До цієї підгрупи входять такі злочини, перед-

бачені Кримінальним кодексом України: поста-

новлення суддею (суддями) завідомо неправо-

судного вироку, рішення, ухвали або постанови 

(ст. 375 КК); втручання в діяльність судових ор-
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ганів (ст. 376 КК); незаконне втручання в ро-

боту автоматизованої системи документообігу 

суду (ст. 3761 КК); посягання на життя судді, 

народного засідателя чи присяжного у зв’язку 

з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням 

правосуддя (ст. 379 КК); погроза або насиль-

ство щодо судді, народного засідателя чи при-

сяжного (ст. 377 КК); умисне знищення або 

пошкодження майна судді, народного засіда-

теля чи присяжного (ст. 378 КК). 

Кримінальний кодекс Азербайджанської 

Республіки містить такі злочини цієї групи: 

винесення завідомо неправосудних вироку, 

рішення, ухвали або постанови (ст. 295 КК); 

перешкоджання здійсненню правосуддя і про-

вадженню попереднього розслідування (ст. 286 

КК); посягання на життя особи, яка здійснює 

правосуддя або попереднє розслідування 

(ст. 287 КК); погроза або насильницькі дії у 

зв’язку із здійсненням правосуддя або про-

вадженням попереднього розслідування 

(ст. 288); неповага до суду (ст. 289 КК). 

Відмітимо, що кримінальне законодавство 

України є не сталою, а динамічною системою 

норм, яка намагається відповідати сучасним 

викликам суспільства. Так, у 2009 році розділ 

XVIII Особливої частини ККУ доповнено ще 

одним складом злочину, а саме: незаконне 

втручання в роботу автоматизованої системи 

документообігу суду (ст. 3761 КК). Кримі-

налізація цього діяння обґрунтовується тим, 

що прозорість і доступність судової влади є 

невід’ємною складовою демократичних пере-

творень правової системи сучасної держави. 

Відкритість судового провадження і судових 

рішень, в цілому, сприяють легітимності су-

дової влади. Наприклад, Єдиний державний 

реєстр судових рішень є складовою автома-

тизованої системи документообігу суду, яка у 

свою чергу забезпечує об’єктивний і неупере-

джений розподіл справ між суддями з додер-

жанням принципів черговості та однакової 

кількості справ для кожного судді; надання 

фізичним і юридичним особам інформації про 

стан розгляду справ щодо них; централізоване 

зберігання текстів судових рішень та інших 

процесуальних документів тощо. Незаконне 

втручання в роботу автоматизованої системи 

документообігу загрожує безпеці інформації та є 

злочином із формальним складом, що вважається 

закінченим із моменту вчинення хоча б одного з 

таких діянь: внесення неправдивих даних; 

несвоєчасне внесення даних; несанкціоновані дії 

з інформацією, що міститься в системі та інше 

втручання (будь-який самочинний вплив, зокрема 

зламування паролю, знеструмлення електроме-

режі, пошкодження чи знищення файлів, за-

смічення чи перекручування інформації тощо) [3, 

с. 857–858]. 

Водночас, «неповага до суду» не кримі-

налізована законодавцем України, на відміну від 

Азербайджанської Республіки, Кримінальний ко-

декс якої включає до об’єктивної сторони непо-

ваги до суду не лише образу судді, але й усіх 

учасників судового розгляду. На нашу думку, 

криміналізація неповаги до суду сприяє ефектив-

ності правосуддя в Україні та свідчитиме про 

справжній рівень демократизації суспільства. 

Перш за все, найважливішою підставою кри-

міналізації є суспільна небезпека протиправних 

діянь. Сутність суспільної небезпеки нерозривно 

пов’язана із здатністю діяння породжувати не-

безпечні з точки зору громадян, суспільства та 

держави зміни в охоронюваних кримінальним 

правом суспільних відносинах та створювати за-

грозу майбутніх небезпечних змін у цих відноси-

нах. Доцільно криміналізувати ті діяння, які так 

чи інакше можуть негативно вплинути на нор-

мальний розвиток держави відповідно до прин-

ципів, закріплених у нормативно-правових актах, 

та боротися з якими іншими методами правового 

впливу не видається за можливе. Авторитет суду 

має особливе значення авторитету суду в процесі 

становлення та розбудови України як правової 

держави, а його нівелювання підриває основи 

правового системи і національної безпеки 

України. Погоджуємося з думкою, що суспільна 

небезпека неповаги до суду полягає ще й у тому, 

що в результаті образливих дій у відношенні до 

суду, присяжних засідателів, учасників судового 

розгляду або інших осіб, які беруть участь у су-

довому процесі, порушується принцип всебічно-

го, повного та об’єктивного встановлення істини 

у справі. Тому, виходячи з того, що повага до су-

ду є невід’ємним елементом загальної та 

індивідуальної правової культури, а також умо-
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вою формування правової держави, неповага 

до суду є протиправним діянням, що має 

підвищений рівень суспільної небезпеки [4, 

с. 93]. Натомість в Україні механізм кри-

мінально-правової охорони поваги до суду від-

сутній. 

Наступною підставою криміналізації про-

типравного діяння є значимість і правова 

визначеність суспільних відносин, на які воно 

посягає. Аналіз діючих нормативно-правових 

актів України свідчить про важливість і до-

цільність охорони суду від проявів неповаги 

від інших учасників процесу. Проте, станом на 

сьогодні, за вчинення такого протиправного 

діяння наступає лише адміністративна 

відповідальність. Так, стаття 129 Конституції 

України гарантує, що за неповагу до суду чи 

судді винні особи притягаються до юридичної 

відповідальності. Частина 3 статті 6 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» 

визначає, що втручання у здійснення право-

суддя, вплив на суд або суддів у будь-який 

спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, 

зберігання, використання і поширення інфор-

мації усно, письмово або в інший спосіб з ме-

тою дискредитації суду або впливу на безсто-

ронність суду, заклики до невиконання судо-

вих рішень забороняються і мають наслідком 

відповідальність, установлену законом. Цим 

же Законом відповідальність за неповагу до 

суду чи судді визнається однією із гарантій 

незалежності суддів. Прояв неповаги до суду 

чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу 

або присутні в судовому засіданні, має наслід-

ком відповідальність, установлену законом. 

Склад правопорушення зафіксовано у статті 

185-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Проте, на наше переконання, 

встановлені законом стягнення (штраф від 

п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковува-

них мінімумів доходів громадян, а за повторне 

вчинення діянь – штраф від ста п’ятдесяти до 

двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян або виправні роботи 

на строк від одного до двох місяців з 

відрахуванням двадцяти процентів заробітку, 

або адміністративний арешт на строк до 

п’ятнадцяти діб) є очевидно такими, що не 

відповідають суспільній небезпечності діянь, та 

не являються через надмірну м’якість тим стри-

муючим фактором, що може запобігти подаль-

шим проявам неповаги до суду не лише самим 

порушником, але й іншими особами. 

Також звертає увагу, що склад адміні-

стративного правопорушення передбачає прояв 

неповаги лише до суду (судді), і не охоплює 

випадки образи, наприклад, присяжних засіда-

телів та інших учасників процесу. Вважаємо це 

законодавчим упущенням, адже принципи судо-

чинства, як рівність усіх учасників судового про-

цесу перед законом і судом; змагальність сторін 

та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості, можуть 

бути реалізовані у повній мірі лише за умови на-

лежної правової охорони усіх учасників процесу, 

а не лише судді. 

Наступною підставою криміналізації неповаги 

до суду є необхідність впливу на вказане негатив-

не соціальне явище за допомогою кримінально-

правових заходів. Варто зазначити, що в правовій 

державі забезпечується верховенство закону, не-

порушність основних прав та свобод людини, 

охорона інтересів особистості, взаємна 

відповідальність держави та громадян, захист 

суспільства від свавілля влади. Діє повноцінна 

система стримувань та противаг, у якій важливу 

роль відіграє правосуддя, здатне вирішувати 

конфлікти та примиряти законність із доціль-

ністю в кожному окремому випадку. Безумовно, 

покладення відповідальних рішень на суддів по-

требує шанобливого ставлення до них та до їх 

діяльності, оскільки авторитет суду, честь та 

гідність осіб, які беруть участь у здійсненні пра-

восуддя, є важливою умовою реалізації судом 

своїх функцій. Слушною видається думка, що 

саме кримінальна-правова відповідальність стане 

ефективною протидією неповазі до суду, як 

формі прояву правового нігілізму, та забезпечить 

належну охорону честі і гідності суду, виходячи з 

його особливого конституційного статусу [5, 

с. 439]. 

Окрім цього, до криміналізації протиправних 

діянь варто застосовувати критерій типовості і 

достатньої поширеності антигромадської по-
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ведінки з урахуванням ступеня суспільної не-

безпеки. Сутність зазначеного критерію поля-

гає в тому, що кримінальне право регулює 

форму реакції суспільства й держави на такі 

суспільно небезпечні вчинки осіб, які є 

невипадковими та непоодинокими. 

Актуальність і доцільність розробки систе-

ми заходів протидії неповазі до суду визнаєть-

ся, перш за все, самими суддями. Зокрема, в 

рішенні Ради суддів 4 листопада 2016 року 

№ 74 йдеться про те, що повага до суду є чин-

ником належного функціонування правової 

держави. Закон вимагає від учасників процесу 

або присутніх у судовому засіданні осіб поваги 

до суду як одного із інститутів державної вла-

ди. Наголошується на тому, що публічна де-

монстрація такої форми правового нігілізму, 

як прояв неповаги до суддів та суду зокрема 

зумовлює неможливість виконання судовою 

владою своїх функцій у повному обсязі. В 

цілому, поширення прояву неповаги до суду, 

уникнення винними особами юридичної 

відповідальності за вчинення такого правопо-

рушення, відсутність забезпечення приміщень 

судів належною охороною тощо призводять до 

невиконання українською державою своїх зо-

бов’язань щодо забезпечення права на спра-

ведливий суд, передбаченого ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних 

свобод [6]. 

Тому, Рада суддів вважає за необхідне 

звернути увагу суддів на необхідність реагу-

вання на прояви неповаги до суду з метою за-

безпечення незалежності суду і схвалює реко-

мендації щодо притягнення до відповідаль-

ності за неповагу до суду. При цьому, Рада 

суддів наголошує, що, виходячи з аналізу норм 

ст. 129 Конституції України і ст. 50 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», 

підтримання незалежності й поваги до суду є 

прямим обов’язком суду, а не його правом. 

Ігнорування суддями своїх прямих обов’язків 

у будь-який спосіб є неприпустимим, а тому 

жоден випадок прояву неповаги до суду не по-

винен залишатись без належного реагування з 

боку органів судової влади. 

Висновки. Враховуючи доведену доціль-

ність криміналізації неповаги до суду, 

усвідомлюючи при цьому важливість реалізації 

принципів рівності сторін перед законом і судом, 

змагальності сторін і необхідності встановлення 

істини у справі, пропонуємо розділ 

XVIII Особливої частини Кримінального кодексу 

України доповнити статтею 3762 наступного 

змісту: 

«Стаття 3762. Неповага до суду. 

1. Неповага до суду, що виразилася у цинічній 

образі та/або приниженні честі і гідності учас-

ників судового процесу, - 

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян або виправ-

ними роботами на строк до двох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї 

статті, вчинені по відношенню до судді, присяж-

ного засідателя, а також злісне ухилення від явки 

в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача 

чи інших осіб, що призвело до систематичного 

зриву судових засідань, невиконання законних 

вимог головуючого, а також інше грубе пору-

шення встановленого у суді порядку, - 

караються арештом на строк до шести місяців, 

або позбавленням волі на той же строк. 

3. Дії, передбачені частинами першою і дру-

гою цієї статті, вчинені групою осіб, за попе-

редньою змовою або без такої, - 

карається обмеженням волі на строк до двох 

років або позбавленням волі на той самий строк». 
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Цель: в статье сравниваются составы преступлений, посягающих на общественные отношения 

с процессуально регламентированного правосудия судом, предусмотренных уголовными законами 

Украины и Азербайджанской республики. Методы исследования: сравнительный, исследуются 

действующие нормативно-правовые акты. Результаты: автор выявляет особенности 

криминализации противоправных деяний этой категории, обусловленные историческим и 

политическим развитием обществ обеих стран. Обсуждение: автор предлагает 

криминализировать такое деяние, как неуважение к суду. 

Ключевые слова: правосудие, преступления против правосудия, криминализация, процессуальная 

деятельность, неуважение к суду. 
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Purpose: the article compares the composition of crimes encroaching upon social relations with the 

procedurally regulated administration of justice by the court, provided for by the criminal laws of Ukraine 

and the Azerbaijan Republic. Methods of research: comparative, the current normative legal acts are 

investigated. Results: the author reveals the peculiarities of the criminalization of illegal acts of this 

category, which are caused by the historical and political development of the societies of both countries. 

Discussion: the author proposes to criminalize such an act as disrespect to the court. 
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Abstract. 

Purpose: the necessity to use different approaches in a process of studying law as a complicated 

phenomenon has been substantiated in the article. Multidimensional legal thinking is important because a 

meaningful idea about the nature of law depends on approaches that have been used in its investigation. 

Methods: phenomenological; hermeneutic; comparative-legal; sociological; logical; dialectical. Results: 

the nature and the place of the category of “legal thinking” within the limits of such legal sciences as state 

and law theory and philosophy of law have been analyzed; the relationship between some types of legal 

thinking has been analyzed; the necessity, importance, expediency and relevance of the integrative 

jurisprudence formation for a modern society’s functioning has been substantiated. Discussion: legal 

thinking issues, law as a phenomenon, as an instrument for satisfying subjects’ of legal relations needs, the 

interrelation of certain types of legal thinking with the requirements of legality. 

Keywords: legal thinking, legalism, positivism, sources of law, being of law, theory of law, philosophy of 

law. 

 

Introduction. Understanding of the legal 

thinking essence is an initial, opening category of 

jurisprudence. This, in the first place, determines 

the topicality of the article. Philosophers, lawyers, 

political and religious leaders of all time sought to 

identify origins of law and find out its nature. Le-

gal thinking is the expression of different points of 

view, judgments and assessments regarding the 

knowledge of the essence of law. 

A type of legal thinking defines a paradigm of 

knowledge of legal and state phenomena. With the 

development of legal doctrines, opposite types of 

legal thinking such as juridical and legislative 

have been formed. The first one is based on the 

distinction between law and legislation, the sec-

ond one identifies them. 

For a long time, our domestic jurisprudence 

has been based on the legislative type of legal 

thinking. In the history of the development of do-

mestic legal science there were periods of domi-

nance of an extreme form of legalism, and hard legal 

practice became the consequence of that. 

Analysis of the research and publications. Dif-

ferent aspects of legal thinking issues became a sub-

ject of scientific interest for: H.O. Aksenenok, 

S.S. Alekseev, T.H. Andrusyak, M.I. Baytin, 

V.A. Bachynin, S.V. Bobrovnyk, A.M. Vasyliev, 

A.B. Venherov, P.H. Vynohradov, M.F. Volody-

myrskyi-Budanov, Yu.S. Hambarov, V.H. Hravskyi, 

M.A. Hredeskul, S.D. Husarev, S.S. Dnistryanskyi, 

A.P. Zayets, V.D. Zorkin, I.O. Ilyin, V.P. Kazy-

myrchuk, D.A. Kerimov, B.O. Kistyakivskyi, 

M.M. Kovalevskyi, A.A. Kozlovskyi, M.I. Kozyu-

bra, A.M. Kolodiy, V.V. Kopeichykov, M.M. Korku-

nov, V.M. Kudryavtsev, V.V. Lazarev, V.V. Lapaye-

va, O.E. Leyst, S.L. Lysenkov, R.Z. Livshyts, 

O.A. Lukashova, D.I. Lukovskaya, M.O. Maksymen-

ko, O.O. Malynovskyi, H.V Maltsev, L.S. Mamut, 

V.K. Mamutov, J.V. Mykhaylovskyi, S.A. Muromt-

sev, K.O. Nevolin, V.S. Nersesyants, P.I. Novho-
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rodtsev, A.Yu. Oliynyk, M.I. Palienko, L.J. Petra-

zhytskyi, L.V. Petrova, P.M. Rabinovych, 

P.H. Redkin, V.M. Selivanov, O.F. Skakun, 

S.S. Slyvka, O.V. Surilov, F.V. Taranovskyi, 

O.D. Tykhomyrov, V.A. Tumanov, I.B. Usenko, 

V.O. Chefranov, B.M. Chycherin, V.M. Shapoval, 

Yu.S. Shemshuchenko, H.F. Shershenevych, 

O.V. Shmotkin, F.P. Shulzhenko, L.S. Yavych, 

O.S. Yaschenko and others. 

Research tasks. Nowadays legal science 

should use results of a wide range of legal 

schools; explore various approaches to understand 

the essence, the value and purpose of law to op-

pose the cultivation of one from legal concepts 

and groundless denial of others. The desire to ana-

lyze law as an integral social phenomenon causes 

the need to study issues of legal thinking in basic 

schools of law. This problem investigation is rele-

vant for modern scientific, educational, practical 

jurisprudence. 

Research results. Legal thinking is a result of 

research and evaluation process of legal sources, 

forms of law’s expression, its social value, 

purpose and role in life of an individual, a society, 

a state. In legal thinking knowledge about law is 

generalized, moral, religious, socio-political and 

other theoretical and legal parameters of its 

subjects are embodied. 

Legal thinking is a dynamic, constantly devel-

oping category, reflecting historical traditions, 

social and political situations developed in a 

society, and its culture. Consequently, it is the 

expression of views, judgments, points of view, 

that form an attitude to law, both as a 

phenomenon, as an instrument for satisfying 

needs of subjects of legal relations. Scientists’ 

ideas, judgments, understanding about law in a 

form of separate legal concepts determine the 

contents of legal thinking. 

Depending on legal essence understanding, in 

a legal doctrine, norms of law, sources of law, 

legal consciousness, legal relationships, law-

making process, a legal status of a person, a 

citizen and a state, a system of law and a system 

of legislation, forms of legal rules 

implementation, lawful conduct, an offence and 

legal liability, legality and law and order, legal 

culture, a mechanism of legal regulation and a 

legal system of a society in general are interpreted. 

Philosophising on law has always played an im-

portant role. Unlike the pragmatism characteristic of 

Anglo-American tradition, European legal thinking 

with Roman-German roots has often made efforts – 

in a rather impractical manner, sometimes led by ab-

stractly alienated and dry doctrines – to ground its 

answers by tracing them back to ready-made thesis-

recipes as necessary and direct conclusions drawn 

from distant airy ideas. The fundamental of mental 

construction was formed in general by legal philo-

sophical considerations, thus playing a definitive role 

at all [1, p. 14]. 

State and law theory and philosophy of law inves-

tigate the mentioned above categories’ contents, thus, 

legal thinking, as the key category of jurisprudence is 

fundamental to them. A type of legal thinking 

defines a paradigm of cognition the legal 

phenomena. With the development of legal doctrines, 

such opposite types of legal thinking as legislative 

(lat. “Lex” – legislation) and juridical (lat. “Jus” – 

law) have been formed. 

According to the legislative type of legal thinking, 

law is a set of legally established norms, that are, 

imperatives of a state. In accordance with the 

juridical type of legal thinking, law is a complicated 

social phenomenon, a social regulator that has its 

own objective nature, which does not depend on the 

will of State power. Thus, the juridical type of legal 

thinking is based on the distinction between law and 

legislation, and the legislative one is based on their 

identification. This is their fundamental difference. 

At the heart of the legislative type of legal 

thinking is the interpretation of law as an order. State 

power originates law by its order, all that ordered by 

it is law. Consequently, a legislator is endowed with 

unlimited opportunities to create any law at his own 

reasoning. This leads to the separation of the law 

from its legal nature, the denial of its objective legal 

characteristics, the understanding of law, which has 

exclusively compulsory content. Legislative 

understanding of law exaggerates a moment of 

coercion in law, considers it the main attribute of 

law, whereas coercion is only a method of violated 

law restoration. 

Law science can only adequately express what is 

called law. Taking as a basis the separation of law 

and legislation, combining with the concept of the 
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legislative type of legal understanding, a wide 

legal understanding has been formed. 

There is one more title for this type of legal 

thinking that is libertarian (from the English 

“liberty” – freedom). At the first time, the concept 

of “libertarian legal thinking” was used by 

Russian lawyer V.S. Nersesyants [2, p. 34-35]. He 

called this legal thinking “a concept of law and 

legislation distinction” [3, p. 352-356]. 

Law is an innate human attribute. Therefore, 

the nature of the law is spiritual that is metaphysi-

cal [4, p. 5]. The sense of law, its goals and value 

are born inside a person. From a source of law, 

which is a person, an idea of law is originated. 

This is the metaphysical essence of law. If the 

idea of law is freedom, then the law itself is a 

form of freedom’s expression, the form of its ex-

istence. Sh.L. Montesquieu in the paper “The 

Spirit of Laws,” explaining various meanings of 

the category of freedom, wrote: “There is no word 

that would have received so many diverse mean-

ings and would have produced so many different 

impressions on the minds that a word “freedom.” 

The first calls freedom as an easy opportunity 

dropping those who have been endowed with ty-

rannical power, the second determines it as a right 

to choose who they should obey, the third under-

stands it as a right to carry weapons and to com-

mit violence, the fourth sees it as being able to be 

under the direction of a person of their own na-

tionality or to obey their own laws” [5, p. 288]. 

Freedom as an idea of law can not exist 

without interrelation with such categories as 

equality and justice. Only the unity of freedom 

with equality and justice is the basis of legal 

freedom. People are free as they are equal and 

they are equal according to the volume of their 

freedoms. “People are free to the extent of their 

equality and they are equal in proportion to their 

freedom” [6, p. 61]. 

One of the most common in modern legal 

science is a sociological approach to the 

distinction between law and legislation. 

According to this approach, the essence of law is 

not in the sum of laws established by a state, but 

in deeper parameters of social reality. Law genet-

ically and functionally and in terms of develop-

ment is a certain system of social relations, the nature 

of which has a legal character, objectively 

programmed as legal [7, p. 6]. Their existence does 

not depend on the legislative determination. Law is a 

phenomenon that occurs in a process of human 

communication and activity. Such a definition of law 

does not diminish a role of current legislation but 

only indicates that a set of legislation is one of law’s 

expression, and it is not an identical concept. In 

addition, there may be contradictions between law 

and existing legislation, when norms of legislation do 

not conform to principles (or an idea) of law. 

According to this approach, the true life of law is 

in its dynamics, acting, implementation, practical 

embodiment to society’s life, and not in a static-

normative state. Therefore, it is impossible to under-

stand the essence of law, studying only its static 

dogmata, an external form of its expression. That is 

why if law is rooted in the social life and not in its 

formal reflection, then legislative acts are legal only 

when they adequately reflect the dynamics of social 

development. Consequently, the connection content 

between law and legislation is in a fact that an adopt-

ed by State power legislative act must be the formu-

lation of law that objectively arose, actually exists 

and is developed in a society. As well as the socio-

logical approach, all other approaches to the distinc-

tion between law and legislation emphasize a fact 

that legislation must be legal, otherwise, it is ineffec-

tive. 

Legislation may be an instrument of law’s im-

plementation and may contradict it. It also may be a 

form of officially-imperious recognition of law as 

well as non-legal requirements and prohibitions, an 

instrument of restriction or suppression of human’s 

freedom. Only as a form of law’s expression legisla-

tion is a legal phenomenon. Thanks to such a legisla-

tion, a principle of fair and equal measure of freedom 

receives officially-imperious compulsory recognition 

and appropriate protection that is the legal force. 

Consequently, a legal legislation is an official form 

of recognition, normative concretization and 

protection of law. 

According to wide legal thinking, the need for 

communication between law and legislation is 

connected with the necessity of communication 

between law and a state. If legislation has its value 
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only as a legal phenomenon, then a state possesses 

its value only as a legal institution, which is 

intended to implement law into legislation. A state 

does not invent law; it is intended to legitimize an 

idea about justice in a society. 

Determination of the nature, goals and limits of 

state functioning depend on legal thinking [8, p. 5-

6, 58-68]. That is, legal thinking affects on the 

understanding of the essence and purpose of a 

state. Wide legal thinking is connected with the 

legal understanding of a state, which legalizes 

supranational law in official regulations, and thus 

provides protection of every person’s subjective 

rights. 

In general, a state is connected with law ac-

cording to the measure as it is civilized. For a 

state and legal acts, according to the content of 

wide legal thinking, law is the value and purpose 

at the same time. This means that a state and its 

regulations should be focused on the implementa-

tion and protection of law, since their significance 

depends on how much they are involved in law, as 

far as they are valuable in the legal sense, as far as 

they are legal. 

Philosophy of law, as a legal discipline, ex-

plores the essence of law in connection with the 

need for a philosophical substantiation of its insti-

tutions and norms. So, in search of the essence of 

law philosophy and jurisprudence go beyond their 

scope and go to philosophy of law from different 

sides: the path of philosophy to philosophy of law 

goes from general through special to definite (be-

ing – legal reality – the essence of law), and the 

path of jurisprudence to philosophy of law is the 

movement from special through general to defi-

nite (legal reality – being – the essence of law). 

Particular attention is needed to such parts of 

philosophy of law as epistemology and anthropol-

ogy of law. 

Legal theory needs to accommodate what legal 

practice has by now recognized, namely the influ-

ence of epistemic sources in legal argumentation 

and the positive contribution of such sources to 

the rule of law [9]. 

Gnoseology of law is a doctrine of cognition of 

law. Cognition is the deepest characteristic of law. 

If there is cognition, so there is law. If there is no 

cognition, so there is no law [10, p. 5]. Unrecog-

nized law is dead, and dead law cannot be a source of 

justice. Consequently, law without its cognition be-

comes injustice. It is impossible to make a fair sen-

tence without knowing true circumstances of a legal 

case, it is impossible to adopt a legal regulation 

without analyzing a social situation. And by adopting 

a fair regulation, it is impossible to hope for its effec-

tive action, unless once reveals epistemological fea-

tures of subjects’ of law legal consciousness func-

tioning. All phenomena and processes of legal reality 

are always epistemologically loaded. 

Cognition of law is a prerequisite for its function-

ing. Unrecognized and unclear law will never be-

come a true regulator of human behavior, except for 

fear of punishment, but only to the first possibility of 

its unpunished violation. Only well-known and the 

understandable law is able to rule behavior without a 

constant need for certain sanctions. Thus, law in a 

process of its functioning appears as a complicated 

cognitive process. Law’s use effectiveness as a 

means of social regulation depends on detection of 

the mentioned above cognitive-legal process regular-

ities and the disclosure of epistemological attributes 

of law. 

Gnoseology of law is closely related to the 

anthropology of law, because a goal of legal 

cognition, above all, is to ensure conditions for 

maximum creative human’s self-realization. 

The anthropology of law – also known as legal 

anthropology – focuses in particular on legal sys-

tems, law, and law-like social phenomena across cul-

tures. In recent years, anthropology’s emphasis on 

‘particular places’ has expanded to new kinds of lo-

cations (for example, virtual or global) in which hu-

man interaction now takes place [11, p. 2]. 

Anthropology of law explores the nature of law 

through the nature of human existence. 

Anthropology of law is a doctrine of law, a source of 

which is a person, his or her personality and thereby 

it defines the over the positive essence of law. On the 

one hand, it is a part of a methodology of philosophy 

of law, and on the other hand, it establishes its 

presentive foundation, which is the philosophy of 

human rights and the legitimization of state orders 

[12, p. 3-7]. That is, it provides a measure of 

humanity in philosophical-legal knowledge. 

Methodological dominants of the anthropology of 

law originate from a fact that a person perceives law 
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from a position of the own needs: biological, 

social, spiritual, etc., which determine person’s 

anthropological properties [13, p. 24]. 

Anthropology of law recognizes a human that is 

the higher value as a source of law. Despite the 

fact that “an image of a person” depends on our 

choice, we can indicate a modus operandi that 

allows distinguishing a human from all other 

living beings [14, p. 148]. And this again provides 

“humanity” of law and humanization of jurispru-

dence. 

And this means that the primary goal of any 

act of law-making and law-implementation must 

be the affirmation of a person as a higher value, 

and not as a “juridical material.” 

If philosophy of law explores natural law, law 

that is generated by the nature of a human, then it 

is quite understandable that it is necessary to 

know this nature. Anthropology of law is directed 

to master the mentioned knowledge. In this re-

gard, an argument of G. Hegel that just laws that 

correspond to a human nature are reasonable [15, 

p. 385] is appropriate. 

Analyzing the content of the mentioned parts 

of philosophy of law, we can conclude that this 

science gives an ideological explanation of law, 

forms world-view legal culture of a lawyer, and 

therefore affects the effectiveness of the profes-

sional activities. It teaches to correctly assess ille-

gal situations and distinguish legal and non-legal 

regulations. 

Philosophy of law is science through which 

law as a set of regulations turns into a spiritual 

phenomenon. Through philosophy of law, a law-

yer assimilates those eternal values, which then 

serve as the guidance for him in law-making and 

law-enforcement activities. Along with this philo-

sophical cognition of law does not deny its for-

mal-logical research. Except clarifying the es-

sence of natural law, it explores ways of its reflec-

tion in positive law and the possibility of its im-

provement. 

Conclusion. Noting that philosophy makes law 

to be aware, it should be remembered that law, in 

turn, is a source of philosophy, because it is 

directly related to behavior and activity of people, 

various life situations. In this case, for philosophy 

of law the category of “legal thinking” is central, one 

of the fundamental. 
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Мета: у статті обґрунтовується необхідність використання різноманітних підходів у процесі 

дослідження права як складного явища. Багатоаспектне правопізнання є важливим, адже чим 

більше використано підходів у вивченні права, тим змістовнішим є уявлення про його природу. 

Методи: феноменологічний; герменевтичний; порівняльно-правовий; соціологічний; логічний; 

діалектичний. Результати: з’ясовано характер і місце категорії «праворозуміння» в межах таких 

юридичних наук, як теорія держави і права та філософія права; проаналізовано взаємозв’язок 

окремих типів праворозуміння; обґрунтовані необхідність, важливість, доцільність і актуальність 

формування інтегративної юриспруденції для функціонування сучасного суспільства. Обговорення: 

проблем праворозуміння, права, як явища, як інструменту для задоволення потреб суб’єктів 

правовідносин, взаємозв’язку окремих типів праворозуміння з вимогами законності. 

Ключові слова: праворозуміння, легізм, позитивізм, джерела права, буття права, теорія права, 

філософія права. 
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Цель: в статье обосновывается необходимость использования различных подходов в процессе 

исследования права как сложного, многогранного явления. Многоаспектное правопонимание 

является действительно важным, поскольку чем больше использовано подходов в изучении права, 

тем содержательнее является представление о его природе. Методы: феноменологический; 

герменевтический; сравнительно-правовой; социологический; логический; диалектический. 

Результаты: установлены характер и место категории «правопонимание» в пределах таких 

юридических наук, как теория государства и права и философия права; проанализирована 

взаимосвязь отдельных типов правопонимания. Обоснованы необходимость, важность, 

целесообразность и актуальность формирования интегративной юриспруденции для нормального 

функционирования современного общества. Обсуждение: проблем правопонимания, права, как 

явления, как инструмента для удовлетворения потребностей субьектов правоотношений, 

взаимосвязи отдельных типов правопонимания с требованиями законности. 

Ключевые слова: правопонимание, легизм, позитивизм, источники права, бытие права, теория 

права, философия права. 
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Мета: визначення взаємовпливу та взаємозалежності процесу пізнання права як 

соціокультурного явища та розвитку інформаційного суспільства в сучасних умовах глобалізації. 

Методи дослідження: методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, 

а також предметні наукові знання, за допомогою яких з’ясовано об’єктивні закономірності 

трансформації українського суспільства, зокрема в аспекті його інформатизації. Результати: 

вихідним принципом запропонованої наукової роботи є розробка теоретичних правових конструкцій 

з урахуванням нової національної правової ідеології «людиноцентризму», ідеї гуманізації 

адміністративно-правового регулювання та виконання вимог неухильного дотримання загальних 

засад справедливості, добросовісності та розумності. Обговорення: сучасні інформаційно-

глобалізаційні перетворення в соціумі зумовлюють не лише появу нових правових механізмів, а й 

необхідність зміни парадигми правового мислення та переосмислення теоретичних основ права в 

цілому. А це, в свою чергу, актуалізує потребу постійного виявлення причин правової еволюції та 

вироблення шляхів поступового розвитку права в контексті багатоаспектності соціокультурної 

реальності. 

Ключові слова: автопойетична система, авторитетні організації, модельні правові акти, м’яке 

право, плюралізм права, праворозуміння. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

В умовах становлення інформаційного суспі-

льства важливим є формування та застосуван-

ня в процесі наукового пізнання нової стратегії 

вивчення права, що заснована на положеннях 

класичних типів праворозуміння та дозволяє 

обґрунтовувати комплекс сучасних пра-

вопізнавальних положень, в основі яких 

знаходиться ідея про право як про людино-

вимірний феномен, що становить невід’ємний 

елемент сучасної соціокультурної системи. 

Важливими напрямами розвитку України в 

умовах глобалізації світу є інтеграція у світо-

вий та європейський простір. Це зумовлює пе-

рехід на нову цифрову модель взаємодії 

суб’єктів публічної адміністрації з громадяна-

ми та юридичними особами, що не може не 

позначатися на системі права, формах суспіль-

ної комунікації, новітніх суспільних відноси-

нах, а отже на правосвідомості і правовій куль-

турі, правовому вимірі в цілому. Такі зміни в 

напрямку розвитку держави і суспільства потре-

бують наукового осмислення теоретичних, нор-

мативних та соціальних чинників трансформації 

правової дійсності, а також пошуку нових кри-

теріїв здійснення правового регулювання та за-

безпечення світового правопорядку, що й стано-

вить актуальність даного дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Розгляд пра-

ва як соціокультурного явища в умовах інформа-

тизації являє собою складну та багатоаспектну 

проблему, вирішення якої неможливе без викори-

стання міждисциплінарного підходу в процесі 

пізнання та осмислення права, а також без 

врахування впливу суб’єктивних факторів на 

суспільні явища. Саме тому для реалізації мети та 

завдань даної статті використовувалися досяг-

нення як вітчизняної, так і зарубіжної соціологіч-
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ної та філософсько-правової думки. Зокрема 

теоретичну основу даного дослідження склали 

праці В. Бєлякова, Г. Бермана, В. Дозорцева, 

О. Колодія, К.-Х. Ладеура, С. Онопрієнка, 

Ю. Остапенко, Т. Парсонса, А.-М. Слотер, 

О. Тихомирова, Г. Тойбнера, Е. Тоффлера, 

І. Шопіної, Н. Якушева та ін. Узагальнені нау-

кові висновки зазначених вчених доводять, що 

сучасний розвиток теорії методології пізнання 

права в умовах інформаційного суспільства 

значно випереджає рівень готовності правоза-

стосовної сфери до практичної правової 

маніпуляції з цими юридичними явищами та, в 

свою чергу, становлять підґрунтя для пошуку 

нових шляхів у розвитку механізму правового 

регулювання суспільних відносин в умовах 

глобалізації. 

Мета статті полягає у здійсненні аналізу 

існуючих наукових концепцій праворозуміння, 

з’ясування їх значення в процесі інфор-

маційно-глобалізаційних перетворень україн-

ського суспільства, а також виявлення су-

часних тенденцій розвитку правової системи 

України в умовах глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. Право, слу-

гуючи гарантом стабільності суспільного жит-

тя, являє собою не лише однин із найважли-

віших елементів сучасного суспільного життя, 

але і складне соціальне утворення, що має 

світоглядне значення. Не зважаючи на те, що в 

історії філософсько-правової думки поняття 

права вже набуло відповідних характеристик, 

науковий інтерес до його пізнання не лише не 

зникає, а й постійно зростає. І завдання осяг-

нення сутності права залишаються актуальним 

і нині. Це зумовлено, перш за все, складністю 

та багатогранністю права як соціокультурного 

явища, в дослідженні якого завжди присутня 

перспектива пошуку нових граней та якостей 

права, наприклад, права як ціннісного відно-

шення, і, як наслідок, вироблення нових під-

ходів до трактування його розуміння. Особли-

во зростають можливості розширення та по-

глиблення правових знань в умовах загального 

методологічного руху, що виник у філософії 

ХХ ст., а саме: перехід від класичного до 

неокласичного і далі до посткласичного етапу. 

Характерною ознакою останнього етапу є ме-

тодологічний плюралізм, який сьогодні може 

розглядатися як магістральний напрям розвит-

ку методології права. Саме в межах даного 

напряму з’являється можливість реального і 

послідовного оновлення трактування права. 

Зростання інтересу науковців до пізнання пра-

ва зумовлене також переходом сучасного сус-

пільства в якісно новий інформаційний стан, який 

передбачає інші характеристики права і правової 

реальності. Поява нових соціокультурних умов 

існування суспільства поряд з накопиченими 

численними даними про непозитивні прояви пра-

ва, зумовлює потребу в конкретизації поняття 

права, наприклад, розширення складу суб’єктів 

нормотворчості за рахунок «незалежних 

адміністративних авторитетів», рекомендації 

яких є обов’язковими до виконання у певних 

сферах суспільного життя, передбачає уточнення 

їх ролі та місця в структурі всіх суб’єктів право-

творчої діяльності, визначення правового статусу 

результатів їх «законотворчої» діяльності. У 

зв’язку з тим, що нові суб’єкти нормотворчості є 

суб’єктами громадянського суспільства, а не 

публічної влади, аналізувати їх діяльність до-

цільно не з точки зору специфіки політико-

правового устрою, а з урахуванням особливостей 

соціокультурної реальності визначеної спільноти 

громадян. 

Тут, перш за все, варто відмітити, що су-

часний світ – це епоха інформаційного суспіль-

ства, основною характеристикою якої є гло-

балізація, що без сумніву відбивається на пра-

вовій реальності як окремих держав, так і світу в 

цілому. Адже в результаті глобалізації соціаль-

ний світ відчуває тиск різноманітних, досить ча-

сто протилежних один одному технічних та пси-

хологічних сил (комп’ютеризації потоків інфор-

мації, інтернету, інтенсифікації праці, «синдрому 

хронічної втоми»), що постійно руйнують його 

традиційні підвалини. Намагаючись втриматися 

від саморозпаду сучасний світ створює додаткові 

механізми соціально-правового регулювання 

шляхом прийняття нових законів, що зумовлює 

різке збільшення нормативного масиву. 

Кількісне зростання правових приписів неод-

мінно супроводжується появою нових галузей 

права, що, як правило, претендують на власний 

предмет правового регулювання. А це, в свою 

чергу, призводить до систематизації позитивного 

права і, відповідно, до його фрагментації: інколи 

ціннісний для сприйняття правовий об’єкт 

пізнання зазнає розпаду на численні уламки. 
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І, як результат, збереження у свідомості од-

нієї людини загальних ідей цього різно-

манітного правового масиву стає неможливим, 

як, власне, і використання таких ідей у щоден-

ному житті. На зміну єдиної та цілісної право-

вої картини світу приходить візерунок з кар-

тинок окремих сторін існування людства, що 

неминуче призводить до мозаїчності праворо-

зуміння і правової культури сучасної людини. 

Усвідомлюючи негативні наслідки кількі-

сного зростання нормативних документів, 

світове співтовариство намагається впорядку-

вати правовий масив шляхом комп’ютеризації 

правової інформації [1, с. 27-35]. Проте, 

здійснюється це, як свідчить практика, шляхом 

приведення права до рівня звичайного інфор-

маційного потоку, до якого можуть бути від-

несені, наприклад, економічна статистика та 

інші дані, що піддаються математичній оброб-

ці. Класифікація нормативної інформації 

відбувається за формальними ознаками і клю-

човими словами. А це передбачає здійснення 

механічного позаціннісного підходу до право-

вого об’єкта. Внаслідок комп’ютеризації от-

римана правова інформація являтиме собою 

здебільшого результат пошукової операції, 

проведеної згідно законів математичної логіки, 

в окремих випадках – становитиме результат 

юридичної кваліфікації, а іноді – буде пред-

ставлена актом юридичного пізнання чи актом 

юридичного судження, в яких відображено 

певний ціннісно-правовий зміст. Це й стано-

вить, напевно, один із основних парадоксів 

сучасного права: чим більшим є юридичний 

масив, тим більше засобів його обробки і кла-

сифікації, і тим менше права як дієвого регу-

лятора суспільних відносин, що має визначене 

смислове навантаження. 

Сучасні прогресивні зрушення в суспільно-

му житті неминуче призводять до появи «нової 

людини» – людини нумеричної, інтелектуаль-

на здатність якої обмежується рамками знако-

во-цифрових символів, що, відповідно, впли-

ває на зниження духовної та творчої спрямо-

ваності. І, як результат, відбувається різкий 

спад рівня правового мислення сучасної лю-

дини, про що попереджають соціологи та ан-

тропологи [2, с. 38-40]. 

Нині в дії права проявляється формально-

юридичний, механічний характер впливу на 

суспільство, його соціальні відносини та структу-

ри. Право за таких умов зводиться до так званої 

регламентуючої машини, «штампуючої» одно-

манітні юридичні форми із вельми різноманітно-

го матеріалу людської поведінки. Право перетво-

рюється на законотворчість, в певний техніко-

юридичний агрегат, переважно оформлюючого 

порядку, покликаний зокрема адекватно з фор-

мальної точки зору закріплювати рішення діло-

вих проблем. 

Аналіз тенденцій розвитку правової реаль-

ності дозволяє констатувати, що ще одним ре-

зультатом глобалізації сучасного світу є створен-

ня різноманітних міжнародних союзів та 

об’єднань на основі уніформізації правової дійс-

ності. Наприклад, однією з найголовніших умов 

входження нових держав до Європейського Сою-

зу чи Раду Європи є стандартизація їх правових 

систем і, відповідно, поетапна відмова від націо-

нальних особливостей правового життя окремих 

держав-націй. Національному праву приділяється 

все менше уваги. Це означає, що право за волею 

юристів, теоретиків та практиків «тяжіє» до по-

шуку універсальних схем, що втілюють «най-

вищі» досягнення людського розуму, але, як пра-

вило, не враховуючи особливості конкретного 

культурно-історичного процесу розвитку окрем-

их народів. Все те, що є всезагальним, універ-

сальним, те завжди буде безособовим. Все згубно 

впливає на правову реальність, так як право регу-

лює не безособові відносини, а відносини між 

людьми конкретних народів. 

Однак, в даному контексті необхідно відміти-

ти, що в країнах, які мають загальні або достат-

ньо близькі культурно-історичні норми, процес 

стандартизації може мати успішні результати, 

проте, там, де функціонують суттєво різні 

соціально-культурні явища, уніформізація перед-

бачає відмову від власної правової системи і 

утвердження абсолютних правових ідей, що, як 

правило, негативним чином впливає на фор-

мування правопорядку. 

Вважається за потрібне серед напрямків ро-

звитку сучасної правової дійсності виокремити 

тенденцію, що спрямована на встановлення 

зовсім іншої ієрархії правових норм, порівняно з 

тією, в якій відбувалося життя попередніх по-

колінь. Руйнуються історично сформовані типи 

правосвідомості і праворозуміння. А тому особ-

ливо гостро в умовах формування інформаційно-
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го суспільства постає необхідність обґрунту-

вання права як соціокультурного явища. 

Дійсно, становлення його інститутів і структур 

розглядається як складний суперечливий про-

цес, особливістю якого є розуміння того, що в 

інформаційному середовищі регулювання по-

ведінки, яке раніше відносилося до компетен-

ції глобальних інститутів (державно-правових 

організацій), стає особистою справою авто-

номних суб’єктів. Соціальне регулювання, в 

тому числі і правове, в даному випадку зумов-

лене двома основними принципами сучас-

ності: плюралізмом влади і свободою вибору в 

цілях самозбереження ідентичності. З огляду 

першого принципу, суб’єкти можуть керувати-

ся власними цілями лише в тій мірі, в якій во-

ни враховують в процесі своєї діяльності інте-

реси та потреби інших суб’єктів. Другий 

принцип передбачає підвищену відповідаль-

ність суб’єктів і, перш за все, морально-

правової. Основними механізмами соціальної 

регуляції тут стають такі види діяльності як 

саморефлексія, самоконтроль і самооцінка [3, 

с. 36-37]. І для визначення змісту соціального, 

зокрема правового, регулювання важливо ро-

зуміти ті цілі, оцінки, цінності, які людина 

вкладає в основу своєї поведінки та 

взаємовідносин з іншими людьми, що, в свою 

чергу, зумовлює необхідність проведення до-

сліджень стану духовної культури конкретного 

суспільства в конкретно-історичний період, з 

якої і беруться ці цінності, оцінки та ідеї. 

Таке розуміння виходу з кризи права є 

співзвучним з культурно-нормативною конце-

пцією права американського соціолога-

теоретика Т. Парсонса, згідно з якою правовий 

зв’язок суб’єктів зумовлюється пріоритетом 

культурних цінностей. «Початком» права є не 

просто домагання, навіть у розумінні соціаль-

ного очікування, а ідентифіковані соціально-

культурні домагання. Для виникнення 

взаємозв’язку між суб’єктами як «суми взаєм-

ностей» кожен із суб’єктів повинен співвідно-

сити свої цінності і цінності іншого, і тільки 

таким чином, як вважає Т. Парсонс, іденти-

фіковані домагання набувають якостей і стату-

су праводомагання [4, с. 206]. Це означає, що 

при визначенні шляхів розвитку або рефор-

мування права важливо виходити не лише із 

соціальних змін, що відбуваються у сус-

пільстві, але і із змісту культури даного суспіль-

ства та змін, які відбуваються в ній. 

Доречними в даному випадку є висновки 

К. Бєлякова, С. Онопрієнка, І. Шопіної щодо зав-

дань, які стоять перед правознавцями. «Істотні 

інформаційно-глобалістичні перетворення в 

соціумі, зазначають вчені, – зумовлюють постій-

ний розвиток і видозміну форм суспільної ко-

мунікації, виявлення новітніх суспільних відно-

син, що не може не позначитися на правовій си-

стемі, а отже, і на правосвідомості, правовій 

культурі та правовому вимірі в цілому» [5, с. 8]. 

Для визначення правового режиму інфор-

маційних відносин, на думку Н. Якушева, важли-

ве значення має розробка зовсім нових правових 

інститутів та механізмів, які повинні враховувати 

як попередній досвід розробки теоретичних пра-

вових понять, так і специфіку самої сфери право-

вого регулювання, яка здебільшого не має ана-

логів у законодавчому закріпленні відповідних 

правовідносин [6, с. 41]. З точки зору 

В. Дозорцева, питання щодо трактування права 

необхідно ставити більш радикально, оскільки 

«інформація» являє собою не просто новий 

об’єкт правового регулювання, а об’єкт, що зай-

має центральне, визначальне місце в житті ін-

формаційного суспільства. Мова при цьому по-

винна йти не стільки про нові правові механізми, 

а скільки про зміну парадигми правового мис-

лення та перосмислення теоретичних основ права 

в цілому [1, с. 31]. Адже трактування права як 

феномена, що за своєю суттю є динамічним яви-

щем, а не фіксованою системою, дозволяє зро-

зуміти зміни, притаманні правовій діяльності ін-

формаційної цивілізації, реальність якої характе-

ризується «потенційною прозорістю» [7, с. 9]. 

Для свого функціонування в ситуації, коли 

єдність реальності припиняє бути явною і безза-

перечною та набуває таку фундаментальну якість 

як плюралізм, право потребує дієвості правових 

актів. Вирішення тих чи інших спірних питань 

або проблем вже не може відбуватися за рахунок 

механічного застосування загальних правил до 

приватних випадків і тому являє собою не випад-

кову діяльність, а нормотворчість в кожному 

конкретному випадку. Дана діяльність може бути 

змістовно описаною як безперервний процес 

правотворення відповідно до появи нових відно-

син та введення нових організацій, які, в свою 

чергу, створюють можливість для виникнення 
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нових взаємозв’язків. Така нормотворчість є 

одночасно діяльністю, що забезпечує підтрим-

ку правової системи та посилення її автоном-

ності. Ця діяльність і охороняє систему, і 

підтримує її в робочому стані. 

Відповідно, основною функцією права в ін-

формаційному суспільстві є безперервна 

діяльність щодо формування життєздатних 

моделей, які регулюють ті чи інші конкретні 

взаємовідносини між суб’єктами. І для того, 

щоб орієнтуватися в існуючих взаємозв’язках 

між операціями та мати можливість викори-

стовувати вже існуючі зразки в процесі безпе-

рервного самоконструювання, право може ко-

ристуватися в ситуації лише власною історією 

– самоідентифікацією. Важливим є те, що тут 

ніякої єдності завчасно не передбачається, 

тобто вона (єдність) в ході процесу і не відтво-

рюється. На відміну від ієрархічності, яка вла-

стива традиційним системам, така правова си-

стема «гетерархаїчна», оскільки не утворює 

фундаментальної єдності. Правила, які пород-

жуються такою правовою системою, не мо-

жуть бути дотримані інакше, як в самому про-

цесі їх реалізації. В ній відсутній абсолютний 

початок і немає фіксованого набору правил, 

який складав би основу процесу самозбере-

ження і саморепродукції. Це означає, що в 

епоху інформаційного суспільства пріори-

тетність у праві набуває процес реалізації норм 

права. Така правова система складається не із 

жорстко визначених компонентів, наприклад, 

таких як система законодавства, її ядром 

обов’язково стають приватні, тобто не-

санкціоновані напряму офіційним позитивним 

правом правові акти, а в якості базової право-

вої реальності виступають правові ко-

мунікації [8, с. 117]. 

Зазначена тенденція правової еволюції була 

передбачена ще в 70-ті роки минулого століття 

американським футурологом Е. Тоффлером [9, 

с. 13-23]. Зокрема, він стверджував, що значна 

кількість безперервно виникаючих і зникаю-

чих самостійних груп будуть змушені прийма-

ти повсякденні рішення, погоджені не із за-

гальними нормативними стандартами, фіксо-

ваними в законах та інших актах представ-

ницьких органів чи органів центральної вико-

навчої влади, а з внутрішніми імперативами 

ситуацій, до яких залучені групи та належні до 

них ідивіди. Будь-яке рішення буде прийматися 

лише для даного випадку (ad hoc), воно буде 

неповторним в тій же мірі, в якій неповторна і 

унікальна сама ситуація. Подібну систему прий-

няття рішення Е. Тоффлер іменував едхократією, 

вважаючи, що вона і буде визначати стиль право-

вого життя інформаційного суспільства. Вільна 

домовленість і договір стануть, на думку 

Е. Тоффлера, основою міжгрупових відносин, 

зникне прошарок професіональних юристів, 

з’являться самодіяльнісні форми судового про-

вадження, третейства, посередництва у спорах, 

що забезпечить більш повні можливості для за-

хисту та реалізації інтересів всіх груп. 

Не дивлячись на те, що в даному прогнозі ува-

га акцентується на формально-процедурних, а не 

на змістовних моментах, в ньому зазначено 

найбільш головне: право починає повертатися на 

шлях свого саморозвитку, який був зламаний в 

результаті появи на певній стадії соціо-

культурного розвитку людства закону, що 

прагнув підкорити право деякому єдиному вер-

ховному началу, інтегрувати його до широкого 

загалу, який контролюється авторитарним 

суб’єктом-державою. Повернення права на шлях 

самоконструювання безперечно призведе до 

відновлення істинного змісту досліджуваного 

феномену. 

Одними з перших, хто спробував розглянути 

право в якості такої самопороджуючої, автопойе-

тичної (autopoietic) системи, були Н. Луман та 

Г. Тойбнер. Так, німецький філософ права 

Г. Тойбнер пропонував кваліфікувати право як 

систему, здатну до рефлексії, яка структурована 

внутрішніми обмеженнями у формі раціональної 

аргументації. Як автопойетична система, право 

репродукує себе шляхом вчасного розмежування 

самого себе і того, що правом не являється. Та-

кож право, на думку Г. Тойбнера, володіє проце-

дурами правового осмислення передових досяг-

нень в різних сферах [10, c. 727-730]. 

Оскільки в епоху інформаційного суспільства 

реальність стає плюралістичною, то, відповідно, 

відносини в умовах такого суспільства є за своєю 

природою неоднорідними, комплексними і пер-

шопочатково не передбачаючими будь-яких од-

нозначних тривіальних рішень, заснованих на 

жорстких нормативних актах. У зв’язку з цим 

ієрархія джерел права як автопойетичної системи 

може бути представлена наступним чином: в 
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центрі знаходяться приватні правові акти, далі 

йде судова практика (включаючи всі види 

арбітражних і третейських судів) і, нарешті, на 

периферії правової системи розміщується за-

конодавство. 

Звісно, першорядну роль законів ніхто не 

відміняв і відмінити не в силах, проте вони, з 

точки зору теорії автопойетичної системи, не 

наділені такою роллю від самого початку, а 

стають саме такими лише в тій мірі, в якій 

суддя робить їх частиною конкретних прак-

тичних рішень. Ні закони, ні інші нормативні 

акти, прийняті компетентними органами 

публічної влади, а лише індивідуальні дії, що 

мають чи може і не мають конкретних право-

вих наслідків, складають серцевину правової 

системи. 

До приватних правових актів у науковій 

літературі відносять, перш за все, адміністра-

тивні рішення, які забезпечують ефективну 

роботу підприємства, переддоговірні спори, 

договори приєднання, контракти тощо, джере-

лами яких не є ні спеціальні закони чи кодек-

си, ні міжнародні конвенції, ні звичаї ділового 

обороту. Крім того, існує цілком самостійна 

сфера діяльності щодо розробки регулятивних 

правил для впорядкування тих чи інших сус-

пільних відносин, до яких можна віднести так 

звані міжнародні модельні правові акти, що 

містять міжнародні правові акти та принципи 

[11, с. 1]. 

Серед міжнародних модельних правових 

актів можна виокремити різноманітні реко-

мендації, що розроблюються авторитетними 

організаціями, які головним чином розраховані 

на врегулювання й охорону однорідних й од-

нотипних суспільних відносин. Авторитетни-

ми організаціями є, наприклад, спеціальна 

комісія по розробці рекомендацій, створена 

при англійській Торговельній корпорації по 

торгівлі цінними паперами, Міжнародна і єв-

ропейська організація по стандартизації: CEN 

(Committee European of Normalization); ISO (In-

ternational Organization for Standardization) [12, 

с. 54]. 

Специфічними рисами цих і подібних до 

них організацій є, по-перше, представництво 

(тобто представлення максимальної кількості 

інтересів) і, по-друге, кваліфікованість, про-

фесіоналізм, який в кінці кінців і забезпечує 

авторитет та обсяг реалізації прийнятих такими 

організаціями нормативно-правових актів. 

Практика застосування адміністративних 

рішень, розробка і реалізація модельних правових 

актів та рекомендацій, вироблених авторитетни-

ми організаціями, показує, що вони створені як 

правила поведінки, призначені для використання 

учасниками суспільних відносин за їхнім волеви-

явленням. Такі документи не потребують жодних 

схвалень з боку держави і призначені для за-

стосування до певного контракту (договору) за 

умови, що його учасники погодяться добровільно 

підпорядкувати свої відносини таким документам 

і актам. Проте найбільш важливе у даному 

випадку – це те, що зазначені приватні акти 

відповідають основному правовому критерію, 

який може бути представлений як наявність пев-

ного зв’язку між двома правовими центрами 

(суб’єктом права і суб’єктом обов’язку), а також 

взаємозв’язку між безпосереднім створенням 

правових норм і їх конкретною реалізацією. 

В даному контексті необхідно враховувати 

принципове методологічне положення, вислов-

лене К.-Х. Ладеуром: «соціальні конвенції явля-

ють собою не форми координації, які позбавлені 

правового характеру, а форми координації 

міжорганізаційного породження взаємо-

пов’язуючих відносин, які варто розглядати в 

якості нормативних (правових) феноменів» [7, 

с. 119]. Таким чином створені нормативні акти 

відповідають всім формальним вимогам, що 

висуваються до правових норм: загально-

визнаність, авторитетність (владність), кон-

кретність змісту та ін. Сторони, взявши на себе 

добровільне зобов’язання дотримуватись 

відповідних правил, зв’язують себе правовими 

наслідками і одночасно легалізують дотримувані 

ними правила. При цьому порушення даних пра-

вил призводить до появи санкцій, в тому числі і 

судових, які застосовуються «власними силами», 

наприклад, третейським судом. 

В епоху інформаційного суспільства, 

невід’ємною характеристикою якого є плюралізм, 

коли кожен громадянин може робити вибір якою 

системою цінностей керуватися в тій чи іншій 

ситуації, деякі прояви сучасного права можуть 

бути описані як прояви «м’якого права». Це 

зумовлене формуванням нової тенденції і право-

вої еволюції, змістом якої є «наділення» рішень 

незалежних від державних структур правовою 
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силою. Правові відносини між суб’єктами 

приватного права все частіше встановлюються 

напряму, поза правотворчою діяльністю зако-

нодавчих органів держави [13, c. 520]. Оскіль-

ки в основі діяльності недержавних структур 

лежить головний правовий критерій – 

взаємозв’язок між виробленням норм і їх кон-

кретним застосуванням, тісний зв’язок між 

взаємними правами і обов’язками, – вони ста-

ють представниками та провідниками нового 

світового правопорядку, що безпосередньо не 

пов’язаний з волею держави. 

Також варто зазначити, що в інфор-

маційному суспільстві першочергове значення 

починає набувати взаємозв’язок позитивного 

права, встановленого чи санкціонованого дер-

жавою, і «м’якого права», створюваного учас-

никами громадянського суспільства. З цього 

випливає, що в позитивному праві потрібно 

закріплювати не лише природній процес стан-

дартизації громадянських правовідносин, які є 

відбитком соціальних конвенцій чи очікувань, 

але і механізмами активного сприяння даному 

процесу. 

На сучасному етапі пріоритетності набуває 

офіційне право, яке може отримати назву 

постпозитивного права. Для нього, по-перше, 

характерним є панування індивідуальних пра-

вових актів недержавних структур, схвалення 

яких з боку держави не передбачається. По-

друге, знову в ньому переважають внутрішні 

санкції – добровільне виконання правових 

приписів. По-третє, відбувається розширення 

поняття «норма» і у випадку відмови від 

жорстко встановлених правил поведінки, і з 

точки зору процесу легітимації норм і 

пов’язаних з ними гарантій їх дотримання. І, 

нарешті, в сучасному праві переважає процес 

реалізації норм, тобто право асоціюється з 

діяльністю і комунікацією. В цих умовах мож-

на однозначно констатувати, що право знову 

набуває самодостатність та самоспроможність, 

незалежність від зовнішніх насильницьких 

факторів, в тому числі і від держави. Таке пра-

во нерідко називають «м’яким правом» або 

«рефлексивним правом», яке незалежно від 

термінології слід розглядати як нову форму 

права [14, с. 98-107]. 

Висновки. Підводячи підсумки варто за-

значити, що при дослідженні сучасної правової 

дійсності необхідно орієнтуватися на методо-

логічний плюралізм, що виникає завдяки визнан-

ню неможливості усвідомити та інтерпретувати 

правову реальність інформаційного суспільства в 

межах якогось одного методу. Погоджуючись з 

позицією К.-Х. Ладеура, варто наголосити на то-

му, що право все частіше стикається з новими 

вимогами, виконання яких не може бути виведе-

ним із встановлених правил [7, с. 10]. Лише ме-

тодологічний синтез різнорідних методів дозво-

ляє досліджувати право як багатогранне і багато-

аспектне явище, звернене до особистості, інте-

ресів та потреб людини. 

Адже суспільство сьогодення – це інфор-

маційне суспільство, в якому виникають нові, 

неіснуючі раніше проблеми, що потребують пра-

вового регулювання. Виявлена неоднозначність 

ситуації вимагає, по-перше, теоретичного осмис-

лення причин, які зумовлюють правову транс-

формацію та перетворення суспільного життя; 

по-друге, усвідомлення шляхів виходу з кризи і 

поступового розвитку права в достатньо складній 

і різноманітній соціокультурній реальності. 
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Цель: определение взаимовлияния и взаимозависимости процесса познания права как 

социокультурного явления и развития информационного общества в современных условиях 

глобализации. Методы исследования: методологическую основу исследования составили 

общенаучные методы познания, а также предметные научные знания, с помощью которых 

определины объективные закономерности трансформации украинского общества, в частности в 

аспекте его информатизации. Результаты: исходным принципом предложенной научной работы 

является разработка теоретических правовых конструкций с учетом новой национальной правовой 

идеологии «человекоцентризма», идеи гуманизации административно-правового регулирования и 

требований неукоснительного соблюдения общих принципов справедливости, добросовестности и 

разумности. Обсуждение: современные информационно-глобализационные преобразования в 

социуме обусловливают не только появление новых механизмов, но и необходимость изменения 

парадигмы правового мышления и переосмысления теоретических основ права в целом. А это, в свою 

очередь, актуализирует необходимость постоянного выявления причин правовой эволюции и 

выработки путей постепенного развития права в контексте многоаспектности социокультурной 

реальности. 

Ключевые слова: автопойетичная система, авторитетные организации, модельные правовые 
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Purpose: the purpose of the article is to determine the mutual influence and interdependence of the 

process of cognition of law as a socio-cultural phenomenon and the development of an information-oriented 

society in modern conditions of globalization. Methods: the methodological basis of the study consisted of 

general scientific methods of cognition, as well as subject scientific knowledge, which helped to find out the 

objective patterns of transformation of Ukrainian society, in particular, in the aspect of its informatization. 

Results: the initial principle of the scientific work is the development of theoretical legal structures, taking 

into account the new national legal ideology of «human-centrism», the idea of humanization of 

administrative-legal regulation and the fulfillment of the requirements of strict observance of general 

principles of justice, fairness and reasonableness. Discussion: modern information and globalization 

transformations in society determine not only the emergence of new legal mechanisms, but also the need to 

change the paradigm of legal thinking and redefine the theoretical foundations of the law as a whole. This, 

in turn, actualizes the need for constant identification of the causes of legal evolution and the creation of 

ways for the gradual development of law in the context of multidimensionality of socio-cultural reality. 
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Цель: проанализировать сущность юридической ответственности субъектов международного 

права. Охарактеризовать различные виды соучастия государств и других субъектов в совершении 

международного правонарушения, дать оценку превенциальности принципа неизбежной 

международной правовой ответственности. Методы исследования: использование 

диалектического и исторического метода познания позволило концентрировать накопленные 

научные знания и раскрыть сущность юридической ответственности субъектов международного 

права. Результаты: международная правовая ответственность, несмотря на определенную 

специфичность, является одним из серьезных факторов с точки зрения превенции правонарушений. 

Обсуждение проблемы: многие ученые отождествляют понятие объективной и абсолютной 

ответственности, но есть среди них и те, кто разграничивает их. 

Ключевые слова: международная правовая ответственность, особенность международного 

права, противоправные акты, международный деликт. 

 

Постановка проблемы и ее актуальность. 

По законодательству, вопрос международной 

правовой ответственности встает в том случае, 

когда государство или другой субъект между-

народного права нарушают свои международ-

ные правовые обязательства, вследствие чего 

пострадавшему государству (государствам) 

нормами международного права дается возмож-

ность восстановить нарушенные обязательства с 

использованием силы или без ее использования. 

Цель исследования: проанализировать 

сущность юридической ответственности субъ-

ектов международного права. Охарактеризовать 

различные виды соучастия государств и других 

субъектов в совершении международного пра-

вонарушения, дать оценку превенциальности 

принципа неизбежной международной правовой 

ответственности. 

Изложение основного материала. Одной из 

основных особенностей международного права 

является то, что это межгосударственное право, 

т.е. его основными субъектами являются госу-

дарства. Специфика международного права 

обусловливает и особенности понятия субъекта 

– субъект международного права, в отличие от 

субъектов других отраслей права, представляет 

такого участника правовых отношений, который 

не только имеет предусмотренные международ-

но-правовыми нормами права и обязанности, но 

и вместе с другими участниками отношений сам 

создает эти нормы и обеспечивает их исполне-

ние. Только государства имеют полную право-

способность. Она опирается на такие общепри-

знанные нормы и принципы современного меж-

дународного права, как суверенное равноправие 

государств, отказ от применения силы или от 

угрозы применения силы, неприкосновенность 

территориальной целостности государств, 

нерушимость границ, невмешательство во внут-

ренние дела других государств, равенство и са-

моопределение народов, уважение прав и ос-

новных свобод человека, мирное урегулирова-
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ние международных споров, обязанность госу-

дарств сотрудничать друг с другом согласно 

уставу, добросовестное исполнение обяза-

тельств, определенных международным правом. 

Одной из особенностей международного 

права является то, что основные принципы 

международного права – это те же международ-

но-правовые нормы, которые создаются в виде 

международных договоров или международно-

правовых обычаев, но по своему характеру 

находятся в таком же соотношении с другими 

нормами, как и конституционные нормы и 

обычные законы. Обычные нормы международ-

ного права должны соответствовать его основ-

ным принципам. Те нормы, которые не соответ-

ствуют «основным принципам», являются про-

тивоправными актами и не создают юридиче-

ские права и обязанности [1, с. 26]. 

Современное международное право субъек-

том также признает борющиеся за свободу 

народы. Пункты 1 и 2-ой ст. 1 и ст. 55 Устава 

ООН признают право наций (народов) на само-

определение. Такое же положение содержат Де-

кларация Генеральной Ассамблеи ООН от 

14 декабря 1960 года «О присвоении независи-

мости колониальным странам и народам» и Де-

кларация ООН 1970 года «О дружеских взаимо-

связях и сотрудничестве между государствами». 

Особым, неосновным субъектом междуна-

родного права являются международные орга-

низации – ООН, специализированные учрежде-

ния ООН (международная организация труда, 

международный почтовый союз и т.д.). Такие 

субъекты потому причисляют к субъектам меж-

дународного права, что они, представляя меж-

государственные организации, действуют на 

международном поприще в пределах полномо-

чий, предусмотренных их уставами. Эти уставы 

предоставляют руководящим органам организа-

ций право на исполнение международных дого-

воров. Государство является первичным, основ-

ным субъектом, а международная организация – 

вторичным, неосновным, производными субъ-

ектом, правоспособность которого точно опре-

делена, в первую очередь уставом, а не основ-

ными принципами международного права. Сре-

ди субъектов современного международного 

права есть и такие, которые по природе соб-

ственной субъектности в корне отличаются от 

субъектности государств, наций и международ-

ных организаций. Эти субъекты – искусственно 

созданные единицы, которые характеризуются 

своей спецификой и право-способность которых 

носит практически узкий, определенный харак-

тер (см. Ватикан (Святой престол). 

В последнее время усиливается тенденция 

признания физического лица (человека) субъек-

том международного права. Исходя из понятия 

субъекта международного права, физическое 

лицо не отвечает основным требованиям – оно 

не участвует в создании норм международного 

права, в обеспечении их исполнения и защиты. 

Физические лица действуют как граждане опре-

деленного государства и только поэтому поль-

зуются этим правом; защиту которых осуществ-

ляет не само физическое лицо, а его государ-

ство. Физическое лицо не имеет права обра-

щаться в какую-либо международную организа-

цию с претензиям к своему или иностранному 

государству. Оно лишь использует права, воз-

никшие вследствие соглашений государств или 

обязано выполнять определенные обязатель-

ства, за что несет ответственность на основе 

норм соответствующего внутригосударственно-

го права. Только тогда, когда физическое лицо 

является руководителем агрессивного государ-

ства и его злодеяния против мира и человечно-

сти носит в соответствии со своими масштабами 

международный характер, судить его может 

только уголовный международный трибунал на 

основе норм международного права. Таким об-

разом, индивид не признается субъектом права 

международно-правовой ответственности, соот-

ветственно, и международного права в целом, а 

является бенефициарием соответствующих 

норм международного права [4]. Но это уже 

сфера международного уголовного права, где 

физическое лицо является одним из видов субъ-

екта преступления. В то же время нельзя не от-

метить то, что по некоторым международным 

договорам физическим лицам дается право за-

щищать свои права [6] если государство – 

участник нарушает их (см. Европейская конвен-

ция по защите прав и основных свобод челове-

ка). Но это специфическая субъектоспособ-

ность, которая на сегодня регулируется между-

народным правом по правам человека. 

Исходя из вышесказанного, сформировалось 

направление, согласно которому человек (физи-

ческое лицо) является единственным, универ-
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сальным субъектом не международного, а во-

обще права. В качестве аргумента приводят 

6 статью всеобщей декларации прав человека, 

где сказано, что «у каждого человека, где бы он 

ни находился, есть право, чтобы была признана 

его правосубъектность» и 16 статья междуна-

родного пакта о гражданских и политических 

правах, согласно которой «человек является 

субъектом права, где бы он ни находился» [5, 

с. 27]. 

Хотя акцент делается на субъекты, носящие 

права, предусмотренные всеобщими правами 

человека, а на государство, как на всего лишь 

субъект, обязанный защищать права человека, 

установленные международным правом в этой 

области. 

Государство, как «орган» юридического лица 

публичного права, это все те учреждения, ве-

домства и институции, которые входят в его 

структуру. Понятие «органа» не ограничивается 

лишь указанными в Конституции «высшими 

государственными органами» [2, с. 2]. С другой 

стороны, нельзя отождествлять его с отдельны-

ми физическими лицами, которые исполняют 

определенные функции и обеспечивают дея-

тельность органа, осуществляют правомочия 

органа – т.н. «правители органа». В случае не-

исполнения обязательств и нарушения норм, 

предусмотренных международным правом, ста-

вится вопрос об ответственности государства, а 

не об ответственности какого-либо органа или 

лица. 

Необходимо отметить, что многие ученые 

отождествляют понятие объективной и абсо-

лютной ответственности, но есть среди них и те, 

кто разграничивает их. Так, профессор 

И.И. Лукашук отмечает, что абсолютная ответ-

ственность основана на понятии риска, создан-

ного соответствующей деятельностью, и пред-

ставляет собой ответственность за ущерб, явля-

ющийся результатом деятельности, не запре-

щенной правом. Элементом такой ответствен-

ности является ущерб, а такие элементы, как 

противоправность и вина, отсутствуют [3, с. 93]. 

По мнению профессора С.Ж. Айдарбаева это 

означает, что абсолютная ответственность свя-

зана с причинением ущерба в результате дея-

тельности, не запрещенной международным 

правом (отсутствует признак противоправности 

деяния), в то время как объективная ответствен-

ность во всех случаях сопровождается между-

народными противоправными деяниями (при-

знак противоправности деяния является обяза-

тельным) [4, с. 579]. 

Международная правовая ответственность 

делится на две группы: 

1) противоправные акты, которые создают 

угрозу миру и безопасности, наносят ущерб 

жизненным силам государства и основным 

началам международного права и вследствие 

всего этого считаются международными пре-

ступлениями. Международное преступление – 

осуществленное государством или индивидуу-

мом противоправное деяние (действие или без-

действие), вследствие которого нарушается 

международный мир или безопасность народов. 

В уставах и приговорах Нюрнбергского и То-

кийского трибуналов, которые касаются глав-

ных военных преступников, сформированы ос-

новные принципы международного уголовного 

права для установления ответственности госу-

дарств – агрессоров, их глав и непосредствен-

ных исполнителей деяний. Предмет междуна-

родного преступления – выявление деяния гос-

ударства (действия или бездействия), возника-

ющего в случае нарушения основных принци-

пов международного правопорядка. К числу 

международных преступлений относятся: пре-

ступления, совершенные против мира и чело-

вечности (агрессия, планирование, подготовка, 

разжигание и ведение агрессивной войны) во-

енные преступления (нарушение законов и пра-

вил войны – уничтожение, пытки населения ок-

купированных территорий, пытки и убийство 

военнопленных, порабощения, убийство залож-

ников, грабеж государственного или частного 

имущества, уничтожение пунктов с граждан-

ским населением и др.), преступления против 

человечности – массовое уничтожение граждан-

ского населения, пытки и др. К международным 

преступлениям относятся также попытки по-

давления национально-освободительного дви-

жения, интервенция, жесточайшие формы расо-

вой дискриминации – геноцид и апартеид, раб-

ство и торговля рабами. Гаагский международ-

ный трибунал причислил к этого рода преступ-

лениям и этническую чистку (см. гаагский уго-

ловный международный трибунал по вопросу 

бывшей Югославии); 
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2) противоправные акты, которые наносят 

государствам определенный вред, но в основ-

ном не нарушают принципы мира и безопасно-

сти. 

Международный деликт – вид международ-

ного правонарушения, которое вызвано дей-

ствием или бездействием субъекта междуна-

родного права и которое представляет наруше-

ние международных правовых норм и принци-

пов или договорных обязательств. Вследствие 

международного деликта встает ответствен-

ность субъекта международного права. Между-

народный деликт является сравнительно ло-

кальным международным противоправным ак-

том. Например, предоставление местному зло-

умышленнику убежища в посольстве, разгром 

посольства, оскорбительные действия по отно-

шению к государственному флагу, совершенные 

иностранцем, нанесение вреда иностранцам, 

находящимся в стране или их имуществу и т.д. 

В последнее время вместо «деликта» употреб-

ляется общий термин «противоправное деяние». 

Объективную сторону международных пре-

ступлений представляют: преступления против 

мира и международной безопасности, добросо-

седские отношения между государствами, наци-

ональная независимость, права наций на само-

определения, всеобще признанные принципы и 

нормы международного права, которые исполь-

зуются в международных конфликтах. 

Объектами международных деликтов явля-

ются вопросы локального характера. В настоя-

щее время международным преступлением счи-

тается такое действие или воздержание от тако-

го действия, в результате которых нарушаются 

международный мир или безопасность. В уста-

вах и приговорах Нюрнбергского и Токийского 

трибуналов в связи с осуждением главных во-

енных преступников сформировались основные 

принципы международного права об ответ-

ственности государств-агрессоров и их глав. 

Правда, в этих документах внимание главным 

образом обращено на индивидуальную ответ-

ственность государственных деятелей, но их 

действия нельзя рассматривать без деятельности 

государства. Это обстоятельство нашло яркое 

выражение в уставах и приговорах трибуналов 

Нюрнберга и Токио, как в документах, отража-

ющих понятие тяжелейших международных 

преступлений (см. Нюрнбергский процесс, То-

кийский процесс). Генеральная Ассамблея ООН 

в своих двух резолюциях (11.12.1946 и 

21.11.1947) утвердила сформированные в уста-

вах и приговорах Нюрнбергского трибунала 

принципы. Это преступления: а) против мира 

(планирование, подготовка, разжигание и веде-

ние агрессивной войны); б) против человечно-

сти (массовое уничтожение гражданского насе-

ления, порабощение, переселение и другие же-

стокости, гонения по политическим, расовым, 

религиозным мотивам); в) военные преступле-

ния (нарушение законов и правил войны – уни-

чтожение, пытки, порабощение населения окку-

пированных территорий, те же действия по от-

ношению к военнопленным, убийство заложни-

ков, грабеж государственного и частного иму-

щества, уничтожение городов и деревень и др.). 

К числу таких международных преступлений 

относятся также попытки подавления нацио-

нально-освободительного движения, интервен-

ция, а также такие формы расовой дискримина-

ции, как геноцид и апартеид, рабство (см. Кон-

венция об уничтожении всех форм расовой дис-

криминации). Комиссия по международному 

праву ООН дает более короткий список таких 

преступлений (агрессия, колониальное господ-

ство, рабство, геноцид, апартеид, массовое за-

грязнение морей и океанов). Комиссия отвергла 

господствующую в международном праве идею, 

которая не признавала понятие международного 

преступления и все относила к международному 

деликту, который раньше, до второй мировой 

войны, своим содержанием в основном был свя-

зан с ответственностью государства по вопросу 

возмещению ущерба иностранному государству 

или его гражданам в случае гражданской войны 

или восстания. Международные деликты – про-

тивоправные деяния, представляющие своими 

результатами рядовые акты локального значе-

ния: предоставление убежища в посольстве, 

разгром посольства, оскорбительные действия 

по отношению к государственному флагу, со-

вершенные иностранцем, нанесение вреда ино-

странцам, находящимся в стране или их имуще-

ству и т.д. 

Таким образом, институт международной 

правовой ответственности охватывает широкий 

круг деяний государства и в первую очередь 

ставит целью – обеспечить неприкосновенность 

и укрепление основного начала современного 
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международного права – принципа мирного со-

существования. Этим он коренным образом от-

личается от ранее существовавшей теории меж-

дународной правовой ответственности, которая 

считала войну одним из средств решения спо-

ров, а победителю присваивала широкие права 

по отношению к побежденному (среди них пра-

во аннексии) и рассматривала ответственность 

государств в основном в аспекте гражданского 

права, т.е. ограничивалась принципом возмеще-

ния нанесенного материального ущерба. 

Международная ответственность рождает 

определенные юридические результаты: у по-

страдавшего государства есть право средствами 

международного права восстановить свои 

нарушенные права. Эту (пострадавшую) сторо-

ну спора часто называют пассивным субъектом 

ответственности, а совершившую противоправ-

ный акт сторону – активным субъектом. Основ-

ными субъектами международной ответствен-

ности являются государства. Активными и пас-

сивными субъектами могут также быть между-

народные организации и борющиеся за незави-

симость нации (народы), т.е. субъекты всех ви-

дов международного права [8, с. 275]. 

Для наступления юридических результатов 

ответственности необходимо существование 

причинной связи между деяниями совершившей 

противоправный акт стороны и причиненным 

вредом. При этом, нарушение нормы должно 

быть вызвано прямым умыслом субъекта или по 

его неосторожности. Это имеет особенно боль-

шое значение при определении ответственности 

за совершение преступления против человечно-

сти, т.к. преступление против мира и человеч-

ности – тяжелые международные правонаруше-

ния (преступления), которые создают угрозу 

миру и безопасности, нормы мирного сосуще-

ствования, свободному развитию государств и 

народов, правам человека. К числу этих пре-

ступлений относятся: преступления против ми-

ра (агрессия, геноцид и др.); военные преступ-

ления (нарушения законов и правил войны); 

преступления против человечности. Впервые 

классификацию международных преступлений 

произвели международные военные трибуналы 

Нюрнберга и Токио, в уставах и вынесенных 

приговорах которых были сформированы ос-

новные принципы международного права об 

ответственности агрессивных государств и их 

глав. 

Каждый субъект международного права дей-

ствует на международном поприще как единая, 

монолитная единица, имеющая волю, соответ-

ствующую принципам международного права. 

Деятельность каждого государства является вы-

ражением его воли, реализуемой посредством 

соответствующих органов власти. То же самое 

можно сказать и о нации (народе). Междуна-

родные организации являются специфичными 

субъектами, но и у них есть коллективная воля, 

которая выражается в деятельности организа-

ции. Государство ответственно за деятельность 

всех своих органов, особенно это касается орга-

нов внешних взаимоотношений; их деяния, ко-

торые нарушают существующие международ-

ные правовые нормы, порождают ответствен-

ность всего государства, как субъекта междуна-

родного права. У государства нет права оправ-

дываться тем, что то или иное знание государ-

ственного органа допустимо внутригосудар-

ственным правом, т.к. нормы этого права не мо-

гут противоречить международным обязатель-

ствам, взятым на себя государством, совершив-

шим деликт. Поэтому ООН отвергла мотив 

ЮАР, что политика апартеида и расовой сегре-

гации якобы является ее внутренним делом и 

что те органы, которые осуществляют эту поли-

тику, действуют в рамках закона. 

Государство также несет ответственность за 

все те противоправные деяния, которые совер-

шили на его территории местные или иностран-

ные граждане; в последнем случае международ-

ная ответственность государства вызвана без-

действием тех органов, которые обязаны 

предотвратить угрозу такого деяния и наказать 

преступников. Указанным мотивом могло быть 

оправдано, например, убийство посла местным 

или иностранным гражданином. Если государ-

ство своевременно осудит совершенный акт и 

накажет преступника, его вина будет смягчена, 

но в том случае, если государство поддерживает 

противоправный акт, совершенный каким-либо 

органом, должностным лицом или кем-либо 

другим, оно этим смягчает свою ответствен-

ность. Но когда такое деяние осуществляется по 

распоряжению самого государства и является 

одним из основных мотивов его внешней поли-

тики, тогда международная правовая ответ-
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ственность всей тяжестью ложится на правящие 

круги государства. 

Выводы. В международном праве различают 

два вида международной правовой ответствен-

ности: политическую и материальную. В соот-

ветствующем случае пострадавшая сторона 

(стороны) имеет право не только восстановить 

нарушенные интересы за счет стороны, нанес-

шей ущерб, но и использовать санкции по от-

ношению к правонарушителю. Реализация от-

ветственности основывается на нормах дого-

ворного права. Значительную роль играет пре-

цедент. Вопрос международной правовой ответ-

ственности может встать и без вины, т.е. вслед-

ствие осуществления государством правомер-

ной деятельности. В таком случае вопрос ответ-

ственности основывается на таком специальном 

договоре, как, например, конвенция 1972 года о 

возмещении вреда, причиненного космически-

ми объектами. Здесь мы имеем дело с т.н. абсо-

лютной ответственностью. Виды политической 

ответственности: международные санкции, ко-

торые, в свою очередь, делятся на два вида – 

военные [7], иные [7] (с использованием воору-

женной cилы), и невоенные санкции (репресса-

лий, реторсия и сатисфакция). Видами матери-

альной ответственности являются: реституция и 

репарация. В первом случае виновный обязан 

восстановить первичное состояние возвращени-

ем украденной вещи или восстановлением раз-

рушенного здания. Во втором случае на него 

возложена обязанность восстановить только ма-

териальный ущерб в виде денег или товаром 

определенного вида. 

Такова сущность международной правовой 

ответственности, которая, несмотря на опреде-

ленную специфичность, является одним из се-

рьезных факторов с точки зрения превенции 

правонарушении. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Право є одним із найскладніших явищ людської 

цивілізації. У сучасній англомовній науковій 

літературі право визначається як воля держави і 

як норми поведінки, обумовлені природою лю-

дини. Такий дуалістичний підхід американської 

правової системи, розуміння поняття права 

відображається на з’ясуванні суті і змісту дже-

рел американського права. З огляду на це, акту-

альність дослідження американської правової 

системи розкривається через фактори, які впли-

вали на специфіку розвитку американського за-

гального права, де були протиріччя між штата-

ми і федерацією, велика імміграція та міграція 

населення, різноманітність віросповідань, си-

стем освіти та суспільних ідеологій. А у сукуп-

ності це породжувало правовий дуалізм, суть 

якого в тому, що на територію штату поши-

рюється дія двох правових систем – штату і фе-

дерації. 

Аналіз досліджень і публікацій. У науковій 

юридичній літературі достатньо розкрита дана 

тема. Важливе місце у американській правовій 

системі займає таке джерело права, як правовий 

прецедент, який в правовій науці достатньо 

висвітлений, та в юридичній практиці України 

мало використовується. Окремі теоретичні ас-

пекти американської правової системи, сутності 

її функціонування проаналізовано й досліджено, 

зокрема: О.Ф. Скакун, Н.М. Оніщенко, О.В. Тю-

ріна, В. Берхнем, Макс Вебер, О.А. Жидков, 

А.А. Мишин, О.В. Зайчук, Алексіс де Токвілль, 

Н.М. Васильев, Рене Давид та іншими. Однак 

аналіз останніх наукових напрацювань дозволяє 

зробити цілком умотивований висновок про те, 

що на сьогодні прослідковується недостатня 

теоретична та правотворча розробленість зазна-

чених питань, а також вбачається нагальна по-

треба розкриття правового прецеденту з точки 

зору правового аналізу, як джерела права. 

Мета статті полягає у необхідності ком-

плексної наукової розробки теоретичних ас-

пектів сутності та історико-правової природи 

американської правової системи. 

Виклад основного матеріалу. В амери-

канській правовій системі поняття «джерело 

права» є одним із засобів формування націо-

нальної системи. Поняття «джерело права» 

включає Конституцію США, суддівську право-

творчість. 

Стержнем американської, так само, як і 

англійської системи права, є так зване загальне 
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право. Найважливіші норми англійського за-

гального права були вироблені ще у період фео-

далізму. Проте колоністи Америки зустрічалися 

з проблемами, які не могли бути вирішені нор-

мами такого права. Тому вони творили на ос-

нові Біблії своє загальне право. 

Необхідно зазначити, що під час колонізації 

Північної Америки туди прибували як різно-

манітні авантюристи, так і ті, що керувалися 

політичними або релігійними мотивами. Для 

останніх характерним було дотримання порядку 

та висока моральність. Як правило, вони у своїй 

переважній більшості були людьми освіченими 

та набожними. За суворість моральних прин-

ципів їх називали пуританами. 

Пуританізм був не тільки релігійною док-

триною; за своїми ідеями він був близький де-

мократичним теоріям. В основі пуританської 

ідеології були ідеї відомого релігійного рефор-

матора Кальвіна. «Вірою, в ім’я якої у ХVІ і 

ХVІІ століттях у найбільш розвинених 

капіталістичних країнах – у Нідерландах, 

Англії, Франції – точилася жорстока політична 

або ідеологічна боротьба…, - пише Макс Вебер, 

- був кальвінізм. Найбільш важливою для цього 

вчення догмою вважалось (і вважається донині) 

вчення про обраність»
 
[1, с. 11]. У кальвіністсь-

кому символі віри ця релігійна догма, яка стала, 

за Вебером, психологічною основою «духу 

капіталізму», була сформульована наступним 

чином: «Бог рішенням своїм і для прояви величі 

своєї визначив одних людей на вічне життя, ін-

ших прирік на вічну смерть… І до вподоби Богу 

ті, яких він визначив на вічне життя, і тільки 

їх.., визначив їх для блага всемогутністю своєю» 

[1, с. 13]. 

Пуритани вважали, що богообрані особи ма-

ють виділятися із загальної маси людей своїми 

діями та успіхами у повсякденному житті. Пу-

ританізм був не тільки релігійною, а й політич-

ною течією. 

На думку М. Вебера «прагнення до 

підприємництва», «прагнення до наживи», до 

найбільшої грошової вигоди само по собі нічого 

спільного не має з капіталізмом...», «не тотожні 

капіталізму і найменше – його духу». Він ствер-

джує, що сучасний капіталізм, тісно пов’язаний 

з розвитком техніки та створеними нею новими 

можливостями, спричинив своєрідний соціаль-

ний устрій західного суспільства, що у свою 

чергу призвело до появи раціональної структури 

права і управління. На його думку, авантюрний, 

спекулятивно-торговий капіталізм та політично 

обумовлений капіталізм різних видів може 

існувати без раціональної структури права і 

управління. 

На Заході було розроблено специфічну 

релігійну господарську етику. Аскетичний 

раціоналізм релігійної господарської етики 

буржуазії має велике значення і для соціально-

політичної етики, тобто, для організації і 

функції держави. 

Перші 50 пуритан, що прибули до Америки у 

1620 р. на вітрильнику «Мейфлавер», уклали 

між собою таку угоду: «Ми, що нижче підписа-

лися.., ухвалили об’єднатися у політичну спіль-

ноту для кращого самоуправління, а також для 

досягнення нашої мети, й для втілення цієї уго-

ди ми ухвалимо закони, розпорядження та акти, 

а також згідно з потребою створимо адміністра-

тивні установи, яким ми обіцяємо підпорядко-

вуватись і коритися»
 
[4, с. 44]. 

Подібні угоди укладали між собою жителі 

таких колоній, як Род-Айленд, Коннектикут, 

Провіденс та деяких інших. Так було започатко-

вано ідею місцевого самоврядування в англійсь-

ких колоніях Північної Америки та закладено 

основи американського загального права. 

Англійські колонії поділялися на три типи: 

коронні (Нью-Йорк), приватні (Мериленд, 

Північна та Південна Кароліна, Пенсільванія, 

Нью-Джерсі) та самоврядні (решта колоній). На 

чолі кожної колонії був губернатор: у коронних 

він призначався королем, у приватних – приват-

ною особою, у самоврядних – обирався насе-

ленням. При губернаторі у кожній колонії була 

рада, яка обиралася населенням. Кожна колонія 

мала свої законодавчі збори – Законодавчу 

Асамблею. У зв’язку із зазначеним, колонії, по 

суті справи, мали певний суверенітет: законо-

давчі збори ухвалювали закони, могли укладати 

мир і оголошувати війну, регламентувати діяль-

ність поліції; посадові особи у своїй переважній 

більшості обиралися. Органом самоврядування 
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у колоніях була громада – збори дорослого 

населення. Громади об’єднувались в округи. 

Населення громади брало участь у вирішенні 

загальних справ, голосувало за встановлення 

виду і розміру податків; виборні посадові особи 

були відповідальні перед виборцями; жителі 

користувалися особистою свободою і розгляда-

ли цивільні і кримінальні справи у суді за 

участю присяжних. Особи чоловічої статі 

старші 16 років мали носити зброю, обирали 

офіцерський корпус. Громади піклувалися про 

бідних, займалися будівництвом і ремонтом 

доріг і призначали спеціальних посадовців для 

нагляду за виконанням таких робіт; у громадах 

проводили реєстрацію народження, смерті, 

шлюбів. Для цього призначалися спеціальні по-

садові особи. Громада утворювала і матеріально 

утримувала школи, в тому числі й вищі нав-

чальні заклади. Муніципалітети мали наглядати 

за тим, щоб батьки відправляли дітей до школи; 

у випадку невиконання батьками своїх 

обов’язків, громада встановлювала над дітьми 

опіку. 

Отже, органи влади, які існували в північних 

колоніях, базувалися на принципах народо-

владдя; ці принципи колоністи прагнули за-

кріпити відповідними законами, але метрополія 

противилася цьому. 

У південних колоніях існували зовсім інші 

форми організації органів влади і домінувало 

плантаційне господарство, базоване на праці 

рабів. Органом самоврядування у південних ко-

лоніях був з’їзд плантаторів округу. Окрім того, 

у південних колоніях існував майновий ценз для 

виборців, а тому вищі органи влади у південних 

колоніях формувалися заможними виборцями. 

Громади у північних колоніях складалися у 

середньому з двох тисяч жителів. Дорослі члени 

громади обирали трьох членів міського управ-

ління, діяльність яких спрямовувалась вибор-

цями відповідно до законів колонії та загально-

го права. У великих містах виборці обирали ме-

ра та двопалатну муніципальну раду. 

Після одержання колоніями незалежності ін-

ститут громадської влади зміцнів. Так, напри-

клад, у 30-і роки ХІХ століття у штаті Массачу-

сетс нараховувалося 305 громад, у штаті Нью-

Йорк – 104 громади
 
[4, с. 65]. 

Члени міського управління виконували волю 

виборців. Якщо, наприклад, виникала проблема 

відкриття нової школи, поліклініки, будівництва 

дороги тощо, то скликалися збори громади 

(town-meeting) і на них приймалися рішення. 

Тобто, коли проблеми, що виникали стосували-

ся безпосередньо життя громади, то вони 

вирішувалися самою громадою, а не виборними 

особами. У той же час громада підпорядковува-

лася і діяла відповідно до законів штату. Так, 

наприклад, розмір податків встановлювали за-

конодавчі збори штатів, але накладала і стягу-

вала їх громада. 

Американські громади, виходячи з власних 

уявлень про народний суверенітет, вдавалися до 

застосування поза правового судочинства. Суть 

його у застосуванні групою громадян у кри-

мінальному судочинстві поза правових методів 

– самосудів. 

У самосудах брали участь навіть судді, адво-

кати та поліція. Самосуди мали місце навіть 

протягом усього ХІХ ст. На самосудах було ви-

роблено загальні правила׃ смертна кара застосо-

вувалась до ґвалтівників, спокусників як дівчат, 

так і одружених жінок; стосовно тих, хто обра-

зив жінку і не вибачився; стосовно конокрадів і 

крадіїв великої рогатої худоби. У той же час то-

го, хто пережив справедливу дуель, слід вважа-

ти невинним; того, хто вбив у справедливій бо-

ротьбі, треба виправдати; пряма брехня або об-

раза словом виправдовує застосування насилля; 

компанія, яка виступає відповідачем, має вважа-

тись такою, що програла за індивідуальним ци-

вільним позовом; вважається, що працівник, 

який подає позов до роботодавця стосовно 

відшкодування збитків, має переважаюче право 

своєї дії [4, с. 61]. Ці норми загального права 

застосовувались аж до кінця ХІХ ст. 

Здобувши незалежність, американці не могли 

тривалий час визначитися щодо застосування 

джерел права: одні виступали за кодифікацію, а 

інші - за загальне право. На середину ХІХ 

століття у більшості штатів визначилися, що 

має застосовуватись загальне право. 

Між американським і англійським загальним 

правом існують значні розбіжності. У амери-

канському загальному праві міститься чимало 

характерних особливостей, що наближує його 
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до романо-германської правової системи. У 

значній кількості штатів було відкинуто старі 

форми позовів, що дало можливість суддям 

приділяти увагу не процесуальному, а ма-

теріальному праву; здійснювалася консолідація 

права шляхом систематизації його норм за 

окремими галузями. В обох країнах існує одна-

кова концепція права, поняття і тлумачення 

норм права, спільні категорійні поняття, але у 

США в наявності дуалізм права; відрізняється 

теорія права, як і практика його застосування. 

Разом із тим необхідно зазначити, що судова 

практика в США у ХХ столітті пішла шляхом 

узгодження розвитку американського права з 

розвитком права Англії. Зближення умов життя 

обох країн сприяло у ХХ столітті зближенню 

американського і англійського права. Зближен-

ня проявилося у тому, що американські юристи 

відкинули давні форми позовів. Більше стали 

приділяти увагу матеріальному, а не процесу-

альному праву. У ХХ столітті у більшості 

штатів почали розглядати право як таке, що мо-

же сприяти розвиткові постіндустріального сус-

пільства, а тому там пішли шляхом ліквідації 

дуалізму звичаєвого права і права справедли-

вості, знищення архаїчних рішень і норм. 

Факторами, які впливали на специфіку ро-

звитку американського загального права були 

протиріччя між штатами і федерацією, широка 

імміграція та міграція, чисельність віро-

сповідань та різноманітність систем освіти та 

суспільних ідеологій. 

На думку американських правознавців у 

США існує тільки загальне право штатів, а фе-

деральне загальне право відсутнє. Якщо пого-

дитись з таким твердженням, то необхідно 

визнати, що існує така ж кількість загального 

права, як і штатів. Отже, теоретично системи 

загального права різні. Але практично вони 

ідентичні, а це значить, що існує єдине загальне 

право, яке за способом застосування є феде-

ральним правом. 

У відповідності до цієї теорії права, основою 

правильного судового рішення була логіка або 

аргументація. А це давало можливість обґрун-

тувати існування незалежного загального права. 

Суддя Верховного штату Масачусетс Олівер 

Холмс на початку 80-х років ХІХ століття вихо-

див у своїх рішеннях з положення, що загальне 

право є результатом життєвого досвіду, а тому 

судді у своїх рішеннях повинні керуватися не 

логікою чи аргументацією, а громадською дум-

кою, пануючими у суспільстві моральними та 

політичними ідеями. 

Погляди О. Холмса на теорію загального 

права у 30-і роки ХХ століття були розвинені 

професором Карлом Ллевеліном та суддею 

Джеромом Френком, які вважали, що право тре-

ба творити. Його зміст має залежати від істо-

ричних, економічних та соціально-політичних 

факторів. Проте і донині характерний для теорії 

незалежного існування права формалізм впли-

ває на прийняття судових рішень. Разом з тим, 

судді, виходячи із здорового глузду, або з ре-

алістичності юридичного процесу, приймають 

відповідні рішення і тим самим беруть участь у 

творенні і розвитку загального права. Оскільки 

суддівська мораль і етика є продуктом амери-

канської правової думки та ідей, то суддівські 

рішення є не тільки відображенням їх власних 

переконань, а й усього суспільства. Отже, за-

гальне право, ґрунтуючись на загальноприйня-

тих нормах моралі, не дозволяє суддям прийма-

ти рішення, що суперечать суспільним інтере-

сам. 

Виходячи із неписаних норм загального пра-

ва, судді приймають рішення, які стають преце-

дентами. Прецеденти повинні бути належним 

чином аргументовані та обґрунтовані. Така ви-

мога до прецеденту, на думку деяких американ-

ських дослідників, обмежує повноваження суд-

дів [6, с. 41]. 

Досить часто судді не обґрунтовують належ-

ним чином свої рішення, а це веде до їх одно-

типності. За даними відомого американського 

дослідника американської правової системи В. 

Бернхема розбіжність суддівських думок на по-

чатку 80-х років ХХ століття становила тільки 

3,7%
 
[4, с. 47]. У цілому ж прецедентне рішення 

творить нове правило, і суддя має встановити 

наскільки воно відрізняється від діючого прави-

ла і як воно може застосовуватись до ще не-

розглянутих справ та справ, що виникатимуть у 
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майбутньому. Зазначимо, що судові рішення в 

США базуються на принципах підпорядкова-

ності та переконливості. 

Принцип підпорядкованості судових рішень 

передбачає поширення рішення вищого суду на 

нижчі суди і що раніше прийняті рішення суду 

обмежують його наступні. На відміну від 

англійського суду, суд США, коли має справу з 

власним прецедентом, може його переглянути. 

Принцип переконливості означає, що до-

статньо аргументоване рішення вищого суду 

якогось штату може стати правилом, якого бу-

дуть дотримуватися суди інших штатів. Заува-

жимо, що судове рішення може застосовуватись 

як прецедент, коли воно буде оприлюднене у 

вигляді публікації. Рішення про публікацію 

приймає той суд, який створив прецедент. По-

силатися на неопубліковані судові рішення за-

боронено. 

До кінця ХІХ століття загальне та преце-

дентне право було домінуючою формою права 

США. У ХХ столітті почало розвиватися право, 

ґрунтоване на законі, яке внесло досить значні 

зміни у загальне право. 

Компетенція штатів у врегулюванні суспіль-

них відносин є досить широкою. Федеральна ж 

влада наділена небагатьма повноваженнями. 

Специфічний американський федералізм поро-

див правовий дуалізм. Правова система США 

складається з двох підсистем: штату і федерації. 

Джерелами права США є федеральна Кон-

ституція, конституції штатів та закони, що 

приймаються Конгресом та законодавчими збо-

рами штатів. Законодавча компетенція штатів і 

федерації визначена десятим додатком до Кон-

ституції США: «Ті повноваження, які не пере-

дані Сполученим Штатам цією Конституцією і 

користування якими не заборонено нею окрем-

им штатам, залишаються відповідно за штатами 

або народом»
 
[7, с. 42]. Законодавча компетен-

ція федеральної влади базується на статтях Кон-

ституції. Але це не означає усунення штатів від 

участі у прийнятті законів, вони також мають 

певну компетенцію. Це так звана залишкова 

компетенція. Норми законів штатів не повинні 

суперечити нормам федерального закону, вони 

можуть лише доповнювати їх або заповнювати 

прогалини і не можуть ставити перепони 

торгівлі між штатами. Тобто, принцип залишко-

вості має певні межі. Законодавчі акти прийма-

ються на базі основних положень загального 

права, але американські судді ставляться досить 

упереджено до них, оскільки вважають, що за-

кони втручаються у їх сферу. 

У Сполучених Штатах закон, як джерело 

права, до 30-х років ХХ століття відігравав дру-

горядну роль. З метою упорядкування законо-

давства як федерації, так і штату у США прово-

дяться консолідаційні роботи. Норми права в 

консолідаціях систематизовані у алфавітному 

порядку. До законодавчої компетенції федерації 

відносяться галузі кримінального, цивільного і 

процесуального права. 

Правову норму в американській правовій си-

стемі формує не тільки закон. Як свідчить прак-

тика, винесення судових вироків і прийняття 

судових рішень, домінуючим і головним джере-

лом права залишається загальне право. Кодекси 

не применшують значення загального права, яке 

породжується судовою практикою. 

Отже, судова правотворчість була і зали-

шається найголовнішим джерелом права Спо-

лучених Штатів Америки. 

Як уже зазначалося вище, деякі юристи 

намагаються поділяти загальне право США на 

національне і загальне право кожного штату. 

Такий поділ випливає із зазначеного вище права 

федеральної влади приймати закони за принци-

пом залишковості, а також із федеральної су-

дової юрисдикції та юрисдикції судів штатів. У 

цілому необхідно зазначити, що і федеральна 

судова система і судова система штатів мають 

свою ієрархію юрисдикції. 

Відповідно до Акту про судоустрій (1789 р.) 

федеральним судам надано право застосовувати 

у питаннях, не врегульованих федеральним за-

коном, право того штату, до якого відсилає 

колізійна норма, що є чинною там, де федераль-

ний суд розглядає справу. Зрозуміло, що це сто-

сується законів штату, проте, коли і в штаті від-

сутній закон, то постає питання, чи слід феде-

ральному суду застосовувати судову практику 

штатів, а чи він має, у зв’язку з цим, створювати 

норми федерального загального права. На це 

запитання відповідає судова практика США, яка 

дозволяла федеральним судам діяти на основі 
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федерального загального права. Але судова 

практика з кінця 30-х років ХХ століття почала 

заперечувати існування федерального загально-

го права. Але оскільки існують сфери, які 

підпадають під виключну компетенцію феде-

рального законодавства, яке може бути від-

сутнім, то можна стверджувати, що зазначена 

формула не є абсолютною. Саме у зазначеному 

випадку і виникає федеральне загальне право. 

Отже, і до загального права і до законодавчого 

права США можна застосовувати один і той же 

принцип: компетенція не федеральної влади, а 

кожного із штатів. 

Не дивлячись на те, що у праві штатів спо-

стерігається значна різниця, але завдяки впливу 

федерального законодавчого права та тлума-

ченням Верховним судом США конституційно-

го тексту і додатків до Конституції цілісність 

американського права залишається непоруш-

ним. За деякими даними у 95-98% випадків 

рішення судів різних штатів середини ХХ 

століття співпадали
 
[7, с. 44]. 

Конституційне та адміністративне право 

Сполучених Штатів Америки має свою специ-

фіку. 

Серед федеральних законів особливе місце 

посідає Конституція США. В ній закріплено не 

тільки організацію політичних інститутів 

країни, але й встановлено межі повноважень 

федеральних органів у їх відносинах із штатами 

та окремими громадянами. 

Досліджуючи цю проблему, автор встановив, 

що у системі конституційного права закріплене 

право перевірки закону в судах. Проте, ні Вер-

ховний суд США, ні федеральні суди, ані суди 

штатів за американською Конституцією не 

наділені таким правом. 

Принцип судового контролю за конститу-

ційністю законів виник із справи «Мербарі про-

ти Медісона» (1803 р.)
 
[8, с. 44]. Суть справи 

полягає у тому, що Президент – федераліст 

Джон Адамс перед приходом до влади прези-

дента – республіканця Томаса Джеферсона при-

значив членом федерального суду федераліста 

Мербарі. Постанова Джона Адамса про призна-

чення Мербарі була схвалена сенатом і скріпле-

на державною печаткою США, але не була 

відправлена Мербарі до того, як президентом 

уже став Джеферсон. Державний секретар Дже-

ферсона Медісон не відправив Мербарі поста-

нову про його призначення, і той звернувся до 

Верховного суду з проханням дати вказівку 

Медісону про відправлення йому зазначеної по-

станови. 

Своєю постановою голова Верховного суду 

Джон Маршалл визнав, що Мербарі дійсно був 

призначений федеральним суддею відповідно 

до закону і мав право отримати повідомлення 

про своє призначення. Суд міг би запропонува-

ти Медісону відправити повідомлення, проте, 

зазначив Маршалл, Верховний суд не має права 

давати такі вказівки, оскільки в Конституції 

США зазначено, що Верховний суд є тільки 

апеляційною інстанцією, за винятком деяких 

випадків. Хоча Акт про судоустрій 1789 р., за-

значив Маршалл, дозволяє звертатись безпосе-

редньо до Верховного суду з проханням про ви-

дання вказівки адміністрації, але такий дозвіл 

суперечить Конституції, а тому Верховний суд 

не може визнати його чинним
 
[8, с. 43]. Отже, 

Верховний суд визнав неконституційним закон, 

який встановлював його певні повноваження. 

Виконавча гілка влади була задоволена 

рішенням Верховного суду у справі «Мербарі 

проти Медісона» і не висловила якихось запере-

чень досить скромному застосуванню принципу 

судового контролю за конституційністю за-

конів. 

Як висновок, можна сказати, що з плином 

часу принцип судового контролю за конститу-

ційністю законів змінювався завдяки великій 

повазі американців до судів, як захисників прав 

і свобод громадян, як таких, що тлумачать за-

гальне право. 

Висновки. Отже: а) американська правова 

система формувалася в умовах специфічного 

федералізму, який передбачає широку компе-

тенцію штатів і наділяє федеральну владу неба-

гатьма виключними повноваженнями; 

б) факторами, які впливали на специфіку ро-

звитку американського загального права, були 

протиріччя між штатами і федерацією, велика 

імміграція та міграція населення, різно-

манітність віросповідань, систем освіти та сус-
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пільних ідеологій. Тобто у сукупності це по-

роджувало правовий дуалізм, суть якого в тому, 

що на територію штату поширюється дія двох 

правових систем – штату і федерації; 

в) особливістю американської правової системи 

є дуалізм права, специфічна теорія джерел права 

та практика його застосування. 
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Цель: в статье рассмотрен исторический аспект формирования американской правовой 

системы, функционирования американского общего права и его источников. Доказано, что правовой 

прецедент занимает центральное место в правовой системе англо-саксонского направления. 

Методы исследования: исторический метод, сравнительно-правовой. Результаты: определено, 

что особенности американской правовой системы заключаются в источниках права, в его 

структуре и его применении. Обсуждение: исторического аспекта формирования американской 

правовой системы в системе американского общего права. 
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Мета: в межах дослідження виокремлено проблемне питання визначення правової природи 

повноважень органів адвокатського самоврядування та того, яким саме чином виникають 

повноваження З’їзду адвокатів України як найвищого органу адвокатського самоврядування в 

Україні, який здійснює формування персонального складу інших органів адвокатського 

самоврядування. Визначено, що порядок формування повноважень З’їзду адвокатів України не 

дозволяє стверджувати про наявність цивільно-правових відносин представництва між делегатами 

З’їзду і адвокатами України. Автор дійшов висновку, що порядок формування, а також природа 

повноважень З’їзду адвокатів України свідчить про публічно-правові засади формування його 

повноважень. Методи дослідження: використання діалектичного методу пізнання дозволило 

концентрувати накоплені наукові знання та практику застосування законодавства щодо правових 

засад діяльності адвокатського самоврядування. Результати: визначаються передумови низького 

рівня ефективності діяльності органів адвокатського самоврядування, вказуються на шляхи 

подолання таких передумов у сучасній адвокатурі. Обговорення: проблеми діяльності органів 

адвокатського самоврядування з позиції норм сучасного права та європейської інтеграції України. 

Ключові слова: адвокатура, З’їзд адвокатів України, представництво, порядок формування 

повноважень, органи адвокатського самоврядування в Україні. 

 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

У рамках реформування судової системи Укра-

їни постає питання щодо реформування сумі-

жних із судовою владою інститутів, таких як 

адвокатура і прокуратура. Разом із тим, аналіз 

наукових праць та діючого законодавства вка-

зує, що при реформуванні адвокатури в 2012 

році вченими та посадовцями була приділена 

значна увага органам адвокатського самовря-

дування в частині організації їх структури і 

надання їм можливості впливати як на адвока-

тів, так і на посадових осіб держави. Так, адво-

катське самоврядування стало предметом дос-

лідження М.В. Дмитрової та А.С. Абрамової. 

В цілому діяльність професійних самоврядних 

організацій була вивчена Н.О. Дяченко, 

Л.С. Дрогомирецькою, А.М. Вайновським та 

іншими. 

Водночас, питання про правові засади фун-

кціонування такого самоврядування, а також 

про відповідальність адвокатів за дії їх пред-

ставників, не були предметом ґрунтовного до-

слідження. 

Мета дослідження – визначення правової 

природи повноважень органів адвокатського 

самоврядування та того, яким саме чином ви-

никають повноваження З’їзду адвокатів Украї-

ни як найвищого органу адвокатського само-



Артьомов Є. 

Юридичний вісник 2 (47) 2018 71 

врядування в Україні, який здійснює форму-

вання персонального складу інших органів ад-

вокатського самоврядування. 

Виклад основного матеріалу. Закон Укра-

їни «Про адвокатуру та адвокатську діяль-

ність» визначає, що не всі організації, які здій-

снюють повноваження органів адвокатського 

самоврядування, мають статус юридичної осо-

би. 

Так, відповідно до ч. 7, 8 ст. 48 Закону Ук-

раїни «Про адвокатуру та адвокатську діяль-

ність» рада адвокатів регіону є юридичною 

особою. Повноваження і порядок роботи ради 

адвокатів регіону визначаються цим Законом 

та положенням про раду адвокатів регіону. 

Установчим документом ради адвокатів регіо-

ну є положення про раду адвокатів регіону, яке 

затверджується Радою адвокатів України [1]. 

Також юридичними особами є кваліфікаційно-

дисциплінарні комісії адвокатури (ч. 10 ст. 50 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатсь-

ку діяльність»), Вища кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури (ч. 9 ст. 52 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатсь-

ку діяльність») [2]. 

На противагу раді адвокатів регіону та ква-

ліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвока-

тури, не мають статусу юридичних осіб: 

а) Рада адвокатів України (п. 5 Положення 

про Раду адвокатів України) [1]; 

б) З’їзд адвокатів України, який при цьому 

є вищим органом адвокатського самовряду-

вання України (ч. 1 ст. 54 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяль-

ність») [2]; 

в) Вища ревізійна комісія адвокатури та ре-

візійна комісія адвокатів регіону; 

г) Конференція адвокатів регіону. 

Разом із тим, зазначені органи, не маючи 

статусу юридичних осіб, мають визначені за-

коном повноваження, які слід вважати адмініс-

тративними (владними) щодо адвокатів відпо-

відного регіону або України. 

Автор вважає за доцільне в межах цього до-

слідження розглядати органи адвокатського 

самоврядування на прикладі З’їзду адвокатів 

України, який є найвищим органом в системі і, 

відповідно, дослідження його статусу матиме 

значну цінність в контексті визначення поряд-

ку набуття повноважень іншими органами. 

Перш за все слід дослідити законодавчо 

визначені повноваження З’ґзду адвокатів 

України. 

Відповідно до ч. 7 ст. 54 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

З’їзд адвокатів України: 

1) обирає голову і заступників голови Ради 

адвокатів України, голову і заступників голови 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, голову і членів Вищої ревізійної 

комісії адвокатури та достроково відкликає їх з 

посад; 

2) затверджує статут Національної асоціації 

адвокатів України та вносить до нього зміни; 

3) затверджує правила адвокатської етики; 

4) затверджує положення про Раду адво-

катів України, положення про Вищу 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвока-

тури, положення про Вищу ревізійну комісію 

адвокатури; 

5) розглядає та затверджує звіти Ради адво-

катів України, Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, висновки 

Вищої ревізійної комісії адвокатури; 

6) обирає двох членів Вищої ради право-

суддя; 

7) затверджує кошторис Ради адвокатів 

України, кошторис Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, затверджує 

звіт про їх виконання; 

8) здійснює інші повноваження відповідно 

до цього Закону [2]. 

Аналіз зазначених повноважень вказує, що 

З`їзд адвокатів України фактично наділений 

такими фундаментальними компетенціями як: 

1) затвердження статуту юридичної особи 

(Національної асоціації адвокатів України); 

2) встановлення обов’язкових для всіх ад-

вокатів правил; 

3) призначення вищих посадових осіб дер-

жави (членів Вищої Ради правосуддя). 

У зв’язку із цим виникає питання про те, 

чим саме є З’їзд адвокатів України (яким саме 

правовим видом організації) і чиї інтереси він 

представляє, реалізуючи визначені законом 

повноваження. 

Для відповіді на зазначене питання нале-

жить: 

1) дослідити загальні підстави представни-

цтва однією особою інтересів іншої особи чи 
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групи осіб в цивільному, конституційному та 

адміністративному праві; 

2) дослідити порядок визначення правомо-

чності З’їзду адвокатів України; 

3) співставити відповіді на зазначені вище 

питання і визначити яким саме чином у вини-

кають повноваження як членів З’їзду адвокатів 

України, так і З’їзду в цілому як організації, 

уповноваженої на прийняття юридично 

обов’язкових рішень. 

Представництво однією особою інтересів 

іншої існує, перш за все, як інститут цивільно-

го права, у зв’язку із чим саме Цивільний ко-

декс України найбільш детального регламен-

тує зазначені правовідносини. 

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 237 ЦК України 

представництвом є правовідношення, в якому 

одна сторона (представник) зобов’язана або 

має право вчинити правочин від імені другої 

сторони, яку вона представляє. Не є представ-

ником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, 

але від власного імені, а також особа, уповно-

важена на ведення переговорів щодо можли-

вих у майбутньому правочинів. Представницт-

во виникає на підставі договору, закону, акта 

органу юридичної особи та з інших підстав, 

встановлених актами цивільного законодавст-

ва [3]. 

Крім того, при визначенні ознак представ-

ництва слід врахувати, що ключовою із них є 

питання наслідків вчинення дій представни-

ком. Іншими словами, неодмінною складовою 

та кінцевою метою відносин представництва є 

виникнення правових наслідків від дій пред-

ставника для особи, яка уповноважила його на 

вчинення відповідних дій. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 239 ЦК України 

правочин, вчинений представником, змінює, 

припиняє цивільні права та обов’язки особи, 

яку він представляє [3]. 

Аналіз зазначених вище положень вказує, 

що характерними ознаками представництва, 

принаймні в цивільному праві, є: 

1) вчинення дій однією особою від імені 

іншої; 

2) наявність конкретно визначених предста-

вника та особи, яку він представляє; 

3) відповідальність особи, яку представля-

ють, за дії, вчинені представником, на вчинен-

ня яких він уповноважений; 

4) виникнення правовідносин на підставах, 

визначених цивільним законодавством. 

Разом із тим, зазначені ознаки відсутні в 

досліджуваних правовідносинах. 

Так, відповідно до ч. 2, 3 ст. 45 Закону Ук-

раїни «Про адвокатуру та адвокатську діяль-

ність» до складу з’їзду адвокатів України вхо-

дять делегати, які обираються конференціями 

адвокатів регіонів шляхом голосування відно-

сною більшістю голосів делегатів, які беруть 

участь у конференції. Квота представництва, 

порядок висування та обрання делегатів з’їзду 

адвокатів України, порядок проведення з’їзду 

адвокатів України встановлюються Радою ад-

вокатів України [2]. 

Тобто, делегати на з’їзд адвокатів України 

фактично отримують представницькі повно-

важення від конференцій адвокатів регіонів. 

Разом із тим, порядок скликання конферен-

цій адвокатів регіонів, а також правовий статус 

таких конференцій в законі не визначений. 

Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 47 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

вищим органом адвокатського самоврядування 

в Автономній Республіці Крим, областях, міс-

тах Києві та Севастополі є конференція адво-

катів регіону, адреса робочого місця яких зна-

ходиться відповідно в Автономній Республіці 

Крим, області, містах Києві та Севастополі та 

відомості про яких включено до Єдиного ре-

єстру адвокатів України. Квота представницт-

ва, порядок висування та обрання делегатів 

конференції адвокатів регіону затверджуються 

Радою адвокатів України [2]. 

Тобто, конференція адвокатів регіону, так 

само, як і З’їзд адвокатів України, не набуває 

повноваження діяти від імені конкретного ад-

воката, а лише отримує свою суб’єктність 

шляхом скликання радою адвокатів регіону 

такої конференції за участю делегатів, визна-

чених у певному порядку, які, водночас, також 

не здійснюють представництва конкретних 

адвокатів. 

Разом із тим, для повноти дослідження на-

лежить дослідити порядок скликання конфе-

ренції адвокатів регіону з метою визначення 

яким саме чином право на професійне само-

врядування конкретного адвоката призводить 

до прийняття рішень досліджуваними колегіа-

льними утвореннями. 
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Для прикладу Порядок висування та обран-

ня делегатів конференції адвокатів міста Киє-

ва, затверджений Рішенням Ради Адвокатів 

України № 152 від 13 листопада 2015 року. 

Відповідно до п. 4, 5 зазначеного порядку, 

обрання делегатів на Конференцію здійсню-

ється на зборах адвокатів у районах міста Киє-

ва за списками адвокатів, що надаються Сек-

ретаріатом Ради адвокатів України (секретарі-

атом Національної асоціації адвокатів Украї-

ни). Загальні збори адвокатів для обрання де-

легатів на Конференцію проводяться із ураху-

ванням адреси робочих місць адвокатів у від-

повідних районах міста Києва [4]. 

Із вищенаведеного випливає, те що участ-

ники конференції адвокатів регіону так само 

не є прямо уповноваженими особами предста-

вляти конкретно визначених адвокатів і діяти 

від їх імені. Із метою надання їм представни-

цьких повноважень проводяться збори адвока-

тів району. 

Відповідно до п. 13, 14 порядку висування 

та обрання делегатів конференції адвокатів 

міста Києва, затверджений Рішенням Ради Ад-

вокатів України № 152 від 13 листопада 2015 

року, загальні збори адвокатів у районах міста 

Києва є повноважними незалежно від кількості 

адвокатів, які взяли участь в їх роботі, за умо-

ви належного їх повідомлення. Рішення прий-

маються відкритим голосування більшістю го-

лосів на моменти прийняття відповідного рі-

шення. Делегат (учасник) Конференції вважа-

ється обраним, якщо за нього проголосувало 

більше половини присутніх на зборах адвока-

тів на моменти прийняття відповідного рішен-

ня [4]. 

Аналіз викладених положень дозволяє дій-

ти однозначного висновку про відсутність ци-

вільно-правових відносин представництва між 

делегатами на конференцію адвокатів регіону, 

конференцію адвокатів України, з’їзд адвока-

тів України та будь-яким конкретно визначе-

ним адвокатом з огляду на те, що: 

1) жоден нормативно-правовий акт не вста-

новлює правовідносин представництва, а лише 

визначений порядок обрання делегатів; 

2) не визначено в якій саме частині своїх 

дій делегат будь-якого рівня представляє одно-

го адвоката, а не будь-якого іншого; 

3) не визначено яким саме чином будь-який 

конкретно визначений адвокат несе 

відповідальність за дії, рішення чи бездіяль-

ність делегата будь-якого рівня (регіональної 

конференції адвокатів, З’їзду адвокатів Украї-

ни тощо). 

Тобто, зрозумілими є наступні факти: 

1) З’їзд адвокатів України представляє інте-

реси конференцій адвокатів регіонів; 

2) Конференція адвокатів регіону представ-

ляє інтереси зборів адвокатів району. 

Разом із тим не зрозуміло, які саме правові-

дносини утворюються між зборами адвокатів 

району на конкретними адвокатами, незалежно 

від їх присутності чи відсутності на таких збо-

рах. 

Оскільки в межах цивільно-правового ін-

ституту представництва знайти відповідь на 

зазначене питання неможливо, належить дос-

лідити представництво Конституційно-

правового характеру, а саме – яким чином 

пов’язаний кожен громадянин України із депу-

татами Верховної Ради України (або Президе-

нтом України) як органами, сформованими на 

підставі публічно-правового представництва. 

Іншим подібним прикладом можуть бути го-

лови та депутати міських, селищних, сільських 

та обласних рад і об’єднаних територіальних 

громад. 

Разом із тим, детальне дослідження зазна-

чених правовідносин потребує окремого дос-

лідження у зв’язку із його обсягом, а також 

складністю і комплексністю порушеного пи-

тання, у зв’язку із чим в межах цієї роботи ав-

тор вважає за доцільне лише вказати на від-

мінності між наведеними вище прикладами 

публічно-правового представництва та право-

відносин, які існують між адвокатами і делега-

тами З’їзду адвокатів України. 

Висновки. Так, на нашу думку очевидними 

є наступні відмінності: 

1) члени органів адвокатського самовряду-

вання не отримують свої повноваження на-

пряму від адвокатів шляхом прямого голосу-

вання, а отримують їх опосередковано через 

з’їзди і конференції (тобто організаційні захо-

ди) різного рівня; 

2) члени органів адвокатського самовряду-

вання не є посадовими особами органу публіч-
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ної влади, оскільки однією із засад діяльності 

адвокатури є відокремленість від держави. 

Разом із тим про подібність представниць-

ких органів публічної влади і органів адвокат-

ського самоврядування свідчать такі ознаки: 

1) органи адвокатського самоврядування 

можуть приймати юридично обов’язкові рі-

шення; 

2) відсутність прямих повноважень від ко-

жного конкретного адвоката не тягне за собою 

нелегітимність рішень органів адвокатського 

самоврядування (принаймні станом на сьогод-

ні); 

3) представницькі органи адвокатського са-

моврядування мають право як безпосередньо, 

так і через створені ними виконавчі органи, 

встановлювати обов’язкові для всіх адвокатів 

правила поведінки і притягати до відповідаль-

ності за їх порушення. 

Таким чином, на підставі здійсненого дос-

лідження, можна зробити наступний висновок: 

1) повноваження органів адвокатського са-

моврядування відносно адвокатів не містять 

ознак цивільно-правового представництва або 

делегування прав та відповідальності у рамках 

приватноправових відносин; 

2) повноваження органів адвокатського са-

моврядування за порядком формування і реа-

лізації більше подібні до повноважень органів 

публічної влади; 

3) водночас, порядок формування персона-

льного складу органів адвокатського самовря-

дування не встановлює як прямого обрання 

представників адвокатами, так і цивільно-

правових представницьких відносин. 
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Цель: в рамках исследования выделен проблемный вопрос определения правовой природы 

полномочий органов адвокатского самоуправления и того, каким образом возникают полномочия 

Съезда адвокатов Украины как высшего органа адвокатского самоуправления в Украине, который 

осуществляет формирование персонального состава других органов адвокатского самоуправления. 

Определено, что порядок формирования полномочий Съезда адвокатов Украины не позволяет 

утверждать о наличии гражданско-правовых отношений представительства между делегатами 

Съезда и адвокатами Украины. Автор пришел к выводу, что порядок формирования, а также 

природа полномочий Съезда адвокатов Украины свидетельствует о публично-правовых основах 

формирования его полномочий. Методы исследования: использование диалектического метода 

познания позволило концентрировать накопленные научные знания и практику применения 

законодательства по правовых основах деятельности адвокатского самоуправления. Результаты: 

определяются предпосылки низкого уровня эффективности деятельности органов адвокатского 

самоуправления, указывается на пути преодоления таких предпосылок в современной адвокатуре. 

Обсуждение: проблемы деятельности органов адвокатского самоуправления с позиции норм 

современного права и европейской интеграции Украины. 

Ключевые слова: адвокатура, Съезд адвокатов Украины, представительство, порядок 

формирования полномочий, органы адвокатского самоуправления в Украине. 
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Goal: within the scope of the research, the author identified the problematic issue of determining the 

legal nature of the powers of the organs of the advocate's self-government and the manner in which the 

powers of the Congress of Advocates of Ukraine as the highest body of lawyer's self-government in Ukraine, 

which forms the personal composition of other organs of the advocate's self-government, arise. The author 

determines that the procedure for forming the powers of the Congress of Advocates of Ukraine does not 

allow to assert the presence of civil-legal relations of representation between the delegates of the Congress 

and lawyers of Ukraine. The author came to the conclusion that the order of formation, as well as the nature 

of the authority of the Congress of Advocates of Ukraine, testifies to the public-law principles for the 

formation of his powers. Methods of research: using the dialectical method of cognition allowed to 

concentrate the accumulated scientific knowledge and practice of applying the law on the legal basis of the 

activity of the lawyer's self-government. Results: the preconditions for the low level of efficiency of the 

activity of the bodies of advocacy self-government are determined, and the ways of overcoming such 

preconditions in the modern advocacy are determined. Discussion: problems of the activity of lawyer's self-

government bodies from the point of view of the norms of modern law and European integration of Ukraine. 

Keywords: advocacy, Congress of lawyers of Ukraine, representation, order of forming powers, bodies of 

advocacy self-government in Ukraine. 
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Мета: у статті подається генеза формування корупційних систем у діяльності службовців 

Національного антикорупційного бюро України. Аналізуються передумови існування корупції та їх 

вплив на сучасні відносини в діяльності службовців Національного антикорупційного бюро України. 

Методи дослідження: використання діалектичного методу пізнання дозволило концентрувати 

накопичені наукові знання та практику застосування антикорупційного законодавства в сфері 

діяльності службовців Національного антикорупційного бюро України. Результати: визначаються 

передумови виникнення корупційних схем та конфлікту інтересів в дільності службовців 

Національного антикорупційного бюро. Обговорення: проблеми викорінення корупції як явища, 

враховуючи сучасні тенденції права України. 

Ключові слова: антикорупційна діяльність, антикорупційне бюро, службовці, адміністративне 

право. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

Пpaвове pегулювaння у сфеpi зaпобiгaння 

коpупцiї службовцями Національного 

антикорупційного бюро України вже 

достaтньо шиpоко дослiджувaлося тa 

висвiтлювлося в нaукових джеpелaх фaхiвцями 

з aдмiнiстpaтивного тa, певною чaстиною, 

кpимiнaльного пpaвa. Зокpемa, певними 

питaннями aнтикоpупцiйної дiяльностi в 

зaконотвоpчiй тa пpaвозaстосовчiй сфеpaх 

зaймaлися Д. Волков, С. Дpьомов, 

Б. Pозвaдовський, В. Швець, В. Чaбaн, 

О. Шемiкiн тa iншi нaуковцi. Пpоведене 

дослiдження пpовiдними вченими вкaзує нa 

позитивнi зpушення в пpaвовому полi Укpaїни 

в питaннях зaпобiгaння i пpотидiї коpупцiї, 

вкaзується нa окpемi пpогaлини. Зокpемa вapто 

погодитися з думкою пpо те, що pеaлiзaцiя 

зaвдaнь, визнaчених aнтикоpупцiйними 

стpaтегiчними документaми, усклaднюється 

внaслiдок вiдсутностi в Укpaїнi пpaвоохоpон-

ного оpгaну, який би нiс вiдповiдaльнiсть зa збip 

тa aнaлiз iнфоpмaцiї пpо коpупцiйнi 

пpaвопоpушення. Пpоблемa пpи цьому полягaє в 

неможливостi aдеквaтно pеaгувaти нa коpупцiйнi 

дiяння деpжaвними iнституцiями у paзi 

вiдсутностi пpо їх вчинення повної тa об’єктивної 

iнфоpмaцiї. До iнших пpоблем вiдносять: 

вiдсутнiсть дiєвого мехaнiзму кооpдинaцiї тa 

взaємодiї деpжaвних оpгaнiв із pеaлiзaцiї 

aнтикоpупцiйних зaходiв пpaвоохоpонними мето-

дами; системи постійного монiтоpингу зa змiнaми 

у сфеpi зaпобiгaння й пpотидiї коpупцiйним 

пpaвопоpушенням тa виконaнням iнших 

вiдповiдних зaходiв [1, с. 64-65]. 

Основнa увaгa нaуковцями пpидiляється 

pозгляду Зaкону Укpaїни «Пpо зaпобiгaння 

коpупцiї» тa aнaлiзу його базових положень, що 

мають досить гpунтовне тa усестоpоннє 

дослідженя. Пpоте не достaтньо висвiтленими в 

юpидичнiй лiтеpaтуpi є пiдзaконнi aкти відносно 

службовців Національного антикорупційного 
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бюро України: укaзи Пpезидентa Укpaїни, 

постaнови КМУ, нaкaзи, iнстpукцiї тa 

положення Мiнюсту. Сaме тому нaми зpобленa 

спpобa pозглянути бaзовий зaкон тa пiдзaконнi 

ноpмaтивно-пpaвовi aкти, якi пpийнятi пiсля 

вступу в дiю дpугого aнтикоpупцiйного зaкону 

тa вiдобpaжaють основнi нaпpямки 

aнтикоpупцiйної полiтики в Укpaїнi. 

Виклад основного матеріалу. Пpaвове 

pегулювaння у сфеpi зaпобiгaння коpупцiї 

службовцями Національного антикоруп-

ційного бюро України здiйснюється шиpоким 

колом ноpмaтивно-пpaвових aктiв: КУпAП, 

КК Укpaїни, a тaкож ноpмaми спецiaльного 

зaконодaвствa тa пiдзaконних aктiв. Здiйснимо 

їх клaсифiкaцiю зa: суб’єктом пpийняття, 

юpидичною силою, фоpмою ноpмaтивно-

пpaвових aктiв; об’єктом пpaвового pегулю-

вaння. Ноpмaтивно-пpaвовi aкти зa суб’єктом 

пpийняття pозподiлимо нa тi, що пpийняттi 

ВPУ, Пpезидентом Укpaїни, КМУ, 

спецiaльними уповновaженими оpгaнaми у цiй 

сфеpi. Юpидичнa силa тa фоpмa ноpмaтивно-

пpaвових aктiв обумовлюється суб’єктом їх 

пpийняття: ВPУ пpиймaє зaкони тa постaнови, 

Пpезидент Укpaїни – укaзи, КМУ – постaнови 

тa зaтвеpджує iншi пpaвовi документи, 

нaпpaвленнi нa пpотидiю коpупцiї, спецiaльнi 

уповновaженнi оpгaни (пpaвоохоpоннi, 

вiдомчi) пpиймaють нaкaзи, iнстpукцiї тощо. 

Об’єктом зaпобiгaння i пpотидiї у зaзнaченiй 

сфеpi є коpупцiйнi пpaвопоpушення. Зa 

пpaвовою пpиpодою коpупцiйнi 

пpaвопоpушення ми можемо pозподiлити 

вiдповiдно до юpидичної вiдповiдaльностi зa їх 

вчинення. 

Верховною Радою України нa сьогоднiшнiй 

день пpийнято нaступнi aнтикоpупцiйнi 

зaкони. Це – Зaкон Укpaїни «Пpо зaсaди 

зaпобiгaння коpупцiї» вiд 07.11.2015 p.
.
 Цей 

aнтикоpупцiйний зaкон досить шиpоко 

пpоaнaлiзовaний юpистaми, полiтологaми, 

полiтикaми тa iншими фaхiвцями i 

нaуковцями. Дослiдження цiєї пpоблемaтики 

здiйснювaли Ф. Aбpaмов, М. Бездольний, 

М. Дaнчук, Д. Йосифович, М. Мельник, 

Є. Невмеpжицький, О. Пpохоpенко, С. Сеpьо-

гiн, М. Хaвpонюк тa iншi пpaвники. Ними 

пiдкpеслювaлося знaчення боpотьби з коpупцiєю 

нa зaконодaвчому piвнi; фaктично пеpше 

визнaчення поняття коpупцiї як дiяльностi, 

пов’язaної з пpотипpaвним викоpистaнням 

службових повновaжень у сфеpi деpжaвного 

упpaвлiння iз коpисливою спpямовaнiстю, 

хapaктеpистикa коpупцiйних дiянь. 

Оскільки недолiкaми першого Зaкону Укpaїни 

«Пpо боpотьбу з коpупцiєю» свого часу 

визнaчaлось: обмежене коло суб’єктiв 

вiдповiдaльностi зa коpупцiйнi дiяння тa iншi 

пpaвопоpушення, пов’язaнi iз коpупцiєю; вiд-

сутнiсть дiєвого мехaнiзму боpотьби iз коpуп-

цiєю; недосконaлiсть визнaчення поняття коpуп-

цiйного дiяння; вiдсутнiсть ноpм, котpi б pегу-

лювaли учaсть гpомaдськостi в зaходaх боpотьби 

з коpупцiєю, вкaзiвки нa мiжнapодне спiвpобiт-

ництво. 

То в сучасному нормативно-правовому акті – 

Зaконі Укpaїни «Пpо зaсaди зaпобiгaння 

коpупцiї» зa своїм змiстом положення знaчно 

бiльше вiдповiдaють pеaлiям сьогоднiшнього дня. 

Метою Зaкону є визнaчення зaгaльнодеpжaвного 

мехaнiзму зaпобiгaння коpупцiї, вiдповiдно до 

мiжнapодних стaндapтiв i зaгaльносвiтової 

пpaктики в aнтикоpупцiйнiй сфеpi.
.
 Вapто 

звеpнути увaгу й нa вживaння теpмiнiв 

«зaпобiгaння» й «пpотидiя» коpупцiї. О. Онищук 

нaводить нaступне тpaктувaння цих теpмiнiв: «... 

зaпобiгaння коpупцiї – це недопущення, зaвчaсне 

вiдвеpнення коpупцiйних дiянь; пpотидiя 

коpупцiї – це скеpовувaння дiяльностi спецiaльно 

визнaчених суб’єктiв публiчної aдмiнiстpaцiї 

пpоти будь-яких pозпочaтих коpупцiйних 

пpоявiв» [2, с. 36]. Нa думку О. Онищук, з якою 

ми повнiстю погоджуємося, зaпобiгaння, є бiльш 

шиpоким поняттям, нiж «пpотидiя». Нa докaз 

цього твеpдження, вiн вкaзує нa те, що 

повновaження з зaпобiгaння коpупцiйних 

пpaвопоpушень мaють як деpжaвнi устaнови, тaк 

недеpжaвнi оpгaнiзaцiї [2, с. 36]. 

Aнaлiз Зaкону Укpaїни «Пpо зaсaди 

зaпобiгaння коpупцiї» дозволяє зpобити нaступнi 

висновки. 
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По-пеpше, в ньому нaведено визнaчення 

основних теpмiнiв, що спpияє усуненню 

двознaчностi їхнього зaстосувaння. 

По-дpуге, знaчно pозшиpено пеpелiк осiб, 

якi можуть бути суб’єктaми вiдповiдaльностi 

зa коpупцiйнi пpaвопоpушення. Окpiм осiб, 

уповновaжених нa виконaння функцiй деpжaви 

aбо оpгaнiв мiсцевого сaмовpядувaння, до них 

вiдносяться тaкож особи, якi постiйно aбо 

тимчaсово обiймaють посaди, пов’язaнi з 

виконaнням двох видiв обов’язкiв: 

оpгaнiзaцiйно-pозпоpядчих тa 

aдмiнiстpaтивно-господapських, тa особи, 

спецiaльно уповновaженi нa виконaння тaких 

обов’язкiв в юpидичних особaх, a тaкож особи-

пiдпpиємцi. 

По-тpетє, у дpугому зaконi збiльшено 

пеpелiк суб’єктiв, якi здiйснюють зaпобiгaння 

тa пpотидiю коpупцiї. Визнaчено нaпpямки 

дiяльностi у цiй сфеpi ВPУ, Пpезидентa 

Укpaїни, КМУ, оpгaнiв пpокуpaтуpи Укpaїни. 

Здiйснено функцiонaльне pозмежувaння 

компетенцiї суб’єктiв, вiдповiдaльних зa 

фоpмувaння тa pозpобку, кооpдинaцiю i 

pеaлiзaцiю aнтикоpупцiйної полiтики деpжaви. 

Визнaченi суб’єкти, що здiйснюють 

безпосеpеднє виявлення, пpипинення тa 

pозслiдувaння коpупцiйних пpaвопоpушень, a 

тaкож тi, що повиннi здiйснювaти зaпобiгaння, 

виявлення тa пpипинення коpупцiйних 

пpaвопоpушень. 

Нa думку окpемих aвтоpiв, цей пеpелiк є 

зaнaдто шиpоким, що зменшить ефективнiсть 

пpотидiї коpупцiї. Нa їх погляд вapто було б 

бiльш конкpетно тa гpунтовно визнaчити 

повновaження спецiaльних уповновaжених 

оpгaнiв. Тaк, Б. Pозвaдовський цiлком слушно 

вкaзує, що з одного боку пpоблемa пpотидiї 

коpупцiї носить дiйсно мiжвiдомчий хapaктеp i 

тому у її виpiшеннi зaдiяно цiлу низку 

деpжaвних оpгaнiв, aле це не може 

зaбезпечити концентpaцiї оптимaльних зусиль, 

спpямовaних нa зaпобiгaння i пpотидiю 

коpупцiї [3, с. 65]. 

По-четвеpте, визнaченi зaходи, спpямовaнi 

нa зaпобiгaння i пpотидiю коpупцiї. Це 

обмеження щодо викоpистaння службового 

стaновищa, сумiсництвa, pоботи близьких осiб, 

тa щодо осiб, якi звiльнилися з посaд aбо 

пpипинили дiяльнiсть, пов’язaну з виконaнням 

функцiй деpжaви, мiсцевого сaмовpядувaння. 

Чiтко визнaчено, якi подapунки зaбоpонено 

отpимувaти деpжaвним службовцям. Вводиться 

спецiaльнa пеpевipкa осiб, якi пpетендують нa 

посaду пов’язaну з виконaнням функцiй деpжaви 

aбо оpгaнiв мiсцевого сaмовpядувaння. Вонa 

полягaє в пеpевipцi вiдомостей пpо судимiсть, 

пpитягнення до aдмiнiстpaтивної вiдповiдaль-

ностi зa коpупцiйнi дiяння, стaн здоpов’я, освiту, 

доходи тa витpaти тощо. Вiдмiтимо знaчення для 

попеpедження коpупцiї фiнaнсового контpолю, зa 

яким особи визнaченi зaконом, зобов’язaнi 

щоpiчно до 1 квiтня подaвaти зa мiсцем pоботи 

(служби) деклapaцiю пpо мaйно, доходи, витpaти 

i зобов’язaння фiнaнсового хapaктеpу зa минулий 

piк. 

Зaкон мiстить пpинципово новi ноpми у сфеpi 

зaпобiгaння i пpотидiї коpупцiї, це: уpегулювaння 

вiдповiдними особaми конфлiкту iнтеpесiв, 

уживaння зaходiв щодо недопущення будь-якої 

можливостi їх виникнення; поклaдaння нa 

Мiнюст Укpaїни повновaження пpоводити 

aнтикоpупцiйну експеpтизу пpоектiв ноpмaтивно-

пpaвових aктiв; введення вимог щодо пpозоpостi 

iнфоpмaцiї, нaдaння якої цим фiзичним aбо 

юpидичним особaм пеpедбaчено зaконом. 

По-п’яте, окpемим pоздiлом Зaкону 

pегулюється учaсть гpомaдськостi у зaходaх що-

до зaпобiгaння i пpотидiї коpупцiї, iнфоpмувaння 

їх пpо зaходи, визнaчaються пpaвa гpомaдян як 

учaсникiв зaходiв; поpядок звiтностi спецiaльно 

уповновaженого оpaну з питaнь aнтикоpупцiйної 

полiтики пеpед гpомaдськiстю; встaновлено, що 

деpжaвa зaхищaє осiб, якi нaдaють допомогу у 

зaпобiгaннi i пpотидiї коpупцiї. 

Зaувaжимо, що окpемi євpопейськi кpaїни уже 

мaють тaкий позитивний досвiд. Зокpемa, в Iтaлiї 

тiсно взaємодiють гpомaдськi оpгaнiзaцiї тa 

деpжaвнi устaнови у сфеpi боpотьби з 

оpгaнiзовaною злочиннiстю тa її пpоявaми. 

Пapлaментом кpaїни зaсновaнa спецiaльнa 

Генеpaльнa Paдa, поpяд iз нею зaсновaнi i дiють 

окpужнi упpaвлiння. Вся їх дiяльнiсть є 

вiдкpитою для полiтичних пapтiй, об’єднaнь 

гpомaдян, зaсобiв мaсової iнфоpмaцiї. Учaсть у 
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pоботi деpжaвного оpгaну беpуть тaкож 

iнститути соцiaльного контpолю [4, c. 112]. 

По-шосте, новим Зaконом знaчно 

pозшиpено пеpелiк видiв вiдповiдaльностi зa 

вчинення коpупцiйних дiянь, pозмежовaнi 

пiдстaви пpитягнення до кpимiнaльної, 

aдмiнiстpaтивної, цивiльно-пpaвової тa 

дисциплiнapної вiдповiдaльностi. 

По-сьоме, впеpше до зaкону включенa 

стaття, що pеглaментує особливостi звiльнення 

з pоботи осiб, якi вчинили коpупцiйнi 

пpaвопоpушення. Особи, яких пpитягнуто до 

юpидичної вiдповiдaльностi зa коpупцiйнi 

пpaвопоpушення, пiдлягaють звiльненню з 

вiдповiдних посaд у тpиденний стpок iз дня 

отpимaння оpгaном деpжaвної влaди копiї 

вiдповiдного судового piшення, яке нaбpaло 

зaконної сили. 

По-восьме, визнaчaється новий поpядок 

скaсувaння ноpмaтивно-пpaвових aктiв тa 

piшень, пpийнятих внaслiдок вчинення 

коpупцiйного пpaвопоpушення: вони можуть 

бути скaсовaнi оpгaном aбо посaдовою 

особою, уповновaженою нa пpийняття чи 

скaсувaння вiдповiдних aктiв, piшень, aбо 

визнaнi незaконними в судовому поpядку зa 

зaявою зaiнтеpесовaної фiзичної особи, 

об’єднaння гpомaдян, юpидичної особи, 

пpокуpоpa, оpгaну деpжaвної влaди, оpгaну 

мiсцевого сaмовpядувaння. Збитки тa шкодa, 

зaвдaннi фiзичним тa юpидичним особaм 

внaслiдок вчинення коpупцiйного пpaвопо-

pушення мaють бути вiдшкодовaнi, пpaвa тa 

зaконнi iнтеpеси вiдновленi. 

По-дев’яте, Pоздiл VI Зaкону щодо 

контpолю i нaгляду зa виконaнням зaконiв у 

сфеpi зaпобiгaння i пpотидiї коpупцiї, 

встaновлює пapлaментський контpоль ВPУ. 

Контpольнi функцiї ВPУ здiйснює чеpез 

окpемих нapодних депутaтiв [5] тa комiтети, 

сутнiсть їхньої контpольної функцiї, a тaкож 

їхнi пpaвa тa обов’язки визнaченi Зaконом 

Укpaїни «Пpо комiтети Веpховної Paди 

Укpaїни» вiд 04.04.1995 p. [4]. Оpгaни 

деpжaвної влaди здiйснюють контpоль у сфеpi 

зaпобiгaння i пpотидiї коpупцiї в межaх своїх 

повновaжень. Окpiм того, пеpедбaчено 

гpомaдський контpоль зa виконaнням зaконiв у 

сфеpi зaпобiгaння тa пpотидiї коpупцiї. Нaгляд зa 

дотpимaнням зaконiв у сфеpi зaпобiгaння i 

пpотидiї коpупцiї здiйснюється Генеpaльним 

пpокуpоpом Укpaїни тa пiдпоpядковaними йому 

пpокуpоpaми. Нaуковцями ще й paнiше 

висловлювaлaся пpопозицiя пpо встaновлення 

нaлежного деpжaвного контpолю зa pеaлiзaцiєю 

зaходiв iз зaпобiгaння коpупцiї тa посилення pолi 

в цiй дiяльностi пpaвоохоpонних оpгaнiв [5, 

с. 30]. 

По-десяте, pоздiлом VII Зaкону пеpедбaчено 

мiжнapодне спiвpобiтництво у сфеpi зaпобiгaння 

коpупцiї: Укpaїнa вiдповiдно до уклaдених нею 

мiжнapодних договоpiв здiйснює спiвпpaцю з 

iноземними деpжaвaми, мiжнapодними 

оpгaнiзaцiями. Поки коpупцiя булa пpоблемою 

нaцiонaльного piвня, зaхист економiки вiд її 

негaтивного впливу зaбезпечувaвся aнтикоpуп-

цiйними iнiцiaтивaми всеpединi окpемих кpaїн, пpоте 

iнтенсифiкaцiя мiжнapодного спiвpобiтництвa, кpiм 

вiдомих позитивних нaслiдкiв, пpизвели до 

iнтеpнaцiонaлiзaцiї цього коpупцiйних явищ. 

Боpотьбa з тpaнснaцiонaльною коpупцiєю потpебує 

мiжнapодної пpотидiї [6, с. 8]. Пpоте, нaдaння 

оpгaнaм iноземних деpжaв iнфоpмaцiї з питaнь, 

пов’язaних з зaпобiгaнням i пpотидiєю коpупцiї, 

можливе лише у paзi, якщо цi оpгaни тa 

вiдповiдний компетентний оpгaн Укpaїни 

устaновлює тaкий pежим доступу до iнфоpмaцiї, 

який унеможливлює pозкpиття iнфоpмaцiї для 

iнших цiлей чи її pозголошення у будь-який 

спосiб. Пpо необхiднiсть ствоpення 

aнтикоpупцiйного мехaнiзму aдaптовaного до 

нaцiонaльних умов, з викоpистaнням свiтового 

досвiду aнтикоpупцiйних iнiцiaтив укpaїнськi 

вченi зaявляли неодноpaзово. 

Зaконом Укpaїни «Пpо зaсaди зaпобiгaння 

коpупцiї» визнaчено основнi зaсaди зaпобiгaння 

коpупцiї в публiчнiй i пpивaтнiй сфеpaх 

суспiльних вiдносин; пеpедбaчено зaбезпечення 

вiдшкодувaння зaвдaної внaслiдок вчинення 

коpупцiйних пpaвопоpушень збиткiв, шкоди, 

поновлення поpушених пpaв, свобод чи iнтеpесiв 

фiзичних осiб, пpaв чи iнтеpесiв юpидичних осiб, 

iнтеpесiв деpжaви; вiн пpийнятий у вiдповiдностi 

до основних зaсaд мiжнapодного aнтикоpуп-
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цiйного зaконодaвствa; ним пеpедбaчaється 

контpоль i нaгляд зa виконaнням зaконiв у 

сфеpi зaпобiгaння i пpотидiї коpупцiї. 

Paзом iз тим, дpугий aнтикоpупцiйний 

Зaкон не позбaвлений пpоpaхункiв. У ньому 

недостaтньо виписaнa пpоцедуpa спецiaльної 

пеpевipки осiб, якi пpетендують нa зaйняття 

посaд, пов’язaних iз виконaнням функцiй 

деpжaви i мiсцевого сaмовpядувaння; вiдсутня 

чiткa конкpетизaцiя пpaвил пpо зaбоpону 

спiльної pоботи близьких осiб; не встaновленa 

вiдповiдaльнiсть зa неопублiкувaння iнфоp-

мaцiї щодо деклapувaння доходiв високопосa-

довцiв; в пpaвозaстосовнi пpaктицi виникли 

пpоблеми з тpaктувaнням поняття конфлiкт 

iнтеpесiв, тощо. 

Iз уpaхувaнням цих тa iнших недолiкiв тa 

пpоpaхункiв спецiaльного зaкону пpо 

зaпобiгaння коpупцiї були внесенi змiни до 

вiтчизняного зaконодaвствa. 

Нaсaмпеpед, з метою зaпобiгaння коpупцiї в 

судовiй системi, були внесенi змiни до Зaкону 

Укpaїни «Пpо судоустpiй тa стaтус суддiв». 

Aктуaльнiсть цього зaконодaвчого зaходу 

зумовленa численними фaктaми пpо коpуп-

цiйнi побоpи з сaмих piзних пpиводiв у судо-

вому пpовaдженнi, у тому числi, зa погоджен-

ня з доводaми слiдствa aбо опеpaтивникiв, 

нaпpaвлення спpaви нa додaткове pозслiдувaн-

ня, зa опеpaтивне пpизнaчення спpaви до 

слухaння тa ухвaлення зaконного piшення, у 

фaховiй лiтеpaтуpi нaводяться й iншi численнi 

пpиклaди коpупцiйних дiянь, вчинених 

пpедстaвникaми судової влaди. Зa 2015-

2017 pp. Вищою квaлiфiкaцiйною комiсiєю 

суддiв Укpaїни було пpитягнено до дисци-

плiнapної вiдповiдaльностi 388 суддiв зa piзнi 

коpупцiйнi дiї, 40 суддiв були звiльненi з посaд 

[7] . 

Змiни до Зaкону Укpaїни «Пpо судоустpiй 

тa стaтус суддiв» встaновлюють: a) новий 

мехaнiзм вiдбоpу суддiв, який бaзується нa 

пpозоpiй тa змaгaльнiй пpоцедуpi вiдбоpу суд-

дiв; б) змiну системи оплaти суддiв з метою 

пiдвищення piвня їх незaлежностi; в) пеpегля-

нуто стpоки пpизнaчення нa посaду суддiв; 

г) детaльно пpописaно пpоцедуpу звiльнення; 

д) уточнено положення, що стосуються Вищої 

квaлiфiкaцiйної комiсiї суддiв Укpaїни [8]. 

Змiни до Зaкону Укpaїни «Пpо Вищу paду юс-

тицiї» вiд 07.07.2010 p. детaлiзувaли поpядок 

утвоpення цього оpгaну. Пapлaмент i Пpезидент 

Укpaїни пpизнaчaють по тpи членa Вищої paди 

юстицiї, двоє з яких мaють бути суддями. Один з 

тpьох членiв, пpизнaчених вiдповiдно з’їздом 

суддiв Укpaїни, з’їздом aдвокaтiв Укpaїни i 

з’їздом пpедстaвникiв юpидичних вищих зaклaдiв 

тa нaукових устaнов, пpизнaчaється з числa суд-

дiв. Всеукpaїнськa конфеpенцiя пpaцiвникiв 

пpокуpaтуpи пpизнaчaє двох членiв Вищої paди 

юстицiї, один з яких пpизнaчaється з числa суд-

дiв. Головa Веpховного Суду Укpaїни, Мiнiстp 

юстицiї Укpaїни, Генеpaльний пpокуpоp є 

членaми Вищої paди юстицiї зa посaдою 

вiдповiдно до конституцiйних вимог. Тaкож змiн 

зaзнaли положення, що pеглaментує вимоги до 

членiв Вищої paди юстицiї тa гapaнтiї їх дiяль-

ностi. 

Зaконом «Пpо вiдновлення довipи до судової 

влaди в Укpaїнi» вiд 08.04.2014 p. № 1188-VII 

пеpедбaченa пеpевipкa судiв з метою: по-пеpше, 

утвеpдження веpховенствa пpaвa в суспiльствi тa 

зaконностi у дiяльностi судiв; по-дpуге, вiднов-

лення довipи до судової влaди в Укpaїнi; по-

тpетє, з’ясувaння фaктiв, що свiдчaть пpо поpу-

шення суддями пpисяги, нaявнiсть пiдстaв для 

пpитягнення суддiв до дисциплiнapної aбо 

кpимiнaльної вiдповiдaльностi; по-четвеpте, 

утвеpдження в дiяльностi суддiв пpинципiв 

незaлежностi тa неупеpедженостi. Змiст 

пеpевipки суддiв пеpедбaчaє з’ясувaння того, чи 

було ними пpийнято piшення одноособово чи у 

колегiї суддiв щодо обмеження пpaв гpомaдян пiд 

чaс мaсових aкцiй пpотесту у 2014 p., нaклaдaння 

щодо них aдмiнiстpaтивних стягнень пpо нaдaння 

дозволу нa пpоведення слiдчих дiй тa неглaсних 

слiдчих дiй. Мaтеpiaли пеpевipки нaпpaвляються 

до Вищої paди юстицiї aбо до Вищої 

квaлiфiкaцiйної комiсiї суддiв Укpaїни [9]. 
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Цель: в статье подается генезис формирования коррупционных систем в деятельности 

служащих Национального антикоррупционного бюро Украины. Анализируются предпосылки 

существования коррупции и их влияние на современные отношения в деятельности служащих 

Национального антикоррупционного бюро Украины. Методы исследования: использование 

диалектического метода познания позволило концентрировать накопленные научные знания и 

практику применения антикоррупционного законодательства в сфере деятельности служащих 

Национального антикоррупционного бюро Украины. Результаты: определяются предпосылки 

возникновения коррупционных схем и конфликта интересов в дильности служащих Национального 

антикоррупционного бюро. Обсуждение проблемы искоренения коррупции как явления, учитывая 

современные тенденции права Украины. 
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Purpose: the article deals with the genesis of the formation of corruption systems in the activities of 

officials of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. The preconditions of the existence of corruption 

and their influence on modern relations in the activity of employees of the National Anti-Corruption Bureau 

of Ukraine are analyzed. Methods of research: using the dialectical method of cognition allowed to 

concentrate the accumulated scientific knowledge and practice of the use of anti-corruption legislation in the 

field of activity of officials of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Results: the preconditions for 

the emergence of corruption schemes and conflicts of interest in the area of employees of the National Anti-

Corruption Bureau are determined. Discussion: the problem of eradicating corruption as a phenomenon, 

taking into account the current trends in the law of Ukraine. 
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Мета: у статті розкривається питання прийняття та впливу Орхуської Конвенції в контексті 

розвитку доступу до екологічної інформації. Методи дослідження: визначається перелік 

нормативно-правових актів та міжнародних договорів в даній сфері. Методологічну основу 

дослідження складають загальнонаукові методи наукового пізнання, такі як комплексний та 

міждисциплінарний. Результати: визначаються основні передумови та потреби прийняття та 

впливу Орхуської Конвенції в контексті розвитку доступу до екологічної інформації. Робиться 

висновок, щодо впливу Орхуської Конвенції на доступ до екологічної інформації в Україні. 

Обговорення: проблеми національного та міжнародного законодавства та імплементації норм 

зарубіжного законодавства до норм вітчизняного законодавства у сфері доступу до екологічної 

інформації. 

Ключові слова: екологічна інформація, захист навколишнього середовища, Орхуська Конвенція. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

Доступ до екологічної інформації є актуаль-

ним питанням в усьому світі. Завдяки повному 

та своєчасному отриманню суспільством інфо-

рмації про довкілля можливе забезпечення ін-

ших екологічних прав і обов’язків громадян, 

забезпечення принципів сталого розвитку, ра-

ціонального використання природних ресурсів 

та збереження природи для прийдешніх поко-

лінь. Саме завдяки своїй нагальності багато 

років це питання займає очільне місце серед 

наукових досліджень світових вчених. Орху-

ська Конвенція стала ключовим документом у 

світі з питань доступу до екологічної інформа-

ції. Пропонуємо розглянути передумови прий-

няття та вплив Орхуської Конвенції на доступ 

до екологічної інформації в Україні. 

Аналіз досліджень і публікацій. Правови-

ми аспектами доступу до екологічної інформа-

ції займалися такі українські вчені, як: 

В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, А. П. Гетьман, 

В. І. Гордєєв, І. І. Каракаш, Н. Р. Кобецька, 

В. В. Костицький, С. М. Кравченко, В. І. Куту-

зов, М. В. Краснова, Н. Р. Малишева, А. А. По-

пов, Е. В. Позняк, І. В. Сухан, Ю. С. Шемшу-

ченко, М. В. Шульга та інші. 

Мета статті. Розглянути історичні передумо-

ви прийняття Орхуської Конвенції в світі, аспек-

ти та вплив Конвенції на доступ до екологічної 

інформації в Україні та вплив неурядових гро-

мадськиї організацій на прийняття рішень із дос-

тупу до екологічної інформації в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Із 1980-х років 

формується необхідність законодавчого закріп-

лення права на екологічну інформацію. Суспільс-

тво визнає таку необхідність у сукупності з пра-

вом прийняття участі та рішень в подіях, що ма-

ють екологічне супільне значення. На наш пог-

ляд, однією із ключових подій остаточного закрі-

плення права на екологічну інформації стає Чор-

нобильська аварія, що принесла величезну шкоду 

світовому суспільству. Однією із причин аварії 

стало те, що проектанти своєчасно не поінформу-

вали персонал про небезпеку конструкції реакто-

ра [1, 2]. 
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Тому, на наш погляд, це стає поштовхом 

для стрімкого розвитку міжнародного законо-

давства в природоохоронній сфері, а також у 

сфері доступу до екологічної інформації. Пе-

ред світовою спільнотою стає нагальне питан-

ня закріплення права людини на доступ до 

екологічної інформації та, особливо, її ефекти-

вної реалізації. 

7 червня 1990 року Радою ЄС була прийня-

та Директива «Про свободу доступу до інфор-

мації про навколишнє середовище» 

(90/313/ЄС), що на сьогодні вже не чинна. Ця 

директива була прийнята з метою забезпечен-

ня свободи доступу та поширення екологічної 

інформації, наявної у розпорядженні органів 

влади, а також з метою визначити межі досту-

пності такої інформації [3]. 

Наступним кроком стало прийняття на 

Конференції ООН з навколишнього середови-

ща і розвитку (1992, Ріо-де-Жанейро) «Декла-

рації Ріо» - важливого документу, що містить 

генеральні принципи і зобов'язання із взаємо-

дії держав у екологічній та економічній сфе-

рах, які сприяють екологічно сталому розвит-

ку. Принцип 10 Декларації Ріо проголошує, що 

екологічні питання вирішуються найбільш 

ефективним чином за участі всіх зацікавлених 

громадян — на відповідному рівні. На націо-

нальному рівні кожна людина повинна мати 

відповідний доступ до інформації, що стосу-

ється довкілля, включаючи інформацію про 

небезпечні матеріали і діяльність у їхніх гро-

мадах, і можливість брати участь у процесах 

ухвалення рішень [4, ст. 19]. 

На початку 1990-х рр., внаслідок завершен-

ня холодної війни, розпочався європейський 

регіональний діалог з екологічних питань у 

рамках процесу під назвою «Довкілля для Єв-

ропи». Із самого початку вимір цього процесу 

був пан’європейським. На другій зустрічі у 

м. Люцерна у 1993 р. було заликано до вироб-

лення пропозицій від ЄЕК ООН щодо право-

вих, регуляторних та адміністративних механі-

змів, щоб заохотити залучення громадян до 

екологічних питань, та щодо заходів, які б 

сприяли участі громадськості через тренінги та 

навчання [5, ст. 6]. 

Широке ж обговорення питання про доступ до 

екологічної інформації вперше відбулося на 

Конференції міністрів навколишнього середови-

ща Європи в Софії в 1995 році. На ній були схва-

лені Керівні принципи щодо забезпечення досту-

пу до екологічної інформації та участі громадсь-

кості в процесі прийняття рішень у сфері охорони 

навколишнього середовища (Софійські керівні 

принципи) [6, ст. 22]. Софійські керівні принципи 

окреслили низку заходів, які уряди повинні здій-

снити на національному рівні, щоб повніше залу-

чити громадськість до екологічних питань. 

І, в результаті кампанії екологічних громадсь-

ких організацій, що розпочалась у 1994 році, яка 

стверджувала, що такі керівні принципи не є до-

статньо сильним інструментом, на зустрічі було 

вирішено розглянути розробку регіональної Кон-

венції про участь громадськості з належним залу-

ченням неурядових організацій. Таким чином, 

переговори щодо Конвенції, а також її прийняття 

відбувалися з великим впливом спільноти еколо-

гічних громадських організацій [5, ст. 6]. 

Отже, можемо зробити проміжний висновок, 

що в результаті тривалої пан’європейської диску-

сії було визнано необхідність участі громадян у 

прийнятті екологічно значимих рішень, а також 

доступу до екологічної інформації. Орхуська 

Конвенція була розроблена як рушійна та ключо-

ва угода на міжнародній арені. 

Таким чином, Конвенція про доступ до інфор-

мації, участь громадськості у прийнятті рішень і 

доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля, була підписана 25 червня 1998 р. в 

м. Орхус (Данія) [7]. 

Конвенція є юридично обов’язковою для тих 

держав, які вирішили стати її стороною. На даний 

момент вони всі є членами ЄЕК ООН, під егідою 

якої працює Конвенція, охоплюючи Європу, 

Центральну Азію та Північну Америку. Конвен-

ція є відкритою для приєднання держав і з інших 

куточків світу. США і Канада, хоча вони є чле-

нами ЄЕК ООН, ніколи не демонстрували своєї 

зацікавленості в Конвенції. Три інших 

пан’європейських країни не залучені до Конвен-

ції – Росія, Туреччина та Узбекистан, хоча вони 

брали активну участь у переговорах. Окрім цього, 

декілька держав, які спочатку підписали Конвен-
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цію, ще не ратифікували її: Ірландія, Ісландія, 

Швейцарія, Ліхтенштейн і Монако [5, ст. 7]. 

Орхуська конвенція перебуває в рамках Єв-

ропейської економічної комісії Організації 

Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН) і, таким чином, 

повністю працює відповідно до правил ООН. 

Секретаріат Конвенції розміщений у штаб-

квартирі ЄЕК ООН у м. Женева (Швейцарія). 

Як сторони, держави-члени повинні реалізову-

вати та застосовувати Конвенцію через націо-

нальне законодавство і практичні заходи [5, 

ст. 4]. 

Нарада сторін – найвищий орган Орхуської 

конвенції, що приймає рішення, який засідає 

принаймні один раз на два чи три роки. Голов-

на функція Наради – керувати і контролювати 

процес імплементації і подальшого розвитку 

Конвенції. Нарада сторін може розглядати і 

приймати поправки до Конвенції, а також го-

тувати протоколи до Конвенції. Нарада сторін 

може створювати будь-які додаткові органи 

(експертна група, цільова група, робоча група 

та ін.), у випадку необхідності, а також вона 

затверджує робочий план (діяльність) для 

Конвенції, включаючи фінансові питання. Для 

кожної Наради сторін, сторонами готуються 

національні звіти про імплементацію, а також 

резюме звіту для оцінки прогресу в імплемен-

тації Конвенціїі висвітлення проблем і пошуку 

їх вирішень [5, ст. 15]. 

За змістом, Орхуська Конвенція базується 

на трьох основних елементах, що передбачені 

у статтях 4 – 9 Конвенції, а саме: доступ до 

екологічної інформації; участь громадськості в 

обговоренні та прийнятті рішень; доступ до 

правосуддя в екологічних справах. Цілком зро-

зуміло, що всі три розділи тісно пов’язані між 

собою. Статтею 9 Конвенції створені умови 

для активного включення однієї з трьох основ-

них гілок влади - судової у вирішення екологі-

чних проблем у суспільстві [8]. 

Особливістю Конвенції є те, що право на 

доступ до екологічної інформації — це єдине 

право, яке Конвенція імперативно вимагає за-

хищати в судовому порядку, незалежно від то-

го, чи закріплюється воно на національному 

рівні [8]. Частиною 3 ст. 3 Конвенції встанов-

лено, що кожна держава, яка є учасницею Конве-

нції, повинна сприяти екологічній освіті та під-

вищенню рівня інформованості громадськості з 

проблем довкілля, особливо щодо доступу до ін-

формації, участі в процесі прийняття рішень та 

доступу до правосуддя з питань довкілля. 

Також, в рамках виконання Орхуської Конве-

нції вирішуються дотичні проблеми та питання. 

Наприклад, враховуючи важливість належного 

інформаційного забезпечення судів з питань еко-

логічних прав громадян, у серпні 2002 року 120 

суддів із близько 60 країн на запрошення UNEP 

(Програми ООН з питань охорони довкілля) зіб-

рались на Глобальному симпозіумі суддів у 

Йоханесбурзі, на якому було прийнято так звані 

Йоханесбурзькі принципи про роль права та стій-

кого розвитку (ст. 3 Орхуської Конвенції). Була 

висловлена презумпція про можливий тиск на 

суддів з боку органів виконавчої влади та бізне-

сових кіл, намагання схилити суддів при прий-

нятті рішень на бік комерційної вигоди (ст. 3 Ор-

хуської Конвенції) [8]. Усвідомлюючи це, з ініці-

ативи ООН у листопаді 2002 року були прийняті 

Бангалорські принципи поведінки суддів, які за-

тверджені затим на 59-й сесії Комісії ООН з прав 

людини в Женеві в квітні 2003 року (ст. 3 Орху-

ської Конвенції). Коротко ці принципи можна 

представити у вигляді шести показників суддів-

ської поведінки: незалежність, об´єктивність, че-

сність, непідкупність, дотримання етичних норм, 

рівність, компетентність, старанність. 

З огляду на викладене, Економічною та Соціа-

льною Радою ООН розроблені програми з реалі-

зації положень Орхуської конвенції в метою імп-

лементації положень конвенції у національне за-

конодавство, посилення участі громадськості в 

цих процесах, інформованості суспільства і, 

представників судової влади про норми Конвен-

ції [8]. 

Окремим важливим питанням є проблема імп-

лементації Орхуської Конвенції в Україні. Зако-

ном України «Про ратифікацію Конвенції про 

доступ до інформації, участь громадськості в 

процесі прийняття рішень та доступ до правосуд-

дя з питань, що стосуються довкілля» від 6 липня 

1999 року Конвенція була ратифікована Верхов-

ною Радою України. Сторони Конвенції зобов'я-

зані вжити необхідних заходів з тим, щоб держа-
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вні органи (на національному, регіональному 

або місцевому рівні) будуть сприяти досягнен-

ню цих прав, щоб стати ефективними [9]. 

Саме завдяки ратифікації Україною Конве-

нції були внесені зміни в Закони «Про охорону 

навколишнього природного середовища», 

«Про екологічну експертизу», «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Зміни стосувалися 

питань забезпечення участі громадськості в 

обговоренні та прийнятті рішень, доступу до 

правосуддя та до екологічної інформації. Так, 

зокрема, стаття 25 Закону України «Про охо-

рону навколишнього природного середовища» 

була викладена в новій редакції і містить дефі-

ніцію поняття «екологічна інформація» у від-

повідності із приписами статті 2 Орхуської 

конвенції тощо [10]. 

Важливо вказати про вплив Конвенції на 

громадські організації. Через відсутність дер-

жавної підтримки громадські організації в Ук-

раїні не мали впливу [9, 10]. Прийняття Орху-

ської Конвенції та її ратифікація вплинули на 

подальший розвиток екологічного руху. При 

майже повній відсутності державного заохо-

чення, український громадський екологічний 

рух був підтриманий Орхуським Комітетом. 

Наприклад, 27 лютого 2013 р. громадська ор-

ганізація «Екологія. Право. Людина» (далі - 

ЕПЛ) подала у Комітет з дотримання Орхусь-

кої Конвенції свою позицію щодо офіційного 

звіту України про дотримання Конвенції. Влі-

тку 2015 року відбулося два засідання Коміте-

ту з дотримання Орхуської Конвенції, присвя-

чені огляду звернення EПЛ [11]. 

Таким чином, складається унікальна прак-

тика впливу громадських організацій на влдні 

структури на підставі норм міжнародних угод. 

Проте, незважаючи на ратифікацію даної 

Конвенції в Україні склалася досить складна 

ситуація з реалізацією права доступу до еколо-

гічної інформації. Така практика тільки набу-

ває поширення. Таким чином, принципи дос-

тупу до інформації продовжують удосконалю-

ватися, зокрема через зростання ризиків, 

пов’язаних з розвитком і гібридизацією новіт-

ніх технології [1]. На сьогодні, в Україні реалі-

зація Конвенції відзначається формалізмом, 

декларативним характером, свідомим усклад-

ненням структури та подекуди відвертою дез-

інформацією тощо [13]. 

Основна складність використання Орхуської 

конвенції полягає в тому, що хоча вона й дає ши-

роким колам громадськості можливість вирішу-

вати екологічні питання й має силу закону, про-

цедури застосування цих положень на практиці в 

національних законодавствах тільки-но почали 

розвиватися [14]. 

Висновки. Орхуська Конвенція і до сьогодні є 

основоположним міжнародним актом у сфері ре-

алізації права доступу до екологічної інформації. 

Це угода, без якої сучасному еколого-правовому 

світу неможливо проіснувати. Завдяки Конвенції 

визначені пріоритети у вирішенні екологічних 

питань. Орхуська Конвенція надала громадськос-

ті важелі впливу на державні владні структури, 

що ще потребує вирішення і вдосконалення. 

 

Література 

1. Причини Чорнобильської аварії: що відомо 

через 30 років [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.radiosvoboda.org/ a/ 

27693636.html 

2. Незабутнє: минуло 32 роки від Чорнобиль-

ської трагедії [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу: http://www.uamodna.com/articles/ 

chornobyljsjka-katastrofa-vchora-sjogodni-zavtra/ 

3. Захист екологічних прав людини у праві 

Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ukrainepravo.com/ 

international_law/. 

4. Сурілова О. О. Порівняльне екологічне пра-

во: навч. посіб. / О. О. Сурілова. – О.: Фенікс, 

2010. – 220 с. 

5. Оргузька Конвенція: ваш путівник на шляху 

до екологічної демократії [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: www.participate.org/ 

6. Кутузов В. И. Доступ к экологической ин-

формации: правовые аспекты / В. И. Кутузов, 

А. А. Попов. – Брянск, 2004. –356 с. 

7. Інформаційно-просвітницький Орхуський 

центр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.menr.gov.ua/index.php/public/orhus/111

1-pro-nas]. 

8. Орхуська конвенція: історія та проблеми 

питання застосування (до 10-річчя з дня ратифі-

кації Орхуської конвенції Верховною Радою 

України) [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу: http://www.info-library.com.ua/books-text-

10046.html) 

http://ukrainepravo.com/international_law/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://ukrainepravo.com/international_law/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.info-library.com.ua/books-text-10046.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.info-library.com.ua/books-text-10046.html%22%20%5Ct%20%22_blank


Проскура Г. М. 

Юридичний вісник 2 (47) 2018 87 

9. Оргуська Конвенція [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://epl.org.ua/ 

environment-tax/orguska-konventsiya/) 

10. Орхуська конвенція: на шляху до еко-

ноократії [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://hromadske.poltava.ua/programs/298 

11. МБО «Екологія-Право-Людина». Річний 

звіт – 2013, Львів [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://epl.org.ua/wp-content/ 

uploads/2016/12/annual_ report_2013.pdf 

12. Лекція 1. Історія становлення інституту 

доступу до інформації у світі та міжнародні 

стандарти [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: https://courses. prometheus.org.ua/ 

13. Виконання Оргуської конвенції Украї-

ною – реальність чи знову фарс? [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://khpg.org/index. 

php?id=1182953471 27.06.2007 

14. Оргуська конвенція [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://allref. com. ua/ 

uk/skachaty/orhusskaya_konvenciya 

 

References 

1. Prychyny Chornobyl's'koi' avarii': shho 

vidomo cherez 30 rokiv [Elektronnyj resurs]. – 

Rezhym dostupu: https://www.radiosvoboda.org/ 

a/27693636.html 

2. Nezabutnje: mynulo 32 roky vid 

Chornobyl's'koi' tragedii' [Elektronnyj resurs]. – 

Rezhym dostupu: http://www.uamodna.com/ 

articles/chornobyljsjka-katastrofa-vchora-

sjogodni-zavtra/ 

3. Zahyst ekologichnyh prav ljudyny u pravi 

Jevropejs'kogo Sojuzu [Elektronnyj resurs]. – 

Rezhym dostupu: http://ukrainepravo.com/ 

international_law/. 

4. Surilova O. O. Porivnjal'ne ekologichne 

pravo: navch. posib. / O. O. Surilova. – O.: 

Feniks, 2010. – 220 s. 

5. Orguz'ka Konvencija: vash putivnyk na shljahu 

do ekologichnoi' demokratii' [Elektronnyj resurs]. – 

Rezhym dostupu: www.participate.org/ 

6. Kutuzov V. Y. Dostup k ekologicheskoj 

informacii: pravovye aspekty / V. Y. Kutuzov, 

A. A. Popov. – Brjansk, 2004. 

7. Informacijno-prosvitnyc'kyj Orhus'kyj centr 

[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: 

http://www.menr.gov.ua/index.php/public/orhus/111

1-pro-nas]. 

8. Orhus'ka konvencija: istorija ta problemy 

pytannja zastosuvannja (do 10-richchja z dnja 

ratyfikacii' Orhus'koi' konvencii' Verhovnoju Radoju 

Ukrainy) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: 

http://www.info-library.com.ua/books-text-

10046.html) 

9. Orgus'ka Konvencija [Elektronnyj resurs]. – 

Rezhym dostupu: http://epl.org.ua/ environment-

tax/orguska-konventsiya/) 

10. Orhus'ka konvencija: na shljahu do eko-

nookratii' [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: 

http://hromadske.poltava.ua/programs/298 

11. MBO «Ekologija-Pravo-Ljudyna». Richnyj 

zvit – 2013, L'viv [Elektronnyj resurs]. – Rezhym 

dostupu: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2016/ 

12/ annual_ report_2013.pdf 

12. Lekcija 1. Istorija stanovlennja instytutu 

dostupu do informacii' u sviti ta mizhnarodni 

standarty [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: 

https://courses. prometheus.org.ua/ 

13. Vykonannja Orgus'koi' konvencii' Ukrai'noju 

– real'nist' chy znovu fars? [Elektronnyj resurs]. – 

Rezhym dostupu: http://khpg.org/index.php?id= 

1182953471 27.06.2007 

14. Orgus'ka konvencija [Elektronnyj resurs]. – 

Rezhym dostupu: http://allref. com. ua/ 

uk/skachaty/orhusskaya_konvenciya 

 

http://epl.org.ua/environment-tax/orguska-konventsiya/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://epl.org.ua/environment-tax/orguska-konventsiya/%22%20%5Ct%20%22_blank


КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

Юридичний вісник 2 (47) 2018 88 

  

А. Н. Проскура 

ПРИНЯТИЕ И ВЛИЯНИЕ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ НА ДОСТУП 

К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В УКРАИНЕ 

Национальный авиационный университет 

проспект Космонавта Комарова, 1, 03680, Киев, Украина 

E-mail: proskuraganna@gmail.com 

 

Цель: в статье раскрывается вопрос принятия и влияния Орхусской Конвенции в контексте 

развития доступа к экологической информации. Методы исследования: определяется перечень 

нормативно-правовых актов и международных договоров в данной сфере. Методологическую основу 

исследования составляют общенаучные методы научного познания, такие как комплексный и 

междисциплинарный. Результаты: определяются основные предпосылки и потребности принятия 

и влияния Орхусской Конвенции в контексте развития доступа к экологической информации. 

Делается вывод, о влиянии Орхусской Конвенции доступ к экологической информации в Украине. 

Обсуждение: проблемы национального и международного законодательства и имплементации норм 

зарубежного законодательства к нормам отечественного законодательства в сфере доступа к 

экологической информаци. 

Ключевые слова: экологическая информация, защита окружающей среды, Орхусская конвенция. 
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Purpose: the article reveals the issue of adoption and influence of the Aarhus Convention in the context 

of the development of access to environmental information. Methods of research: the list of normative legal 

acts and international agreements in this field is determined. The methodological basis of the research 

comprise general scientific methods of scientific knowledge, such as integrated and interdisciplinary. 

Results: the main preconditions and requirements for the adoption and impact of the Aarhus Convention in 

the context of the development of access to environmental information are determined. Conclusion is made 

regarding the impact of the Aarhus Convention on access to environmental information in Ukraine. 

Discussion: problems of national and international legislation and implementation of norms of foreign 

legislation to the norms of domestic legislation in the field of access to environmental information. 
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Мета: у статті подається генеза формування корупційних систем за радянських часів. 

Аналізуються передумови існування корупції та їх вплив на сучасні відносини в державному 

управлінні. Методи дослідження: використання історичного методу пізнання дозволило 

концентрувати накопичені наукові знання та практику застосування антикорупційного 

законодавства. Результати: визначаються передумови низького рівня ефективності у запобіганні 

корупції, вказуються на шляхи подолання таких передумов у сучасному суспільстві. Обговорення: 

проблеми викорінення корупції як явища, враховуючи історичний досвід антикорупційної діяльності. 
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адміністративне право. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

Тема корупції для України вже давно стала 

доволі звичною. Поява нових політичних сил, 

«молодих облич», зміна векторів руху країни 

не зменшила обсягів поширення корупційних 

явищ. Спеціально створені для запобігання та 

боротьби з таким явищем органи публічної 

влади, незважаючи на їх чисельність та актив-

ність виявляються неспроможними змінити 

загальну картину. За даними антикорупційної 

мережі Transparency International «Україна 

здобула 30 балів зі 100 можливих у до-

слідженні «Індекс сприйняття корупції» (CPI) 

за 2017 рік і посіла 130 місце (зі 180 країн). Це 

на 1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у 

минулому році (29 балів, 131 місце зі 176 

країн). Але в динаміці результати минулого 

року нижчі (1 бал проти 2) ніж у 2016 році» 

[1]. Ці результати зумовлені цілим рядом фак-

торів, які по своїй суті зводяться до головного 

– небажання повною мірою реалізувати 

намічені реформи. Така «половинчатість» ан-

тикорупційних дій, на жаль, має історичні 

коріння. Найпотужніші потрясіння та зміни 

політичних режимів, керівних особистостей були 

не в змозі похитнути розгалужені корупційні 

схеми. Навіть, якщо вдавалось фрагментарно 

знищити окремий корупційний сегмент, на його 

місці одразу формувались нові зв’язки. 

Аналіз досліджень і публікацій. Пошуком 

ефективних моделей запобігання і боротьби з та-

ким негативним явищем у різні часи займалися 

провідні вчені в сфері адміністративного та кри-

мінального права, фахівці державного управлін-

ня, політологи: Ю. Баулін, В. Гаращук, 

Н. Кузнєцова, О. Кальман, В. Лукомський, 

В. Лунєєв, М. Мельник, В. Настюк, М. Хавронюк 

та ін. 

Соціологія намагалася знайти та пояснити 

глибинні причини незмінно високої затре-

буваності корупції в суспільстві. Ще в 1995 році 

колективом авторів було проведено політо-

логічне дослідження, результатом якого стала 

праця «Політологія посткомунізму: Політичний 

аналіз посткомуністичних суспільств» [2, c. 92] 

(керівник авт. колективу – В. Полохало). В ній 
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досить влучно визначена корупція як 

«політичний феномен посткомунізму». Дійсно, 

корупція як така не є винаходом радянської 

системи. Про існування її проявів вчені гово-

рили аналізуючи державне управління з най-

давніших часів. Проте, специфіка сучасного 

корупціонування національної системи дер-

жавного управління сформувалась саме за 

планово-командної економіки СРСР. Цей факт 

зумовлює незмінну цікавість науковців до пи-

тання ґенези корупції саме за радянських часів 

та, відповідно, актуальність пошуків у цьому 

напряму. 

При написанні цієї статті автори ставили за 

мету прослідкувати офіційну позицію публіч-

ної влади в різні часи щодо проявів корупції та 

встановити залежність ефективності застосо-

вуваних засобів запобігання та припинення 

корупційних правопорушень. 

Виклад основного матеріалу. Розуміння 

важливості ведення антикорупційної діяль-

ності у керівництва радянської держави ви-

никло одразу після приходу до влади. В ар-

хівах зберігається записка В.І. Леніна 

Д.І. Курському про необхідність негайного 

внесення законопроекту про найсуворіші по-

карання за хабарництво і лист В.І. Леніна в ЦК 

РКП (б) із пропозицією поставити на порядок 

денний питання про виключення із партії суд-

дів, що винесли занадто м'які вироки в справі 

про хабарників [3, с. 9]. Така жорства позиція, 

направлена на судову систему є показником 

застосування непрямого впливу на суб’єктів 

корупції. Потурання та м’які вироки не менше 

ніж пряма користь спонукає до розвитку ко-

рупційних систем. Порушення принципу 

невідворотності покарання чи його явна 

невідповідність вчиненому правопорушенню 

зводить нанівець ефективність усіх адміністра-

тивних засобів боротьби. 

На виконання вимоги, Декретом РНК 

РРФСР від 8 травня 1918 року «Про хабар-

ництво» [4] встановлено кримінальну 

відповідальність для осіб, що перебували на 

державній або громадській службі у вигляді 

позбавлення волі на термін не менше 5 років, 

поєднане з примусовими роботами на той же 

термін. Але, як бачимо, вдвічі термін покаран-

ня був скорочений. За статистикою, що ввелася і 

була відкрита до загалу, у 1922 році загальна 

кількість засуджених за хабарництво тільки по 49 

губерніях складала 3254 особи [5]. Після 1930 

року уся статистична інформація відносно служ-

бових злочинів була засекречена. 

Позиціонування хабарництва та корупції як 

суто буржуазного явища диссонувала з радянсь-

кою дійсністю, про що систематично говориться 

в офіційних документах того часу. Так, у листі 

ЦК КПРС «Про посилення боротьби з хабар-

ництвом і розкраданням народного добра» від 

29 березня 1962 року, говорилося, що хабар-

ництво – це «соціальне явище, породжене умова-

ми експлуататорського суспільства». Жовтнева 

революція ліквідувала корінні причини хабар-

ництва, а «радянський адміністративно-

управлінський апарат – це апарат нового типу». У 

якості причин корупції перераховувалися хиби в 

роботі партійних, профспілкових і державних ор-

ганів, у першу чергу, в сфері виховання трудящих 

[6; 7]. Більшого розриву між деклараціями та ре-

альним станом додавало те, що в той час доступ 

до чиновницького апарату та надання ними по-

слуг були можливі лише за корупційною схемою 

[8, с. 81]. При тому, що переважно каралися ха-

барі-підкупи, у той час як хабарі-подяки чи ха-

барі-дарунки взагалі перестали сприймати як 

прояви антиправової поведінки» [9, с. 21]. 

У 1922 році був прийнятий КК УСРР, який 

був першим кодифікаційним актом, що система-

тизував норми радянського кримінального права, 

у якому була передбачена відповідальність за 

одержання службовою особою хабара. Ці ж по-

ложення перейшли до кодексу 1927 року. Стат-

тею 117 встановлювалась відповідальність за 

одержання службовою особою особисто або че-

рез посередників у будь-якому виді хабара за ви-

конання чи невиконання в інтересах особи будь-

якої дії, яку службова особа могла і повинна була 

вчинити виключно внаслідок свого службового 

становища. 

Подальше збільшення кримінальної репресії 

відносно суб’єктів корупції знизило загальний 

рівень корупційних проявів але не знищило їх. 

Партійна «кругова порука», кумівство та звичай-

не користолюбство підживлювали існування різ-

них корупційних схем. Активно з'являється особ-
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ливий вид корупції - система пільг та привілеїв 

для чиновників. Корупцією в усі ешелони вла-

ди, дискредитуючи її і вступаючи в супереч-

ності з потребами суспільства. 

Під час «хрущовської відлиги» стали пору-

шуватися кримінальні справи, які показали, що 

корумпованими є не тільки чиновники, а й 

правоохоронна система — міліція, прокурату-

ра, суди. На початку 1950-х років правоохо-

ронні органі Української РСР розкрили зло-

чинну групу, яка займалася великими розкра-

даннями палива в Києві. Перший секретар ЦК 

КП України М.С. Хрущов наполіг на тому, 

щоб дії розкрадачів суд кваліфікував не 

відповідно до Указу Президії ВР СРСР від 

04.06.1947 «Про кримінальну відповідальність 

за розкрадання державного й громадського 

майна», а як «економічну контрреволюцію». 

Таким чином, судові органі отримали політич-

ну установку й засудили, чиновников, що про-

ходили в справі до вищої міри покарання. 

Адже саме за М.С. Хрущова було впроваджено 

смертну кару за розкрадання соціалістичної 

власності в особливо великих розмірах, а в 

згодом до Кримінального кодексу повернули 

смертну кару за отримання хабара. 

Втім, поступова лібералізація державного 

управління послабила кримінальну репресію 

нечистих на руку чиновників. І наступний етап 

у розвитку правової бази запобігання та бо-

ротьби з корупцією забезпечив Кримінальний 

кодекс УРСР 1960 р. Відповідальність за 

одержання хабара була передбачена статтею 

168 КК. Покарання за хабарництво було вста-

новлене у виді позбавлення волі на строк від 

п'яти до десяти років з конфіскацією майна і 

позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до п'яти 

років. Кваліфікуючими ознаками одержання 

хабара були наступні: великий розмір одер-

жання хабара, вчинення злочину посадовою 

особою, яка займає відповідальне становище, 

попередня змова групи осіб, повторність, ви-

магання (ч. 2 ст. 168); особливо великий роз-

мір хабара; вчинення злочину посадовою осо-

бою, яка займає особливо відповідальне стано-

вище (ч. 3 ст. 168). 

Через певний час таке послаблення далось 

взнаки. В листі Відділу адміністративних органів 

ЦК КПРС про посилення боротьби з хабар-

ництвом від 21 травня 1981 року вказувалося, що 

в 1980 році було виявлено більше 6 тисяч випад-

ків службового хабарництва (це на 50% більше, 

ніж у 1975 році) [10]. 

Найбільших масштабів корупція в СРСР набу-

ла в роки правління Л.І. Брежнєва. Вона стала 

невід'ємною частиною й умовою функціонування 

управлінського апарату, тіньової економіки, 

соціального розшарування суспільства й однією з 

причин деградації економічного й політичного 

життя. За 18 років правління Л.І. Брежнєва 

щорічний приріст національного доходу країни 

знизився з 9 до 2,6 %, а промислове виробництво 

— з 7,3 до 2,8 %. В останній період правління 

Л.І. Брежнєва хабарництво почало все ширше 

проникати й у такі сфери суспільства, як охорона 

здоров'я й освіта, чого раніше в СРСР практично 

не спостерігалося [11, с. 23-24]. 

Вже наприкінці 80-х – початку 90-х років 

з’являється у широкому вжитку та на офіційному 

рівні термін «корупція». Адже замість нього за-

звичай використовувалися терміни «хабар-

ництво», «зловживання службовим становищем», 

«попуск» тощо [12]. 

Радянська ідеологія вказувала на те, що ко-

рупція притаманна виключно капіталістичному 

суспільству (отже, невластива соціалістичному), і 

має ідеологічний і пропагандистський характер. 

Наприклад, деякі спеціальні юридичні енцикло-

педичні видання того часу не містили цього 

терміну, і тільки останні видання, починаючи із 

середини 90-х років XX ст. почали визначати ко-

рупцію як невід'ємний атрибут будь-якої держа-

ви, у тому числі й соціалістичної, наголошуючи 

на тому, що в СРСР корупція набула широких 

масштабів у так званий «застійний» період, коли 

загнивання і розкладання партійної і державної 

бюрократії супроводжувалися виведенням її з-під 

громадського контролю і критики [13, с. 59]. 

Дійсно, радянська система сама по собі зумо-

влювала існування корупційних зв’язків. Культи-

вування недоторканості партійної еліти, дифе-

ренціація за класовим принципом вибудовувало 

досконалі схеми збагачення та отримання бажа-
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ного. У такі схеми була залучена ціла країна із 

мовчазної згоди усіх її громадян. І сьогодні, 

вже зі спливом майже тридцяти років жодна з 

країн – республік колишнього СРСР не змогла 

відійти від порочної усталеної практики жив-

лення корупційних систем в державному 

управлінні. Причини сучасної корупції лиша-

ються відомими з радянських часів: 

«непомірне розростання бюрократичного апа-

рату чиновників, значна поширеність дозвіль-

них процедур у державному управлінні, кри-

міналізація владних відносин (економічна за-

лежність влади від приватного капіталу); низь-

кий рівень заробітної плати державних служ-

бовців; відсутність дієвого контролю суспіль-

ства за діяльністю органів державної влади; 

недосконалість законодавства, що регулює 

відносини влади і капіталу щодо сфери впли-

ву; соціально-економічна криза в державі 

тощо» [14]. 

Висновки. Наразі спостерігається «осу-

часнення» передумов, що формують і живлять 

корупцію в незалежній Україні. 

- відносно сприйняття та розуміння змісту 

причини неможливості довгий час знизити 

рівень корупції – інформаційна політика в ча-

стині боротьби з корупцією нажаль, виявилась 

неефективною. Розмиття відповідальності та 

огульне встановлення глобальних цілей там, де 

потрібний сфокусований вплив, нівелювало 

намагання законотворців знищити корупційні 

схеми; 

- відносно положення суб’єктів державного 

управління в деліктних відносинах – збере-

ження «касти недоторканих» поєднується з 

принципом революційної доцільності, коли 

резонансні корупційні скандали виникають 

«під ситуацію», а потім тихо зникають так і не 

дійшовши до остаточного судового рішення 

(якщо взагалі потрапляють до суду). Як і 

раніше, боротьба проти корупціонерів пере-

творюється «в боротьбу проти конкурентів на 

ринку «корупційних послуг»» [6, c. 19], ніве-

люючи принцип невідворотності покарання; 

- відносно суб’єктів запобігання корупції – 

запропонована нині система антикорупційних 

органів впроваджується хаотично як у часі, так 

і щодо розподілу повноважень між ними 

(наразі, до сьогодні не запрацював Антикоруп-

ційний суд). 

Вказані передумови виникли не сьогодні і як 

ми побачили з наведеної аналітики мають, 

щонайменше, столітню історію. Проте, сучасний 

рівень розвитку правової науки дозволяє говори-

ти про позитивні зрушення у напряму виправлен-

ня ситуації. Проведені комплексні дослідження 

все частіше лягають в основу антикорупційних 

нормативно-правових актів, до наукової спільно-

ти звертаються за експертними висновками 

відносно прийнятих управлінських рішень орга-

нами, що здійснюють запобіжну антикорупційну 

діяльність. Така тенденція дає підстави розрахо-

вувати на позитивну динаміку зниження рівня 

корупції в Україні найближчим часом. 
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Мета: встановлення історичних етапів розвитку правового регулювання відносин у сфері 

соціального найму житла, звертаючись до досвіду як України, так і окремих зарубіжних країн, для 

встановлення факторів, що впливають на формування відносин із соціального найму житла. 
Методи: дослідження проведене з використанням класичних методів наукового пізнання. За 

допомогою методу аналізу розкриті особливості правового регулювання забезпечення соціальним 
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на себе зобов’язання по забезпеченню доступним житлом із державного і комунального фонду усіх 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов; третій, який ознаменувався виробленням 

нового підходу до розуміння права на житло; четвертий, коли Україна взяла на себе зобов’язання по 

забезпеченню житлом тільки певної категорії громадян, які визнаються державою 

малозабезпеченими та відповідно не можуть реалізувати своє право на житло самостійно. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Потреба у житлі традиційно відноситься еко-

номічною теорією до базових (фундаменталь-

них) потреб людини. Тому не дивно, що пра-

вове опосередкування механізму реалізації цієї 

потреби в українському правовому полі відбу-

вається, починаючи безпосередньо з норм Ос-

новного закону країни: відповідно до ст. 47 

Конституції України кожен має право на жит-

ло; держава створює умови, за яких кожний 

громадянин матиме змогу побудувати житло, 

придбати його у власність або взяти в оренду; 

громадянам, які потребують соціального захи-

сту, житло надається державою та органами 

місцевого самоврядування безоплатно або за 

доступну для них плату відповідно для закону; 

ніхто не може бути примусово позбавлений 

житла інакше як підстави закону за рішенням су-

ду [15, с. 526]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Такі вчені, 

як В. Я. Бондар, М. К. Галянтич, Є. О. Мічурін, 

О. Є. Аврамова, М. Замуравкіна, В. Н. Литовкин, 

Т. Р. Федосєєва, Е. О. Конюхов та інші приділяли 

увагу дослідженню договору соціального найму 

житла, торкаючись окремих його аспектів. 

Мета статті. Фрагментарне дослідження ста-

новлення правового регулювання забезпечення 

соціальним житлом в національному законодав-

стві зумовлює актуальність наукових пошуків в 

цій сфері та висвітлення його результатів для 

широкого загалу. 

Виклад основного матеріалу. Договором 

найму соціального житла, згідно ст. 20 Закону 

«Про житловий фонд соціального призначення» 
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визнається угода «за якою власник житла 

(наймодавець) передає або зобов'язується пе-

редати іншій стороні (наймачеві) житло для 

проживання на певний строк» [11]. 

Договір найму соціального житла слід від-

різняти від договору найму житла, метою його 

є задоволення потреб громадян у житлі (неко-

мерційний), він є оплатним, не має на меті 

отримання прибутку (доходу), укладається на 

невизначений строк. Розмежовувати їх можна 

за метою правового регулювання. 

Договір соціального найму укладається на 

підставі рішення органу місцевого самовряду-

вання. Предметом договору найму можуть бу-

ти придатні для постійного проживання квар-

тира, будинок, їх частини, інше ізольоване по-

мешкання, що належать наймодавцю на праві 

власності. При цьому до жилих приміщень со-

ціального користування належать жилі примі-

щення типових споживчих якостей державного 

житлового фонду, що надаються громадянам 

на умовах договору найму. Стаття 21 Закону 

«Про житловий фонд соціального призначен-

ня» уточнює предмет договору найму соціаль-

ного житла відповідно до його мети: 1) жиле 

приміщення у спеціалізованому будинку для 

бідних та безпритульних; 2) квартира або са-

дибний (одноквартирний) жилий будинок чи 

жиле приміщення в соціальному гуртожитку. 

Історичні аспекти соціального найму (орен-

ди) житла в Україні находять свій відлік із се-

редини ХІХ століття. Хоча договірні відноси-

ни з найму житла беруть початок з найдав-

ніших часів, згадки про що зустрічаються у 

Стародавньому Римі та Київській Русі [14, 

с. 5]. 

Вирішення житлової проблеми бідних пер-

винно базувалося не на відносинах житлового 

найму, а на здійсненні доброчинної діяльності. 

Саме із створення благодійних спілок і розвит-

ку кооперативного плину – розпочиналося 

становлення інституту соціального житла у 

більшості європейських країн. Зокрема у Ве-

ликобританії, первісно соціальне житло забез-

печувалося саме благодійними некомерційни-

ми організаціями, чітко зорієнтованими на ви-

рішення проблем конкретних соціальних коле-

ктивів. До них зокрема відносили працівників, 

жінок, осіб, які проживали в антисанітарних та 

інших небезпечних для життя поміщеннях то-

що. Так само відбувалося становлення сектора 

соціального житла і в Сполучених Штатах Аме-

рики. Увесь складний шлях розвитку соціального 

житла, починаючи з перших пуритан, що висади-

лися на американській території, і аж до грандіо-

зних соціальних житлових проектів XX століття, 

пройшла чимала частина великих міст Амери-

ки [9]. 

Таким же чином житлове питання найменш 

забезпечених прошарків населення почало вирі-

шуватися і у Російській імперії [10]. Вже з сере-

дини ХІХ століття тут створювалися благодійні 

товариства, метою яких було задоволення житло-

вих потреб бідних. У 1848 р. створене «Общество 

для улучшения в С-Петербурге помещений рабо-

чего и нуждающегося населения». В 1861 р. 

відкрите «Общество доставления дешевых квар-

тир населению г. С-Петербурга». Окрім того, по-

мешканням у Російській імперії забезпечувалися 

військові чини. 

У XIX столітті у Російській імперії, в тому чи-

слі на території сучасної України, створювалися 

та функціонували на підставі статутів так звані 

«дома призрения». Назва походить від російсько-

го «призревать» – тобто доглядати, опікуватись. 

Вони функціонували як благодійні заклади, для 

утримання бідних осіб, інвалідів, убогих, сиріт, 

«хроников и престарелых рабочих обоего пола, 

неспособных к труду» [5, с. 8]. Слід зауважити, 

що, як правило, зазначені особи проживали у та-

ких закладах безоплатно і безстроково. 

Спираючись на викладене, доходимо виснов-

ку, що первісно право неімущих верств населен-

ня на житло реалізувалося у специфічній формі – 

шляхом утворення благодійних організацій. Вба-

чається, що цей етап був вкрай важливим для 

становлення соціального житла в його сучасному 

розумінні. Адже саме у цей час зароджується ідея 

відповідальності суспільства, а далі держави за 

добробут усіх пластів населення, і, в першу чер-

гу, соціально вразливих верств населення. 

Договір майнового найму в дореволюційний 

період в Російській імперії позначали термінами 

«оренда», «зняття», «прокат» [6, с. 13]. При цьо-

му договір найму житла не виділявся в окремий 

договір і регулювався нормами договору найму 

майна. Законодавство цього періоду не містило 

дефініції цього договору. Питання соціального 

найму, а також загалом відносини з найму майна 

були предметом наукових пошуків. Так, профе-
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сор Г. Ф. Шершеневич пропонував таке визна-

чення: «майновим наймом називається договір, 

у силу якого одна сторона за певну винагороду 

зобов’язується надати іншій стороні тимчасове 

користування річчю» [16, с. 355]. 

Основними ознаками майнового найму бу-

ли передання майна у користування, оплат-

ність і строковість. Строк договору найму не-

рухомості було встановлено у 12 років, а після 

15 березня 1911 р. – у 36 років. 

Законодавство не містило спеціальних ви-

мог ні до приміщень, призначених для прожи-

вання, ні до предмету договору майнового 

найму. Також були відсутні вимоги до 

санітарно-технічного стану житла. Втручання 

влади допускалося лише в тому випадку, якщо 

будівля була непридатною для життя і загро-

жувала розвалюванням. 

Революція 1917 року в першу чергу харак-

теризувалася масштабною націоналізацією 

житлового фонду. Правові акти радянської 

влади вже в перші післяреволюційні роки від-

повідали відомій тезі Леніна, в якій він підкре-

слював, що «тільки знищення приватної влас-

ності на землю і облаштування дешевих гігіє-

нічних квартир може вирішити житлове пи-

тання» [7, с. 159]. Так, 30 жовтня 1917 року 

радянська влада видала постанову «Про права 

міських самоуправлінь в справі регулювання 

житлового питання», який надавав місцевим 

органам влади право реквізувати придатні для 

життя квартири і розселяти в них громадян, що 

потребують житла або мешкають в перенасе-

лених чи непридатних для проживання квар-

тирах. Політика радянської влади підтримува-

лася і на доктринальному рівні. Так, 

С. І. Аскназій вважав, що «протиставляючи 

капіталістичній системі господарювання соці-

алістичну, ми бачимо, що відміна приватної 

власності на засоби виробництва і знищення 

експлуатації людини людиною створюються 

основи для поліпшення житлових умов трудя-

щих» [1, с. 5]. 

Вирішення житлового питання здійснював-

ся відповідно до першої Програми партії 

1903 р., в основі якої лежали ідеї експропріації 

будинків буржуазії і переселення в них праці-

вників. 

20 листопада (3 грудня) 1917 року 

В. І. Ленін розробив «Тези закону про конфіс-

кацію будинків із квартирами, що здаються у 

найм». Тези передбачали націоналізацію всієї мі-

ської землі, а також конфіскацію у власність на-

роду будинків, що систематично здаються у 

найм. Повною мірою ці ідеї були реалізовані у 

декреті ВЦВК від 20 серпня 1918 року «Про ска-

сування приватної власності на нерухоме майно в 

містах». 

Із 1921 р. у містах були створені житлово-

будівельні кооперативи у формі житлово-

орендних товариств, робітників житлово-

будівельних товариств і загальногромадянських 

житлово-будівельних товариств, причому для ро-

бочих товариств держава встановлювала фінан-

сові та інші пільги. 

Результатом прийняття нормативних актів 

стала відміна приватної власності на житло, а 

обіг житлових приміщень в переважній більшості 

випадків відбувався на основі договору найму. 

Уперше договір найму житла детально регу-

лювався постановою ЦВК і РНК СРСР «Про збе-

реження житлового фонду і поліпшення житло-

вого господарства у містах» від 17 жовтня 1937 

року [3], яка згодом одержала назву «Основного 

житлового закону». 

Разом із націоналізацією нерухомості держава 

майже повністю переводить на себе функцію за-

безпечення населення житлом. Право на житло в 

цей період в першу чергу пов’язувалось саме з 

користуванням житловим приміщенням, а вже 

потім із можливістю придбання житла у влас-

ність чи самостійним будівництвом. 

До того ж від самого початку встановлення 

радянської влади першочергова увага в забезпе-

ченні житлом приділялася окремій, як вважалося, 

найбільш незахищеній категорії громадян, – тру-

дящим. 

Новий етап у регулюванні цивільних і зокрема 

житлових правовідносин пов’язується з прийнят-

тям 18 липня 1963 року Цивільного кодексу 

УРСР. У цей період переважною формою задово-

лення житлової потреби громадян було надання 

житлових приміщень в користування із держав-

ного житлового фонду. Право на житло в цей пе-

ріод не розглядалося як елемент конституційно-

правового статусу людини. 

Поява якісно нового підходу до сутності кори-

стування житловими приміщеннями пов’язано з 

прийняттям 7 жовтня 1977 року Конституції 

СРСР, а також з прийняттям 20 квітня 1978 року 
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Конституції УРСР, у яких вперше в історії Ук-

раїни було закріплено право громадян на жит-

ло. Передбачалося, що право на житло в осно-

вному забезпечується справедливим розподі-

лом під громадським контролем жилої площі, 

яка надається в міру здійснення програми бу-

дівництва, а також невисокою платою за квар-

тиру і комунальні послуги [13, с. 125]. 

Поштовхом для продовження наукових по-

шуків щодо сутності права на житло стало 

прийняття 24 червня 1981 року Верховною Ра-

дою СРСР Основ житлового законодавства 

Союзу РСР і союзних республік, а потім 

30 червня 1983 року – Житлового кодексу 

УРСР [4]. 

Стаття 42 Конституції УРСР закріпила 

принцип справедливого розподілу під громад-

ським контролем житлової площі як одну з га-

рантій права громадян на житло. Реалізація 

цього принципу здійснювалася через особли-

вий порядок надання громадянам житлових 

приміщень з державного і громадського жит-

лового фонду. При цьому право на отримання 

такого житла виникало з обов’язкової обста-

вини – потреба громадянина в житлі або в по-

кращенні житлових умов. Система задоволен-

ня житлових потреб громадян, суспільних цін-

ностей в житловій сфері принципово змінюва-

лася, різко скоротилася можливість держави та 

органів місцевого самоврядування інвестувати 

в суспільне житлове будівництво та житлово-

комунальне господарство [8, с. 259]. Із початку 

80-х років і до середини 90-х років значно ско-

рочуються обсяги житлового будівництва; 

руйнується радянська система розподілу жит-

ла; не розробляються нові механізми забезпе-

чення доступності житла для різних груп насе-

лення. 

16 липня 1990 року Верховною Радою Ук-

раїнської PCP була прийнята Декларація про 

державний суверенітет України. Із цього мо-

менту розпочинається так званий «пострадян-

ський період» у становленні соціального жит-

ла. Першою ластівкою створення таких основ 

стала Концепція роздержавлення і приватиза-

ції підприємств, землі та житлового фонду, 

затверджена Постановою Верховної Ради Ук-

раїни від 31 жовтня 1991 р. № 1767-XII. Кон-

цепція передбачала можливість роздержав-

лення і приватизації житла за допомогою жи-

тлових чеків, які надавали б громадянам України 

право на безоплатне придбання частки державно-

го, комунального, відомчого житла в межах уста-

новленого середнього розміру загальної площі. 

Реформування економіки в житловій сфері пе-

редбачає надання громадянам України широких 

можливостей приватизувати державне житло чи 

побудувати його за власні кошти. 

19 червня 1992 р. Верховною Радою України 

приймається Закон України «Про приватизацію 

державного житлового фонду». Як наслідок ак-

тивізується вже розпочатий процес створення ри-

нку житла, на якому держава більше не посідає 

головного місця. 30 червня 1995 р. постановою 

Верховної Ради України затверджено Концепці-

єю державної житлової політики. Нею визнача-

лось, що метою державної житлової політики є 

створення умов для реалізації права громадян на 

житло, розширення житлового будівництва, по-

ліпшення утримання та схоронності житлового 

фонду. Серед основних напрямів державної полі-

тики визначалися необхідність створення умов, 

за яких кожний громадянин вільно, на вибір, від-

повідно до своїх потреб і можливостей зміг би 

спорудити житло, придбати його у власність, взя-

ти в оренду; продовження приватизації держав-

ного житлового фонду, створення ринку житла та 

ринкових структур у житловому господарстві. 

Зміна курсу державної житлової політики 

вплинула і на осмислення сутності права на жит-

ло, закріпленого в Конституції України 1996 ро-

ку, як найважливіше соціально-економічне право. 

За своїм змістом право на житло, закріплене в 

Конституції України, суттєво відрізняється від 

аналогічного права в Конституції СРСР 1977 ро-

ку і в Конституції УРСР 1978 року. 

«Пострадянський період» у становленні соціа-

льного житла ознаменувався виробленням нового 

підходу до розуміння права на житло [2, с. 26-27]. 

В умовах ринкової економіки громадянин пови-

нен сам дбати про поліпшення своїх житлових 

умов, з урахуванням чого пропонується максима-

льно скоротити участь держави у вирішенні цих 

проблем. За таким напрямом будується житлова 

політика більшості розвинених держав світу. За-

кріплене Конституцією України право на житло 

вже не передбачає обов’язку держави забезпечи-

ти житлом з державного і громадського фонду 

усіх бажаючих. Основною функцією держави в 

житловій сфері стає створення умов для стійкого 
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та ефективного економічного обороту житло-

вого фонду, в рамках якого задовольняються 

житлові потреби громадян. За таких умов гро-

мадяни отримують можливість набуття житла 

шляхом здійснення індивідуального будівниц-

тва житла або придбання його у власність. 

Безумовно, ефективна житлова політика 

має ґрунтуватись на ринкових принципах, але 

разом з тим передбачати механізми щодо за-

безпечення житлом незахищених верств насе-

лення. Відповідно до Конституції Україна – 

соціальна держава, політика якої спрямована 

на створення умов, що забезпечують гідне 

життя і вільний розвиток людини. Основопо-

ложним принципом соціальної держави має 

бути відповідальність держави перед особисті-

стю. Це означає, що створення умов, які забез-

печують гідне життя людини, є обов’язком 

держави, а не особистою справою кожного. 

Названа конституційна норма – необхідна пе-

редумова для реалізації закріпленого стат-

тею 47 Конституції України права на житло. 

Соціальна політика України передбачає 

обов’язок держави здійснювати підтримку 

найменш соціально захищених категорій гро-

мадян. У житловій сфері такий обов’язок ви-

являється у забезпеченні житлом за рахунок 

держави у межах встановленої норми соціаль-

но незахищених громадян, які потребують по-

ліпшення житлових умов. Ефективна реаліза-

ція цих положень потребувала остаточного но-

рмативного закріплення договору соціального 

найму житла як окремого виду житлового 

найму. 

Переломним моментом у правовому регу-

люванні договору соціального найму житла 

стало прийняття 12.01.2006 р. Закону України 

«Про житловий фонд соціального призначен-

ня» [11]. Цей закон засвідчив підвищену увагу 

держави до проблем забезпечення житлом со-

ціально незахищених верств населення. Саме з 

прийняттям зазначеного закону розпочинаєть-

ся сучасний етап регулювання відносин із со-

ціального найму житла. Постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 76 

затверджено Порядок утворення спеціалізова-

ного будинку для ветеранів війни та праці, 

громадян похилого віку та інвалідів і надання 

жилих приміщень у такому будинку. 

Особливості договору соціального найму по-

лягають у складній процедурі його укладення, 

необхідності низки додаткових підстав для вини-

кнення правовідносин по найму (потреба в по-

ліпшенні житлових умов, постановка на облік 

осіб, що цього потребують, ухвалення рішення 

про надання житла, видача ордера і т.п.), більшої 

гарантованості прав наймача. 

Оскільки житло безперечно є однією з найва-

жливіших матеріальних умов життя людини, са-

ме воно є чи не найдієвішим інструментом у до-

сягненні соціальних цілей держави. На жаль, жи-

тлова проблема в Україні й на теперішній час за-

лишається невирішеною. Тому договір соціаль-

ного найму житла залишається важливим право-

вим засобом здійснення соціальної політики Ук-

раїни, спрямованої на забезпечення гідних умов 

життя соціально незахищених громадян. 

Висновки. Отже, дослідження історії станов-

лення правового регулювання соціального найму 

(оренди) житла дозволило нам виокремити на-

ступні етапи у становленні правового регулюван-

ня забезпечення соціальним житлом в Україні: 

– перший – із сер. XIX ст. до 1917 р., коли за-

безпечення житлом соціально незахищених 

верств населення відбувалося на благодійницьких 

засадах. Зароджується сама ідеї необхідності за-

безпечення соціально незахищених верств насе-

лення житлом. Паралельно відбувається за-

кріплення на правовому рівні договору майново-

го найму, з якого в майбутньому розкинувся до-

говір соціального найму житла, як правова форма 

забезпечення нужденних осіб житлом; 

– другий – з 1917 р., «радянський період», ко-

ли держава брала на себе зобов’язання по забез-

печенню доступним житлом із державного і ко-

мунального фонду усіх громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов; 

– третій – з поч. 90-х рр., «пострадянський 

період», який ознаменувався виробленням нового 

підходу до розуміння права на житло. В умовах 

економічних змін, пов’язаних із переходом до 

ринкових відносин, право громадян на отримання 

житла за договором соціального найму перестало 

бути основною складовою права на житло; 

– четвертий – з 2006 р. – сучасний етап, коли 

Україна взяла на себе зобов’язання по забезпе-

ченню житлом тільки певної категорії громадян, 

які визнаються державою малозабезпеченими та, 
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відповідно, не можуть реалізувати своє право 

на житло самостійно. 

Окрім того, дослідження розвитку правово-

го регулювання соціального найму житла в 

Україні дозволяє стверджувати, що у нашій 

державі дуже різко відбувся перехід від прин-

ципу «соціальне житло для всіх» до принципу 

реалізації права на житло за допомогою дер-

жавних житлових фондів лише для вузького 

кола громадян. І, хоча сьогодні в Європейсь-

кому Союзі спостерігається тенденція змен-

шення участі держави у вирішенні питань реа-

лізації прав громадян на житло, там цей процес 

відбувається поступово, що дозволяє зменши-

ти соціальну напругу в суспільстві. 

Відповідно до п. 5 ст. 3 Закону України 

«Про житловий фонд соціального призначен-

ня» соціальне житло викупу не підлягає. У той 

самий час Україна є лідером серед європейсь-

ких країн за кількістю власників житла. За різ-

ними даними близько 95 % домогосподарств 

мають житло у власності. Тож, враховуючи 

менталітет українців та їх прагнення мати вла-

сне житло, а також спираючись на позитивний 

європейський досвід, доцільно було б законо-

давчо закріпити можливість отримання соціа-

льного житла з правом викупу. Звісно, такий 

крок має й інший бік, який не можемо оминути 

увагою: приватизація призведе до фактичного 

зменшення кількості соціального житла. Од-

нак, на нашу думку, це має не загальмувати, а, 

навпаки, активізувати процес розвитку цього 

сектора, зокрема будівництво нового житла. 

Так у Данії більша частина витрат на будівни-

цтво соціального житла (близько 80 %) фінан-

суються за рахунок іпотеки. 
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Цель: установление исторических этапов развития правового регулирования отношений в сфере 

социального найма жилья, обращаясь к опыту как Украины, так и отдельных зарубежных стран, 

для установления факторов, влияющих на формирование отношений по социальному найму жилья. 

Методы: исследование проведено с использованием классических методов научного познания. С 

помощью метода анализа раскрыты особенности правового регулирования обеспечения социальным 

жильем в Украине. С помощью метода синтеза рассмотрены варианты возникновения угрозы 

экономической безопасности. Результаты: рассмотрены этапы в становлении правового 

регулирования обеспечения социальным жильем в Украине: первый, когда обеспечение жильем 

социально незащищенных слоев населения происходило на благотворительных началах; второй, 

когда государство брало на себя обязательства по обеспечению доступным жильем из 

государственного и коммунального фонда всех граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; третий, который ознаменовался выработкой нового подхода к пониманию права на жилье; 

четвертый, когда Украина взяла на себя обязательства по обеспечению жильем только 

определенной категории граждан, которые признаются государством малообеспеченными и 

соответственно не могут реализовать свое право на жилье самостоятельно. 

Ключевые слова: жилье, социальное жилье, договор найма, договор найма социального жилья, 

бедные, бездомные. 
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Purpose: to establish the historical stages of the development of legal regulation of relations in the 

sphere of social housing, referring to the experience of both Ukraine and certain foreign countries, in order 

to determine the factors that influence the formation of relations with social housing. Methods: the study was 

conducted using classical methods of scientific knowledge. The method of analysis reveals the peculiarities 

of legal regulation of provision of social housing in Ukraine. With the help of the synthesis method, variants 

of the threat to economic security are considered. Results: the stages considered in the development of legal 

regulation of provision of social housing in Ukraine: the first, when the provision of shelter to socially 

unprotected sections of the population took place on a charitable basis; the second, when the state assumed 

the obligation to provide affordable housing from the state and communal fund of all citizens who need 

improvement of living conditions; the third, which was marked by the development of a new approach to 

understanding the right to housing; the fourth, when Ukraine undertook to provide housing for only a certain 

category of citizens, which are recognized as poor by the state and accordingly can not realize their right to 

housing independently. 

Keywords: housing, social housing, employment contract, employment contract social housing, poor, 

homeless people. 
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Мета: розглянути зміст та основні елементи трудової функції як обов’язкової умови трудового 

договору за законодавством України. Методи дослідження: основна увага акцентується на 

розкритті сутності трудової функції працівника, як обов'язкової умови трудового договору через 

основні елементи, такі як «професія», «спеціальність», «спеціалізація», «кваліфікація», «посада». 

Обговорення: обґрунтовується, що всі структурні елементи трудової функції мають велике 

значення як для працівника, так і для роботодавця, всі елементи тісно пов'язані між собою і 

взаємозалежать один від одного. Результати: зроблено висновок про те, що відсутність будь-якої 

складової призводить до порушення принципу визначеності трудової функції і умов трудового 

договору в цілому. 

Ключові слова: трудовий договір, трудова функція працівника, професія, спеціальність, 

спеціалізація, кваліфікація, посада. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

Право на працю є одним із найважливіших 

природних прав людини, за допомогою якого 

задовольняються потреби та інтереси, досяга-

ються поставлені життєві цілі. У ст. 43 Кон-

ституції України закріплено право кожного 

громадянина на працю, що включає можли-

вість заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджуєть-

ся [1]. 

Укладення трудового договору – один із 

шляхів майбутньої реалізації людиною 

суб’єктивного права на працю. Трудовий дого-

вір є основним інститутом трудового права 

України. Він юридично оформлює вступ пра-

цівника в трудові правовідносини, визначає 

зміст його трудової функції, регулює взаємо-

відносини працівника з роботодавцем. Регла-

ментація питань, що стосуються укладення 

трудового договору, його умов, зміни та при-

пинення, здійснюється в основному законода-

вчим шляхом, однак, нормативні акти про 

працю, що розраховані на загальне застосу-

вання, як правило, не переслідують мети визна-

чення всіх умов договору. В першу чергу, держа-

вному регулюванню піддаються основні, прин-

ципові питання взаємодії сторін трудових право-

відносин. Щодо конкретних умов договору (роз-

мір заробітної плати, тривалість відпустки, наяв-

ність премії тощо) законодавець обмежується 

встановленням лише основних положень, з ура-

хуванням яких сторони за взаємною згодою мо-

жуть визначати умови та закріплювати їх у дого-

вірному порядку. Характерною особливістю пра-

вового регулювання відносин за трудовим дого-

вором є прагнення законодавця створити для 

обох сторін договору рівні можливості для здійс-

нення своїх прав. Працівник і роботодавець є рі-

вноправними суб’єктами. Кожна зі сторін має 

право ініціювати внесення у трудовий договір 

умов, які не погіршують становище іншої сторо-

ни та не порушують права інших учасників тру-

дового процесу [2]. 

У сучасний період актуальною проблемою на-

уки трудового права є розробка галузевого вчен-

ня про трудову функцію, як обов’язкову умову 
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трудового договору. В умовах розширення до-

говірних засад у регулюванні трудових відно-

син вчення про трудову функцію у трудовому 

праві повинно отримати належне теоретичне 

обґрунтування. У зв’язку з розвитком сучасних 

технологій в нових соціально-економічних 

умовах для більшості працівників значно зріс 

ступінь інтелектуалізації трудової функції. Ві-

дбуваються зміни в традиційному розумінні 

трудової функції, яка стає більш гнучкою. На-

гальною стає проблема належної розробки по-

садових інструкцій, зміст яких дозволив би 

вирішити питання про наповнення трудової 

функції. Все це й визначає актуальність теми 

дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми 

трудового договору завжди знаходилися у 

центрі уваги науковців – представників радян-

ської школи трудового права (Ф. М. Левіант, 

Р. З. Лівшиць, А. Є. Пашерстник, О. С. Пашков, 

П. Р. Стависький, А. І. Ставцева, К. П. Уржин-

ський, О. С. Хохрякова та ін.). У пострадянсь-

кий період теорію трудового договору дослі-

джують вітчизняні вчені: Н. Б. Болотіна, 

В. С. Венедиктов, С. В. Вишновецька, Г. С. Гончарова, 

О. В. Данилюк, В. В. Жернаков, В. В. Лазор, 

Н. О. Мельничук, П. Д. Пилипенко, О. І. Про-

цевський, С. О. Сільченко та інші. Питання 

змісту та структурних елементів трудової фун-

кції працівника було предметом досліджень 

таких вчених: М. Д. Бойко, О. Гевел, 

О. Є. Костюченко, О. В. Лавріненко, С. М. Прилипко, 

О. М. Ярошенко та ін. 

Метою статті є комплексне дослідження 

змісту та специфіки трудової функції праців-

ника, як обов'язкової умови трудового догово-

ру через основні елементи, такі як «професія», 

«спеціальність», «спеціалізація», «кваліфіка-

ція», «посада». 

Виклад основного матеріалу. В науці тру-

дового права панує думка, що обов’язковою 

для трудового договору є умова про трудову 

функцію працівника. Трудову функцію ще на-

зивають видом роботи. 

О. Гевел справедливо звертає увагу на те, 

що трудова функція має чи не найбільше зна-

чення в системі трудових правовідносин, оскі-

льки є своєрідним стрижнем, навколо якого 

згуртовано всі інші елементи трудових зв’язків 

(які, власне, й визначаються в змісті трудового 

договору при встановленні взаємних прав та 

обов’язків) [3, с. 91]. 

О. В. Лавріненко, П. Д. Пилипенко слушно на-

голошують, що серед найбільш дискусійних і 

складних у науці трудового права було й залиша-

ється питання про зміст і структуру трудової фу-

нкції працівника [4, с. 302; 5, с. 61]. 

На жаль, у чинному трудовому законодавстві 

визначення трудової функції немає. Але позитив-

ним моментом на шляху удосконалення трудово-

го законодавства є присвячена їй окрема стаття 

проекту Трудового кодексу України. В ній, зок-

рема, йдеться про те, що основна трудова функ-

ція працівника визначається у посиланні в трудо-

вому договорі та наказі про прийняття на роботу 

на одну із передбачених класифікацією професій, 

що встановлюється спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади з питань 

стандартизації. Зміст трудової функції за кожною 

професією та відповідною класифікацією визна-

чається законодавством, а в частині, що не визна-

чена законодавством, – кваліфікаційними харак-

теристиками, які затверджуються спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади з питань праці [6]. 

Для порівняння зазначимо, що згідно з вимо-

гами ст. 57 Трудового кодексу РФ під трудовою 

функцією працівника розуміють роботу за поса-

дою згідно із штатним розписом, професією, спе-

ціальністю із зазначенням кваліфікації, конкрет-

ний вид роботи, що доручається працівнику. 

Трудова функція – це конкретна, визначена в 

трудовому договорі робота, з урахуванням 

спеціальності, кваліфікації, спеціалізації і посади 

працівника. Сторони трудового договору само-

стійно встановлюють той обсяг робіт, який вико-

нуватиме працівник, у тому числі й за кількома 

спеціальностями і посадами. 

Як зазначає О. Є. Костюченко, для розкриття 

сутності трудової функції працівника слід 

виділити такі складники її змісту, як «рід тру-

дової діяльності», «професія», «спеціальність», 

«кваліфікація», «посада». Ці всі поняття взаємо-

залежні: зміст трудової функції впливає на 

визначення виду роботи та її складність; склад-

ність роботи залежить від кваліфікації та впливає 
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на розмір зарплати; кваліфікація впливає на 

вид дорученої працівнику роботи. З цього вип-

ливає, що визначення змісту трудової функції 

працівника повинно бути індивідуалізовано. 

Така думка має право на існування, а підхід 

досить детально розкриває логічну 

послідовність і залежність одних елементів від 

інших [7, с. 356]. 

Першим елементом розглянемо професію, 

оскільки від неї походять і залежать усі інші 

елементи трудової функції. У Довіднику ква-

ліфікаційних характеристик зазначено, що 

«професія – це здатність виконувати подібні 

роботи, які вимагають від особи певної квалі-

фікації» [8]. 

Наступним елементом, що складає зміст 

трудової функції, є спеціальність як рід (вид) 

трудової діяльності, що вимагає відповідних 

спеціальних знань і навичок, набутих у процесі 

фахової освіти й практичного досвіду. Спеціа-

льність становить собою сукупність набутих 

працівником шляхом спеціальної підготовки й 

досвіду роботи знань, умінь і навичок, необ-

хідних для виконання певного виду трудової 

діяльності в межах тієї чи іншої професії, є ча-

стиною трудової діяльності в межах певної 

професії, що найбільш глибоко та всебічно 

опанована працівником. 

Спеціальність є основною ознакою, що ха-

рактеризує трудову функцію працівника, оскі-

льки вона містить у собі спеціалізацію працю-

ючих за професіями зі специфікою роботи в 

умовах певного виду діяльності (наприклад, 

учитель математики, лікар-педіатр) [9, с. 111]. 

Спеціалізація – це деталізація фаху, набуття 

особою здатності виконувати окремі завдання 

та обов’язки, що мають особливості в межах 

спеціальності. Можна сказати, що це додаткові 

спеціальні знання та навички у будь-якій 

сфері. Як приклад візьмемо спеціальність 

«правознавство», до якої входять спеціалізації: 

цивільне та трудове право, господарське пра-

во, транспортне право тощо. 

Але для визначення конкретної роботи, яку 

буде виконувати працівник, необхідно врахо-

вувати також кваліфікацію працівника. 

С. М. Прилипко і О. М. Ярошенко зазначають, 

що кваліфікація – це рівень підготовленості, май-

стерності, ступінь готовності до виконання праці 

за визначеною спеціальністю чи посадою, що 

визначається розрядом, класом чи іншими ате-

стаційними категоріями. Кваліфікація є ступенем 

професійної навченості, тобто рівнем підготовки, 

досвіду і знань із певної спеціальності. У дипломі 

спеціаліста чи іншому документі про професійну 

підготовку кваліфікація визначається через назву 

професії (економіст, юрист тощо) [10, с. 295]. 

У Довіднику кваліфікаційних характеристик 

професій працівників кваліфікація харак-

теризується як «здатність особи виконувати зав-

дання й обов’язки певної роботи». Однак, більш 

слушним є визначення, яке знайшло своє за-

кріплення в інструкції «Про встановлення груп 

інвалідності», де кваліфікація розглядається як 

рівень загальної і спеціальної підготовки праців-

ника, що підтверджується встановленими зако-

нодавством документами (атестат, диплом, 

свідоцтво та ін.) [11]. Виходячи з відповідного 

аналізу національного законодавства, доречно 

було б закріпити дане поняття на національному 

рівні і відобразити його в проекті Трудового ко-

дексу України з урахуванням досвіду нормо-

творчої практики зарубіжних країн. 

Поняття «компетентність» визначається як 

спроможність кваліфіковано провадити діяль-

ність, виконувати завдання або роботу, містить 

набір знань, навичок і ставлень, що дають змогу 

особі ефективно діяти або виконувати певні 

функції, спрямовані на досягнення певних стан-

дартів у професійній галузі або певній діяльності 

(володіння певними знаннями, ініціативність, 

креативність, самостійність, самоконтроль). 

Посада – це службове положення працівника, 

зумовлене колом його обов’язків, посадовими 

правами та характером відповідальності. Сама по 

собі вказівка на найменування посади нічого не 

дає. Необхідно вказати перелік основних прав і 

обов’язків працівника, покладених на нього у 

зв’язку з роботою за конкретною посадою. По 

суті, це дуже важлива складова трудової функції 

як обов’язкової умови, яку сторони трудового 

договору повинні погодити. Проте роботодавці 

досить часто ухиляються від встановлення кон-
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кретних прав і обов’язків працівника, а також 

від своїх обов’язків у трудових договорах. 

Звідси на практиці обов’язки працівника мо-

жуть бути досить невизначеними і надзвичай-

но великими, а обов’язки роботодавця вста-

новлені в найзагальнішому вигляді, а отже, 

нездійсненні. Права і обов’язки сторін, викла-

дені в такому абстрактному вигляді, жодним 

чином не допомагають у конкретизації прав і 

обов’язків працівника за посадою, а отже, не 

індивідуалізують трудову функцію працівника. 

Слід звернути увагу на те, що на практиці 

залишається не вирішеною проблема роботи за 

посадами, які не визначені в класифікаторі 

професій. Дана проблема полягає в тому, що 

досить часто трапляються випадки, коли робо-

тодавець приймає на роботу і призначає 

працівника на посаду, яка не відображена в 

класифікаторі професій. Таким чином, найме-

нування посади не відповідає виконуваній ро-

боті. А отже, відбувається порушення трудово-

го законодавства з боку роботодавця стосовно 

виконання чітко визначеної трудовим догово-

ром трудової функції працівника. 

Висновки. Отже, трудова функція – це 

конкретна, визначена в трудовому договорі 

робота, з урахуванням спеціальності, кваліфі-

кації, спеціалізації і посади працівника. Зміст 

трудової функції – це конкретне коло 

обов’язків працівника, що встановлюється 

трудовим законодавством, кваліфікаційною 

характеристикою, посадовою інструкцією, а 

також погоджується сторонами трудового до-

говору, враховуючи, з одного боку, специфіку 

організації виробничого процесу, а з іншого – 

професійні можливості та індивідуальні особ-

ливості працівника. Трудова функція, як «сер-

цевина» трудового договору, повинна бути ін-

дивідуалізована, адже тільки так можна визна-

чити, що конкретно вимагається від працівни-

ка у зв’язку з його роботою. 

Елементами трудової функції є: а) професія 

– це рід трудової діяльності, якому притаман-

ний комплекс спеціальних знань, умінь і нави-

чок, якими повинен оволодіти працівник в ході 

здобуття освіти та які дають можливість зай-

матися відповідною діяльністю; 

б) спеціальність – це сукупність набутих пра-

цівником шляхом спеціальної підготовки й досві-

ду роботи знань, умінь і навичок, необхідних для 

виконання певного виду трудової діяльності в 

межах тієї чи іншої професії; в) кваліфікація – це 

рівень загальної і спеціальної підготовки праців-

ника, що підтверджується встановленими зако-

нодавством документами; г) спеціалізація – це 

деталізація фаху, набуття особою здатності вико-

нувати окремі завдання та обов’язки, що мають 

особливості в межах спеціальності; ґ) посада – це 

службове положення працівника, зумовлене ко-

лом його обов’язків, посадовими правами та ха-

рактером відповідальності, що визначає місце і 

роль працівника в тій чи іншій організації. 

Всі структурні елементи трудової функції ма-

ють велике значення як для працівника, так і для 

роботодавця. Всі елементи тісно пов’язані між 

собою і взаємозалежні, а відсутність будь-якої 

складової призводить не лише до порушення 

принципу визначеності трудової функції, а й до 

порушення умов трудового договору в цілому. 
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Цель: рассмотреть содержание и основные элементы трудовой функции как обязательного 

условия трудового договора по законодательству Украины. Методы исследования: основное 

внимание акцентируется на раскрытии сущности трудовой функции работника, как обязательного 

условия трудового договора через основные элементы, такие как «профессия», «специальность», 

«специализация», «квалификация», «должность». Обсуждение: обосновывается, что все 

структурные элементы трудовой функции имеют большое значение как для работника, так и для 

работодателя, все элементы тесно связаны между собой и взаимозависят друг от друга. 

Результаты: сделан вывод о том, что отсутствие какой-либо составляющей приводит к 

нарушению принципа определенности трудовой функции и условий трудового договора в целом. 

Ключевые слова: трудовой договор, трудовая функция работника, профессия, специальность, 

специализация, квалификация, должность. 
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The aim: to consider the content and basic elements of the labor function as a mandatory condition for 

an employment contract under the legislation of Ukraine. The methods of the research: the main attention is 

focused on the disclosure of the essence of the labor function of the employee as a mandatory condition of 

the employment contract through the main elements such as «profession», «speciality», «specialization», 

«qualification», «position». Discussion: it is substantiated that all structural elements of the labor function 

are of great importance both for the employee and for the employer, all the elements are closely 

interconnected and interdependent. Results: it is concluded that the absence of any component leads to a 

violation of the principle of certainty of the labor function and the terms of the employment contract as a 

whole. 

Keywords: labor contract, labor function of the employee, profession, specialty, specialization, 

qualification, position. 
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Мета: у статті здійснено науково-теоретичний аналіз змісту поняття «сім’я» у юридичній 

науці, представлено порівняльний аналіз поняття «сім’я» з урахуванням специфічності сімейно-

шлюбних відносин. Методи дослідження: аналізується сутність поняття «сім’я» за такими 

напрямами, як: ключова категорія, підстава створення, мета, результат. Класифікуються 

міжнародні акти у сфері космічного права. Результати: досліджено теоретико-методичні 

аспекти поняття «сім’я». Проаналізовано офіційну статистичну інформацію, що характеризує 

захист прав та інтересів суб’єктів сімейного права. Визначаються тенденції процесів укладання 

шлюбів та розлучень як сфери сімейного права. Робиться висновок про необхідність забезпечення 

принципів, гарантій сімейного права в цивільному, кримінальному, адміністративному аспектах. 

Обговорення: проблеми трактування поняття «сім’я» в соціальному та правовому розумінні. 

Ключові слова: сім’я, соціальне розуміння сім’ї, юридичне розуміння сім’ї, сімейно-шлюбні 

відносини, сімейне право. 

 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

Незважаючи на динамічний розвиток та транс-

формацію форм соціальних відносин, актуаль-

ним залишається аспект сімейних відносин, 

який є індикатором рівня культурного розвитку 

суспільства. В сімейному праві напрями право-

вого регулювання сімейних відносин визнача-

ються специфікою сімейного права, що потре-

бують подальшого дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослі-

дженню питань сімейного права присвячені на-

укові роботи О.Л. Богініч, Т.В. Бондар, 

В.А. Ватрас, Є.М. Ворожейкіна, О.В. Зайчук, 

А.М. Колодій, Г.О. Лозової, Р.П. Мананкової, 

Г.К. Матвєєвої, М.В. Менжула, С.П. Погребняк, 

О.Д. Тихомирова, О.О. Узварова, Я.М. Шев-

ченко, О.А. Явор [1-10, 12]. 

Мета дослідження полягає в уточненні тео-

ретико-методичних аспектів поняття «сім’я», 

систематизації принципів сімейного права, ви-

значенні специфічності сімейно-шлюбних від-

носин з метою подальшого удосконалення пра-

вового регулювання сімейно-шлюбних відносин 

в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Сім’я дослі-

джується в науковій думці як соціологічне та 

юридичне явище. Сім’я з наукових позицій со-

ціології розглядається як мала соціальна група 

людей, що поєднані шлюбом, відносинами ро-

динності, прийняттям дітей у сім’ю на вихован-

ня, спільним побутом, взаємною моральною 

відповідальністю та підтримкою [10]. 

Застосування соціологічного визначення 

сім’ї у юридичній науці призвело до формуван-

ня двох напрямків правових досліджень: розг-

ляд сім’ї лише як соціальної категорії; розгляд 

сім’ї як соціально-юридичної категорії (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Порівняльний аналіз поняття «сім’я» 

складено автором на основі [1-11] 

Автор Визначення Ключові слова 

1 2 3 

Є.М. Ворожейкін 

[4, с. 13] 

спільне життя осіб, що виникло зі 

шлюбу, близької родинності, усинов-

лення та інших законних підстав, що 

має на меті народження і виховання 
дітей, спільне ведення господарства, 

встановлення відносин інтимної чи 

духовної близькості і викликає від-
повідні до цього особисті і майнові 

права та обов’язки 

ключова категорія – спільне життя 

осіб; 

підстава створення – шлюб, близька 

родинність, усиновлення; 
мета – народження і виховання дітей, 

спільне ведення господарства; встанов-

лення відносин близькості; 
результат – особисті і майнові права 

та обов’язки; 

Г.О. Лозова  
[5, с. 122] 

об’єднання осіб, що ґрунтується на 

шлюбі, кровному спорідненні, уси-
новленні чи інших формах взяття ді-

тей на виховання, а також на інших 

підставах, що не заборонені законом і 
не суперечать моральним засадам 

суспільства, і яке пов’язує своїх чле-

нів спільністю життя та інтимних 
стосунків, а також взаємними права-

ми і обов’язками 

ключова категорія – об’єднання осіб; 

підстава створення – шлюб, кровне 
споріднення, усиновлення, інші форми 

взяття дітей на виховання; 

мета – спільність життя та інтимних 
стосунків; 

результат – взаємні права та обов’язки 

Р.П. Мананкова 
[6, с. 45] 

мала соціальна група (об’єднання, 

союз осіб), заснована на шлюбі, ро-

динності, усиновленні й інших фор-
мах прийняття дітей на виховання, 

пов’язана спільністю життя, а також 

сімейними правами та обов’язками 

ключова категорія – об’єднання, союз 

осіб; 
підстава створення – шлюб, родин-

ність, усиновлення, інші форми взяття 

дітей на виховання; 
мета – спільність життя; 

результат – сімейні права та обов’язки 

Г.К. Матвєєв 
[7, с. 42] 

засноване на шлюбі чи родинності 

об’єднання осіб, пов’язаних між со-
бою особистими і майновими права-

ми та обов’язками, моральною і ма-

теріальною спільністю і підтримкою, 
веденням спільного господарства і 

вихованням дітей 

ключова категорія – об’єднання осіб; 

підстава створення – шлюб, родин-
ність; 

мета – моральна і матеріальна спіль-

ність, підтримка; 
результат – особисті і майнові права 

та обов’язки 

В.О. Рясенцев 

[8, с. 45] 
 

коло осіб, пов’язаних правами і 

обов’язками, що випливають зі шлю-
бу, родинності, усиновлення чи іншої 

форми прийняття дітей на виховання, 

яке покликане сприяти зміцненню і 
розвитку сімейних відносин на прин-

ципах моралі 

ключова категорія – коло осіб; 

підстава створення – шлюб, кровне 
споріднення, усиновлення, інші форми 

взяття дітей на виховання; 

мета / результат – зміцнення і розви-
ток сімейних відносин з дотриманням 

принципів моралі 

Ю.С. Червоний 

[9, с. 69] 

(у юридичному розумінні) - історич-

но визначена організована спільність, 
пов’язана взаємними правами та 

обов’язками, які випливають зі шлю-

бу, кровного споріднення, усинов-

лення, взяття дітей на виховання  

ключова категорія – організована спі-

льність; 
підстава створення – шлюб, кровне 

споріднення, усиновлення, взяття дітей 

на виховання 

результат – взаємні права та обов’язки 
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Перший напрям правових досліджень поля-

гає у тому, що сім’я не розглядається в юри-

дичному аспекті, «оскільки суб’єктом сімейно-

го права є не сім’я, а конкретні особи (по-

дружжя, діти, батьки)» [10, с. 85]. Соціальна 

складова підкреслюється широтою критеріїв, 

що характеризують сім’ю та відмінністю умов 

існування сімей. 

Досить ґрунтовне визначення сім’ї в соціа-

льному аспекті пропонує М.Д. Шимін. Сім’я в 

соціальному аспекті розуміється як «специфі-

чна форма соціальної життєдіяльності людей, 

зумовлена економічним ладом суспільства, 

заснована на шлюбі чи родинності, включаючи 

всю сукупність відносин (між чоловіком і 

дружиною, батьками і дітьми, між різними по-

коліннями), що складаються на базі спільної 

різносторонньої діяльності її членів, у якій ре-

алізуються як потреби суспільства (у фізично-

му і духовному відтворенні людської особис-

тості, в забезпеченні нормальної спільної жит-

тєдіяльності людей у сфері особистого життя), 

так і потреби індивіда (в інтимних зв’язках, у 

сімейному особистому щасті)» [2, с. 21]. 

Другий напрям правових досліджень поля-

гає у тому, що соціальні відносини регулює 

саме право, незважаючи на те, що сім’я є соці-

альною категорією. Тому, сімейні відносини 

набувають правового змісту та стають право-

відносинами, що надає сім’ї правового стату-

су. 

Отже, учені трактують юридичне поняття 

сім’ї як: коло осіб, спільне життя осіб, 

об’єднання осіб, організована спільність, су-

купність осіб. Це є свідченням розходженням 

наукових поглядів щодо форми позначення 

відповідного об’єднання (ключової категорії), 

що підкреслює соціальний аспект поняття 

«сім’я». 

Сім’ю у правовому розумінні доцільно роз-

глядати як юридичний зв’язок між фізичними 

особами. Застосування поняття юридичний 

зв’язок чітко підкреслює те змістове наванта-

ження, яке вказує на сім’ю як правову катего-

рію та чітко відмежовує юридичне визначення 

сім’ї від соціологічного. Юридичний зв’язок є 

нічим іншим як правовідносинами, що вини-

кають між членами сім’ї на визначених законом 

підставах. Такий зв’язок полягає у наділенні фі-

зичних осіб, які складають сім’ю, взаємними пра-

вами та обов’язками, якими пов’язує (зв’язує) їх 

закон [10]. 

Наступною складовою у розумінні поняття 

«сім’я» є конкретизація підстав, на яких форму-

ється такого роду об’єднання фізичних осіб. Та-

кими підставами є шлюб, родинність, усиновлен-

ня та окремі форми влаштування дітей, позбавле-

них батьківського піклування (прийняття дитини 

на виховання в сім’ю) [10, с. 88]. 

Визначення та розуміння поняття «сім’я» роз-

кривається у відповідних ознаках, які його відрі-

зняють від інших соціальних та правових інсти-

тутів. Ознаками сім’ї є: спільність життя; спільне 

проживання і побут; наявність взаємних прав та 

обов’язків; ведення спільного господарства; вза-

ємна моральна та матеріальна підтримка. 

Реалізація сімейного права в системі права 

враховує специфічність сімейно-шлюбних відно-

син, яка на думку Г. Матвєєва [7] полягає у на-

ступному: 

1) сімейно-шлюбні відносини виникають не зі 

звичайних юридичних фактів, характерних для 

цивільних правовідносин (наприклад, односто-

ронній правочин, договір), а з таких своєрідних 

юридичних фактів, як шлюб і родинні стосунки, 

материнство і батьківство, усиновлення і патро-

нат. При цьому, з цих фактів виникають не лише 

особисті немайнові відносини (наприклад, щодо 

виховання дитини), а і майнові (аліментні зо-

бов’язання подружжя, між батьками і дітьми); 

2) сімейно-шлюбні відносини є переважно 

особисто-правовими (укладення і розірвання 

шлюбу, статус подружжя, батьків і дітей, права і 

обов’язки батьків щодо виховання дітей), а вже 

потім — майновими: спільне і роздільне (у СК 

України воно іменується особистою приватною 

власністю дружини та чоловіка) майно, тоді як у 

цивільному праві превалюють майнові відносини, 

а особисті посідають незначне місце; 

3) сімейно-шлюбні права і обов’язки, за зага-

льним правилом, є невідчужуваними, «позаобо-

ротними» (йдеться як про особисті, так і про 

майнові права та обов’язки), тобто не можуть пе-

редаватися іншим особам; їх не можна продати 
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чи купити, подарувати чи заповідати. Інша 

справа — з більшістю цивільних прав і 

обов’язків (речових і зобов’язальних) [7]. 

Принципи сімейного права інтегрують в 

собі панівні ідеї в суспільстві щодо цінностей 

сім’ї, відображенням яких є імперативні вимо-

ги, що забезпечуються дотриманням матеріа-

льних і процедурних гарантій [12, 13]: 

– державна охорона сім’ї, материнства, ба-

тьківства; 

– рівність учасників сімейних відносин; 

– неприпустимість державного або будь-

якого іншого втручання в сімейне життя; 

– пріоритет сімейного виховання; 

– регулювання сімейних відносин за домов-

леністю (договором) між їх учасниками; 

– пріоритет захисту прав та інтересів дітей і 

непрацездатних членів сім’ї; 

– дотримання в сімейних відносинах справед-

ливості, добросовісності, розумності, відповідно 

до моральних засад суспільства; 

– добровільність шлюбного союзу; 

– визначення шлюбу, укладеного тільки в 

державному органі реєстрації. 

Вимогами до принципів сімейного права є: 

нормативність, стабільність, узагальнення, аб-

страгування, фундаментальність [3, c. 110]. 

Кількісна інформація, що характеризує захист 

прав та інтересів суб’єктів сімейного права може 

бути представлена таким показником, як співвід-

ношення зареєстрованих розлучень та шлюбів 

(табл. 2). 

Таблиця 2 

Інформація щодо зареєстрованих шлюбів та розлучень [11, с. 44] 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість зареєстрованих 

шлюбів, тис.  
274,5 332,1 305,9 355,9 278,3 304,2 295,0 299,0 299,5 

Кількість зареєстрованих роз-
лучень, тис. 

197,3 183,5 126,12 182,5 168,5 164,9 130,7 129,4 130,0 

 

Зазначений показник за 2000 – 2016 рр. зни-

зився з 71,9% до 43,4%, що є позитивною тен-

денцією. За абсолютним значенням цей показ-

ник є суттєвим, тобто за 2016 р. частка зареєстро-

ваних розлучень, порівняно з зареєстрованими 

шлюбами становила 43,4% (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 Співвідношення кількості зареєстрованих розлучень 

до кількості шлюбів, % Розраховано автором на основі [11] 

На стан шлюбно-сімейних відносин плива-

ють такі фактори, як: стан економіки, рівень 

життя населення, соціально-культурні особли-

вості суспільства, стан правого регулювання 

(цивільний, кримінальний, адміністративний 

аспект) [14, 15]. 

Висновки. Сімейне право є своєрідним, спе-

цифічним правовим масивом, правова природа 
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якого і місце в системі українського права, як і 

раніше, викликають полеміку. Однією з найбі-

льших проблем у сфері охорони сім’ї є існуван-

ня різних наукових підходів до визначення по-

няття сім’ї як об’єкта правового регулювання. 

Насамперед це створює труднощі в практиці 

роботи правозастосовчих органів, коли виника-

ють питання відносно сім’ї як цілісного утво-

рення, чи окремих її складових. 

Сім’ю у правовому розумінні доцільно розг-

лядати як юридичний зв’язок між фізичними 

особами. Застосування поняття юридичний 

зв’язок чітко підкреслює те змістове наванта-

ження, яке вказує на сім’ю як правову категорію 

та чітко відмежовує юридичне визначення сім’ї 

від соціологічного. 

Важливість юридичних фактів саме у сфері 

сімейного права підтверджується необхідністю 

знаходження балансу між приватністю як одним 

із фундаментальних прав людини і загальним 

благом [12]. 
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Цель: в статье осуществлен научно-теоретический анализ содержания понятия «семья» в 

юридической науке, представлен сравнительный анализ понятия «семья» с учетом специфики 

семейно-брачных отношений. Методы исследования: анализируется сущность понятия «семья» по 

таким направлениям, как: ключевая категория, основание создания, цель, результат. Результаты: 

исследованы теоретико-методические аспекты понятия «семья» Проанализировано официальную 

статистическую информацию, характеризующую защиту прав и интересов субъектов семейного 

права. Определяются тенденции процессов заключения браков и разводов как сферы семейного 

права. Делается вывод о необходимости обеспечения принципов, гарантий семейного права в 

гражданском, уголовном, административном аспектах. Обсуждение: проблемы трактовки 

понятия «семья» в социальном и правовом смысле. 

Ключевые слова: семья, социальное понимание семьи, юридическое понимание семьи, семейно-

брачные отношения, семейное право. 
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Purpose: the article provides a scientific and theoretical analysis of the concept of «family» in legal 

science, provides a comparative analysis of the concept of «family», taking into account the specificity of 

family-marital relations. Methods: the essence of the concept of «family» is analyzed in such directions as: 

the key category, the basis of creation, the purpose, the result. Discussion: theoretical and methodological 

aspects of the concept of «family» are analyzed. The official statistical information characterizing protection 

of rights and interests of subjects of family law is analyzed. The tendencies of the processes of marriage and 

divorce as a sphere of family law are determined. The conclusion is made on the need to ensure the 

principles, guarantees of family law in civil, criminal, administrative aspects. Discussed the problem of 

interpreting the concept of «family» in the social and legal sense. 

Keywords: family, social understanding of family, legal understanding of family, family and marriage, 

relations, family law. 
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пацієнтів та дослідити основні тенденції розвитку лікарняного сектору в Україні і зарубіжних 

країнах. Методи дослідження: використані міжнародні акти по захисту прав пацієнтів, які 

вивчалися із застосуванням контент-аналізу, бібліосемантичного та аналітичного досвіду. 

Результати дослідження та їх обговорення: потреба аналізу найкращих доказових практик з 

управління, планування, фінансування, організації надання медичної допомоги актуальна для 

багатьох країн світу. Особлива увага акцентується на вивченні та аналізі організації і методів 

фінансування таких закладів. 

Ключові слова: міжнародні угоди, нормативні акти, права пацієнтів, контроль якості медичної 

реформи. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

У сучасному світі якість медичної допомоги 

вважається основною цільовою функцією 

системи охорони здоров’я і водночас 

визначальним критерієм її діяльності. У 

багатьох країнах прийняті та діють програми 

забезпечення якості медичної допомоги, що 

лягли в основу національної політики в галузі 

охорони здоров’я. Тобто це той важіль, який 

впливає на розвиток медицини, і визначається 

багатьма складовими — якістю управління 

(призначення, цілі, принципи, методи, струк-

тури, організація, планування), організації 

процесу надання медичної допомоги та його 

ресурсного забезпечення (матеріально-техніч-

ного, методичного, кадрового, фінансового 

тощо), реалізації застосування технологій, 

сучасних настанов, стандартів, клінічних 

протоколів. 

Мета статті. В усьому світі дбають про те, 

аби медицина була на високому рівні, і тому, 

контроль якості поступово трансформувався в 

управління нею та систему безперервного її 

підвищення за допомогою дієвих важелів. В 

Україні таких не створено, радянські методи 

«гасіння пожеж» і «побиття винних» ще 

животіють, але вже не працюють, «погану якість» 

перетворили на тавро вітчизняної медицини й 

маскування справжніх причин стану справ у ній. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній 

правовій системі питання охорони, захисту, по-

рядку здійснення права на життя, здоров’я та 

права на особисту безпеку присвячено норми 

конституційного, адмінистративного, цивільного, 

кримінального та інших галузей права України. 

Відсутність єдиного визначення права на життя у 

різноманітних підходах до наукового розуміння 

явища доводить необхідність викромети складові 

елементи права на життя в окрему складову, в 

нашому випадку в блоці медичної реформи [1]. 

Коротко про те, що вже вдалося зробити в ме-

дицині в правовому полі: 

1. Ухвалено Закон про автономізацію медич-

них установ. Головне в цьому законі: вперше ви-

значене поняття «послуги з медичного обслуго-

вування населення» як одиниці вартості. 

2. Ухвалено один із ключових законів, необ-

хідних для повноцінного старту медреформи - 

«Про державні фінансові гарантії щодо надання 

медичних послуг та лікарських засобів» № 6327. 

Де основоположний принцип - гроші ідуть за па-

цієнтом [2]. 
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Основний принцип реформи виходячи з 

міжнародного досвіду - держава почне опла-

чувати надану пацієнту медичну послугу, а не 

фінансувати кількість ліжко-місць у лікарнях. 

Це дозволить розумно витрачати медичний 

бюджет - направляти кошти тому, кому дійсно 

необхідна допомога. В цьому полягає принцип 

– гроші йдуть за пацієнтом [3]. 

Слід зауважити, що вводиться фінансуван-

ня напряму сімейного лікаря на первинній ла-

нці медицини. Цей принцип має працювати з 

1 липня 2018 року. Кожен сімейний лікар ма-

тиме право заключити контракти з 2 тисячами 

пацієнтів. За кожен контракт лікар буде отри-

мувати певну суму на рік на свій рахунок. 

Реальним кроком у цьому напрямку було 

ухвалення у квітні 2017 року Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення законодав-

ства з питань діяльності закладів охорони здо-

ров’я» (№ 2002-VІІІ). Він передбачає здійс-

нення низки заходів щодо створення мережі 

державних та комунальних медичних закладів 

з достатнім рівнем самостійності для ефектив-

ного та своєчасного медичного забезпечення 

населення. Зокрема, Законом задекларовано їх 

фінансову та управлінську автономію, а також 

встановлено спрощений порядок реорганізації 

закладів охорони здоров’я: державних та ко-

мунальних установ у казенні підприємства і 

комунальні некомерційні підприємства. Вод-

ночас Закон закріплює гарантію того, що кош-

ти, не використані закладами охорони здоров’я 

(крім державних та комунальних установ) у 

поточному році, не вилучатимуться в них і 

можуть бути використані на фінансування дія-

льності закладу (зокрема на оновлення матері-

ально-технічної бази). Також Закон урегульо-

вує окремі питання, пов’язані з договорами 

про медичне обслуговування населення, які 

укладатимуться відповідно до спеціального 

порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України [4]. 

У аналізованому Законі міститься положен-

ня про те, що медичну допомогу надають без-

оплатно (за рахунок бюджетних коштів) у за-

кладах охорони здоров’я та фізичні особи-

підприємці, які отримали відповідну ліцензію. І 

одразу уточнюється: лише ті, з ким головний ро-

зпорядник бюджетних коштів уклав договори про 

медичне обслуговування населення. Далі наведе-

но й певні фінансові обмеження: такі договори 

укладаються лише в межах бюджетних коштів, 

передбачених на охорону здоров’я на відповід-

ний бюджетний період, на підставі вартості й об-

сягу послуг з медичного обслуговування, замов-

ником яких є держава або органи місцевого само-

врядування. Отож, в умовах дефіциту таких кош-

тів обсяги гарантованої медичної допомоги буде 

обмежено і скорочено — відповідно до «меж» 

бюджету. З економічної точки зору — це раціо-

нальний і логічний підхід, однак з позицій меди-

цини — суттєвий ризик. Адже враховуючи не-

можливість точно спрогнозувати перебіг хвороби 

пацієнта, його одужання тощо, запровадження 

механізмів нормованого розподілу витрат і нор-

мування медичних втручань приховує небезпеку 

невизначеності. Навіть жорстке запровадження 

протоколів лікування і нормативне фінансування 

на їх підставі можуть значно обмежити здатність 

лікаря приймати гнучкі рішення щодо лікування 

пацієнта і перетворять його з логічно мислячого 

фахівця на суто технічного виконавця [4]. 

Створення, в свою чергу, Національної Служ-

би Здоров’я України (НСЗУ) за прикладом Бри-

танської National Health Service - оператора, який 

прийматиме основні рішення на локальному рівні 

- контрактуватиме закупівлю медичних послуг та 

підписуватиме договори з медичними закладами і 

лікарями, що займаються підприємнцькою діяль-

ністю [5]. Національна служба здоров’я створю-

ється для реалізації зміни принципу фінансуван-

ня системи охорони здоров'я та буде підзвітна 

відразу Кабінету Міністрів. Умовно кажучи, це 

буде окреме міністерство. Саме у такій структурі 

є ціла низка переваг. Наприклад, медичні прото-

коли затверджує не Національна служба здо-

ров’я, а МОЗ. Це дасть можливість службі висту-

пати у ролі незалежної контролюючої структури. 

Вона замовляє медичні послуги у лікарень, у то-

му числі й приватних, до яких не має жодного 

відношення. Лікарню обирає пацієнт – служба 

здоров’я лише оплачує лікування і контролює 

його вартість та якість. Це окрема урядова струк-
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тура. За нинішньої системи МОЗ якраз замов-

ляє медичні послуги для населення саме у се-

бе. Приміром, він віддає гроші у вигляді меди-

чної субвенції міській раді, а та віддає їх ліку-

вальному закладу, що належить місту, але під-

порядковується Міністерству охорони здо-

ров’я. У якості наданих послуг при цьому ніх-

то не зацікавлений. Натомість Національній 

службі здоров’я не належить жоден з медич-

них закладів [6]. 

Важливим елементом у впроваджені меди-

чної реформи є і дієва система контролю якос-

ті при наданні медичних послуг. Ліцензування 

— процес, яким уряд надає дозвіл на 

здійснення професійної діяльності прак-

тикуючому лікарю або медичній організації 

(зазвичай після перевірки дотримання міні-

мальних обов’язкових стандартів). В Україні 

ліцензування поширюється на всіх юридичних 

осіб незалежно від їх організаційно-правової 

форми та фізичних осіб-підприємців, які 

провадять господарську діяльність з медичної 

практики. Якщо ліцензування гарантує 

мінімальні стандарти для безпеки пацієнта та 

мінімізує ризики для здоров’я, то акредитація 

медичних закладів покликана забезпечити 

безперервне підвищення якості й націлена на 

досягнення оптимальних стандартів. Націо-

нальний орган з акредитування через 

незалежне зовнішнє оцінювання публічно 

підтверджує досягнення акредитаційних 

стандартів тим чи іншим закладом. У Великій 

Британії цим займається United Kigdom 

Accreditation Forum (UKAF) — волонтерська 

мережа організацій NHS, підзвітна уряду; у 

Франції — HAS, орган влади у сфері охорони 

здоров’я (незалежна некомерційна публічна 

наукова організація); у США — Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare 

Organization (JCAHO; національна 

некомерційна організація). Оскільки, в Україні 

акредитація здійснюється не незалежною 

структурою, як це відбувається в більшості 

країн ЄС, а Міністерство охорони здоров’я 

України, котре перевіряє підпорядковані йому 

ж заклади, це створює об’єктивні перешкоди 

для забезпечення належної якості медичної 

допомоги в охороні здоров’я [7]. 

Наказом МОЗ від 01.08.2011 р. № 454 «Про 

затвердження Концепції управління якістю 

медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в 

Україні на період до 2020 року» у державі 

проголошено принцип безперервного підвищення 

якості, невід’ємною складовою якого є клінічний 

аудит. 

У Концепції зазначено: нині аналіз результатів 

роботи закладів охорони здоров’я ґрунтується на 

затверджених державними органами облікових і 

звітних документах (статистичних даних і річних 

звітах про діяльність), а також на результатах 

окремих досліджень, чого недостатньо для оцінки 

якості медичної допомоги та визначення 

напрямків її покращання [8]. 

Наказ МОЗ України від 05.02.2016 р. № 69 

«Про організацію клініко-експертної оцінки 

якості надання медичної допомоги та медичного 

обслуговування» «осучаснює» експертну оцінку 

другої та третьої груп експертизи, яка 

здійснюється у випадках смерті пацієнтів, 

розбіжності встановлених діагнозів, 

недотримання стандартів медичної допомоги та 

медичного обслуговування, клінічних локальних 

протоколів, табелів матеріально-технічного 

оснащення, а також у випадках, котрі 

супроводжувалися скаргами заявника, тощо. 

Таким чином, хоча в нормативних документах 

МОЗ і зазначені сучасні методи контролю якості 

— клінічний аудит та моніторинг, на практиці 

здійснюється експертна оцінка результату й 

окремих небажаних випадків із вжиттям 

«організаційних заходів» для покарання винних. 

Тоді як клінічний аудит у медичному закладі 

проводиться зазвичай один раз на квартал і має 

на меті не покарання окремих працівників за те, 

що не було досягнуто прийнятної якості, а пошук 

можливостей для її досягнення [9]. 

Важливою складовою медичної реформи в 

Україні є запровадження нової моделі фінансу-

вання системи охорони здоров’я, яка передбачає 

чіткі зрозумілі гарантії держави щодо медичної 

допомоги, кращий фінансовий захист для грома-

дян у випадку хвороби, ефективний та справед-

ливий розподіл публічних ресурсів та скорочення 

неформальних платежів [10]. 

Як показує світова практика, якою б доскона-

лою не була державна мережа лікувально-
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профілактичних установ, все одно буде існува-

ти попит на медичні послуги, що надаються 

комерційними структурами. Але ми прагнемо 

перейняти позитивний досвід розвинутих кра-

їн світу де приватний сектор охорони здоров'я 

не зміг би домінувати за своїм покриттям над 

державним. З іншого боку – щоб усі доступні 

приватні медичні служби були дзеркальним 

відображенням державних амбулаторій, клінік, 

кабінетів фахівців. 

Висновки. 1. Проведений аналіз міжнарод-

ного законодавства та міжнародних наукових 

публікаций показав високий рівень правового 

забезпечення захисту прав пацієнтів у Євро-

пейських країнах, що визначено стандартами 

оцінки роботи системи охорони здоров’я за 

домогою використання різноманітних концеп-

туальних і методологічних підходів до управ-

ління, фінансування, планування та організації 

надання вторинної медичної допомоги. 

2. Реформування лікарняного сектору є до-

сить складним процесом, оскільки лікарні за-

лишаються досить консервативним елементом 

системи охорони здоров’я, попри нові виклики 

і зміни в самих системах. Реформа лікарень 

передбачає використання нових моделей уп-

равління, нових методів оплати медичних пос-

луг, посилення контролю за їх роботою. 

3. Механізм контролю якості, який має бути 

постійним і спрямованим на підвищення 

якості медичної допомоги, у нас витіснено 

різного роду перевірками, коли в медичному 

закладі трапиться надзвичайна подія (смерть 

хворого чи скарга пацієнта) — системи 

управління якістю медичної допомоги в тому 

вигляді, як вона існує у розвинених країнах, 

ми не маємо. Отже, підтримую фахівців, які 

ведуть мову про необхідність створення 

Національної агенції контролю якості (за 

прикладом інших країн), яка була б 

незалежною, не підпорядкованою МОЗ, 

укомплектованою фаховими експертами із 

досвідом роботи в цьому напрямку. 
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Мета: визначити правові моделі державного управління системою забезпечення економічної 

безпеки. Запропонувати ефективні механізми гарантування економічної безпеки. Запропонувати 

авторські моделі організаційного забезпечення діяльності органів публічної адміністрації. Методи: 

дослідження проведене з використанням класичних методів наукового пізнання. За допомогою 

методу аналізу розкриті системні елементи правового механізму державного управління системою 

забезпечення економічної безпеки. За допомогою методу синтезу розглянуті варіанти виникнення 

загрози економічній безпеці. Результати: за результатами дослідження запропоновані механізми 

ефективного публічного адміністрування системою забезпечення економічної безпеки. Визначені та 

розкриті складові організаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Сучасний стан суспільного розвитку держави 

має дуалістичний та неоднорідний характер. Ві-

дбувається порив у сфері науково-технічного 

прогресу та відповідні дії держави, спрямовані 

на підвищення добробуту, забезпечення суспі-

льної безпеки, життя та здоров’я громадян, ви-

никають різноманітні конфлікти, результати 

людської діяльності входять у протиріччя із зо-

внішнім світом та природою, що призводить до 

виникнення загроз життю окремої людини та 

цілих націй. У таких непростих умовах держав-

не управління призначене для вирішення актуа-

льного питання не тільки національної безпеки, 

а й економічної безпеки як її невід’ємного еле-

менту. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми 

правового забезпечення економічної безпеки 

досліджували такі вітчизняні вчені, як 

М.І. Ануфрієв, І.В. Арістова, О.М. Бандурка, 

О.О. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.Т. Білоус, 

І.Л. Бородін, І.С. Братков, Н.П. Бортник, 

В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, В.Л. Грохоль-

ський, Є.В. Додін, В.О. Заросило, Р.А. Калюж-

ний, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, А.Т. Ком-

зюк, 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.Я. Настюк, В.А. Ліпкан, О.А. Мартиненко, 

О.А. Музика-Стефанчук, В.І. Олефір, О.І. Оста-

пенко, В.П. Пєтков, А.М. Подоляка, Т.О. Про-

ценко, Л.А. Савченко, А.А. Стародубцев, 

М.М. Тищенко, Н.П. Христинченко, В.К. Шка-

рупа, І.М. Шопіна, Х.П. Ярмакі, О.Н. Ярмиш 

та ін. 

Серед зарубіжних вчених, які займалися 

проблематикою безпеки в суспільних відноси-

нах, варто виокремити – праці Аристотеля, 

О. Бауера, Ж. Бодена, У. Бека, М. Вебера, 

Т. Гоббса, Г. Гроція, Демокрита, Д. Дідро, 

Э. Дюркгейма, Р. Еллінека, І.А. Ільїна, І. Канта, 

Н.М. Коркунова, Н. Макіавеллі, Платона, 

Г.В. Плеханова, Полібія, П.А. Сорокіна, Р. Спе-
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нсера, Е. Гобсбаума, Цицерона та багатьох ін-

ших. 

Мета статті. Незважаючи на інтенсивність і 

широкий спектр наявних досліджень, різних ас-

пектів цієї проблематики, багато питань досі 

залишаються дискусійними, що зумовлено 

об’єктивними змінами у структурі суспільства 

та їх суб’єктивними оцінками. Визначення кате-

горії забезпечення економічної безпеки та її 

правових напрямків у системі суспільної безпе-

ки вирішує проблему національної безпеки з 

позиції розвитку економіки та фінансів держа-

ви. 

Виклад основного матеріалу. Середовище 

управління системою забезпечення економічної 

безпеки – це соціальне середовище, яке висту-

пає як сукупність всіх аспектів впливу суспільс-

тва відносно здатності національної економіки 

до розширеного самовідтворення та задоволен-

ня потреб громадян, суспільства і держави на 

певному визначеному рівні. 

Адміністративно-публічне забезпечення еко-

номічної безпеки визначається нами як сукуп-

ність методів і прийомів органів державного 

управління (публічного адміністрування), за до-

помогою яких встановлюється стан відсутності 

загроз і небезпек економіці держави. 

У системі забезпечення економічної безпеки 

публічне адміністрування відіграє провідну 

роль, оскільки переважна більшість регулюван-

ня є частиною нормативного масиву держави. 

Одним із аспектів публічного адмініструван-

ня є визначення категорій середовища забезпе-

чення економічної безпеки. Таким середовищем 

у глобальному розрізі виступають суспільні від-

носини в сфері економіки, що виникають між 

всіма суб’єктами адміністративного права. Це 

середовище характеризується мінливістю (змін-

ністю) та ймовірністю виникнення загроз або 

небезпек у певний період часу. 

Пропонуємо розділити це середовище на 

внутрішнє та зовнішнє за місцем і причинами 

виникнення джерел небезпеки. 

Внутрішнє середовище системи забезпечення 

економічної безпеки складає сукупність суспі-

льних відносин, що виникають в системі забез-

печення суспільної безпеки під час її функціо-

нування. Такими небезпеками економіці держа-

ви можуть бути: небезпека інформаційного об-

міну (наприклад, між суб’єктом та об’єктом), 

юридичний ризик (невірне або неадекватне за-

стосування нормативних актів, що може завдати 

шкоду учасникам забезпечення суспільної без-

пеки; особистісний ризик (невірне прийняття 

рішення учасником забезпечення суспільної 

безпеки); управлінський ризик (нераціональне 

або несвоєчасне використання ресурсів для по-

долання ситуацій небезпеки). 

Зовнішнє середовище формується поза ме-

жами окресленої нами системи забезпечення 

економічної безпеки. Зовнішнє середовище фо-

рмується із ситуацій та їх негативних наслідків, 

які виникають із причин, що не залежать від си-

стеми забезпечення суспільної безпеки. Такими 

небезпеками є природні стихійні лиха, небезпе-

ки космічного походження (метеорити, уламки 

космічних кораблів або космічне сміття, яке 

може впасти на населених територіях), катаст-

рофи, аварії. Під впливом зовнішнього середо-

вища система забезпечення суспільної безпеки 

трансформується, змінюється адекватно загро-

зам, що виникають, їх реальним або ймовірним 

негативним наслідкам. 

Середовище забезпечення суспільної безпеки 

формує сферу управлінського впливу системи 

забезпечення суспільної безпеки [1]. 

Сферами управлінського впливу в системі 

забезпечення суспільної безпеки є громадська, 

екологічна, політична, економічна, гуманітарна 

і техногенна. Логіка їх існування обумовлена 

основними загрозами суспільній безпеці (фак-

тично загрози і виступають каталізатором фун-

кціонування відповідних галузей управління). 

Громадська сфера охоплює коло суспільних 

відносин щодо безпеки в громадських місцях, 

місцях скупчення людей. Ця сфера, в основно-

му, пов’язана з поведінкою осіб у громадських 

місцях і наслідками такої поведінки. Фактично 

громадська сфера формується з категорій «гро-

мадська безпека» і «громадський порядок». 

Екологічна сфера пов’язана з діяльністю фі-

зичних та юридичних осіб щодо використання 

ними небезпечних речовин, механізмів і проце-

сів, що можуть завдати шкоду оточуючому се-

редовищу або іншим особам. При цьому вико-

ристання може бути як санкціонованим держа-
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вою (транспортування небезпечних речовин за-

лізничним або автомобільним транспортом, ви-

готовлення отруйних речовин, лаків і фарб, по-

бутової хімії продукції на виробництві), так і 

незаконне (надмірне, з порушенням норм вико-

ристання добрив, використання вибухівки для 

лову риби та ін.). 

Політична сфера формується при проведенні 

політичної діяльності, прийнятті й впроваджен-

ні політичних рішень. Це цілеспрямована діяль-

ність людей щодо процесу управління суспіль-

ними процесами за допомогою політичних рі-

шень і політичної волі [2]. 

Економічна сфера формується із сукупності 

державних установ і організацій, фінансових 

установ, підприємств та організацій різної фор-

ми власності, фізичних осіб, які беруть участь у 

товарно-грошових відносинах у країні. Усі вище 

перелічені суб’єкти беруть участь у формуванні, 

розподілі й використанні фінансових ресурсів у 

країні, процесах суспільного відтворення, що 

формує фінансово-економічне середовище сус-

пільства. Економічна сфера складається з двох 

основних галузей: перша – вся економічна сфе-

ра, друга – соціальне забезпечення громадян. 

Гуманітарна сфера – це сукупність соціаль-

них, культурних та етнічних надбань суспільст-

ва, що охоплює процес становлення і розвитку 

суспільства як нації та етносу, відповідно кон-

тактів з іншими етносами і націями, що потен-

ційно може створювати загрозу повної асиміля-

ції та знищення духовних і культурних надбань 

українського суспільства. 

Техногенна сфера охоплює діяльність усіх 

виробничих підприємств, усіх галузей народно-

го господарства. Ця сфера визначається як дія-

льність людей із відтворення природних ресур-

сів і пов’язаних з цим технологічних процесів, 

які потенційно можуть спричинити виникнення 

ситуації загрози життю та здоров’ю учасникам 

суспільного забезпечення безпеки. Різниця між 

техногенною й екологічною сферою лежить у 

площині наслідків небезпечної ситуації: якщо 

екологічна сфера охоплює і навколишнє середо-

вище, і загрози робітникам даного підприємства 

й іншим особам, то техногенна сфера охоплює 

загрозу робітникам, машинам і механізмам та 

іншим особам. 

Сфери функціонують у рамках системи за-

безпечення суспільної безпеки й постійно роз-

виваються разом із суспільними відносинами. 

Розвиток виступає необхідною умовою фун-

кціонування суспільства. Розвиток є передумо-

вою формування суспільства, основою його фу-

нкціонування і головною метою існування [3]. 

Розвиток суспільства призводить до модерніза-

ції загроз і зумовлює формування двох механіз-

мів: моніторингу й прогнозування ймовірних 

загроз і небезпек економічним відносинам. 

Структура публічного адміністрування за-

безпечення економічної безпеки ґрунтується на 

встановленні факторингу ймовірностей виник-

нення загроз і небезпек економічним відноси-

нам в державі. Запобігання виникненню загроз і 

небезпек економіці держави є частиною діяль-

ності органів державної влади (публічного ад-

міністрування). 

Моніторинг економічних загроз – це процес 

аналізу ситуації, що склалася без активного 

втручання в процеси аналізу [4]. Моніторинг як 

елемент управління системою забезпечення 

суспільної безпеки передбачає детальний аналіз 

всіх рівнів суспільної ієрархії на предмет ви-

никнення і розвитку в початковому стані ситу-

ацій загроз і небезпек у суспільстві. Моніторинг 

фактично проводиться по сферах, які складають 

основу категорії «суспільна безпека». Методи 

моніторингу різноманітні, але мета незмінна – 

виявлення початкових етапів виникнення по-

тенційно небезпечних ситуацій у суспільному 

середовищі. 

Прогнозування економічних загроз – це про-

цес розрахунків на основі статистики й теорії 

ймовірностей можливих варіантів розвитку пев-

них подій і явищ [5]. Прогнозування виступає 

одним із найбільш складних елементів в управ-

лінні системою забезпечення суспільної безпе-

ки, оскільки існують можливості хибних або 

помилкових розрахунків. Процес прогнозування 

передбачає використання результатів моніто-

рингу та їх подальшу обробку. Мета прогно-

зування – визначити серед ймовірних «сце-

наріїв» розвитку подій ті, що потенційно мо-
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жуть стати джерелом небезпеки суспільству, й 

попередити або усунути їх до їхнього виник-

нення. 

Результатом моніторингу і прогнозування в 

практичній площині управління стають моделі 

прийняття управлінських рішень щодо забезпе-

чення суспільної безпеки. 

Модель – це аналог деякого об’єкта (систе-

ми), процесу чи явища («оригіналу» моделі), 

який використовується як його «замінник» [4, 

с 4]. 

Модель суспільної безпеки може функ-

ціонувати лише за наявності всіх елементів і 

необхідних зовнішніх умов. Функціонування 

окресленої моделі адміністративного забезпе-

чення суспільної безпеки можливо за таких 

умов: а) зміні навколишнього середовища; 

б) розвитку ситуації небезпеки і загрози; 

в) удосконалення моделі та її самовдосконален-

ня адекватно складності загроз і небезпек (тобто 

здатності до самостійного вдосконалення на на-

явній практичній і юридичній базі). Між 

окресленими елементами існує логічний зв'язок, 

що обумовлений необхідністю функціонування 

моделі забезпечення суспільної безпеки 

виключно при виникненні ситуацій загроз і не-

безпек, а також профілактичного 

функціонування даної моделі або її окремих 

конструкцій у певний проміжок часу. 

З’єднуючими ланками виступають такі кате-

горії: а) загальносуспільний розвиток – тобто 

суспільна безпека виступає необхідною умовою 

для розвитку суспільства; б) суб’єктність – 

обов’язковість участі суб’єктів адміністратив-

ного права в діяльності по забезпеченню сус-

пільної безпеки; в) об’єктність – наявність 

об’єктів захисту і необхідність їх захисту; 

д) ситуаційність – можливість застосування 

конструкції у певний момент часу (при виник-

ненні ситуації загрози або небезпеки); ж) ціле 

покладання – наявність цілей у діяльності 

суб’єкта забезпечення суспільної безпеки 

(пряме – подолання ситуації загрози і небезпе-

ки, опосередковане – не пов’язане із забезпе-

ченням суспільної безпеки або має профілак-

тичний характер); з) дієвість (функціональність) 

– необхідність активних дій для забезпечення 

суспільної безпеки (правозастосування); 

к) наочність – практична діяльність, наявний 

результат, відображення стану суспільної без-

пеки в зовнішньому середовищі. 

З вищезазначеного можна визначити кате-

горію «система забезпечення суспільної безпеки 

(у широкому аспекті)», а саме: це система тео-

ретичних, методологічних, організаційно-

правових, управлінських заходів, спрямованих 

на забезпечення процесу управління станом 

суспільної безпеки у формі протидії загрозам і 

небезпекам в усіх сферах функціонування сус-

пільства і гарантування прогресивного й нор-

мального розвитку українського суспільства в 

майбутньому. 

У вузькому розумінні система забезпечення 

суспільної безпеки – це сукупність державних і 

недержавних організацій, нормативно-правових 

актів і повноважень суб’єктів управління, що 

здійснюють діяльність в інтересах досягнення 

оптимального стану функціонування суспіль-

ства. 

Висновки. По-перше, у системі забезпечення 

суспільної безпеки виділимо такі основні моде-

лі: правова й організаційна; конструктивна та 

неконструктивна; одноцільова та багатоцільові; 

по-друге, правова модель передбачає першочер-

гове використання нормативних актів як основи 

для прийняття управлінського рішення в систе-

мі забезпечення суспільної безпеки; по-третє, 

організаційна модель спирається на повнова-

ження, ресурси та доцільність рішення, що 

приймається, практичну адекватність управлін-

ського рішення рівню загроз і небезпек; по-

четверте, конструктивна модель прийняття 

управлінського рішення передбачає наявність 

часу і необхідної інформації при прийнятті рі-

шень, неконструктивна (ситуаційна) модель – 

прийняття рішення в умовах ризику та небезпе-

ки; по-п’яте, одноцільова модель передбачає 

рішення, спрямоване на розв’язання однієї зада-

чі, багатоцільова – для рішення одночасно кіль-

кох задач; по-шосте, управління системою наці-

ональної безпеки передбачає використання ана-

лізу сфер впливу, моніторингу та прогнозування 

подій і вироблення ефективної моделі управлін-

ського рішення з метою досягнення стану відсу-

тності загроз суспільству, тобто суспільної без-

пеки. 
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Цель: определить правовые модели государственного управления системой обеспечения 

экономической безопасности. Предложить эффективные механизмы обеспечения экономической 

безопасности. Предложить авторские модели организационного обеспечения деятельности органов 

публичной администрации. Методы: исследование проведено с использованием классических 

методов научного познания. С помощью метода анализа раскрыты системные элементы правового 

механизма государственного управления системой обеспечения экономической безопасности. С 

помощью метода синтеза рассмотрены варианты возникновения угрозы экономической 

безопасности. Результаты: по результатам исследования предложены механизмы эффективного 

государственного управления системой обеспечения экономической безопасности. Определены и 

раскрыты составляющие организационного обеспечения процесса принятия управленческих 

решений. 
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Objective: to define the legal models of public administration of the system of ensuring economic 

security. Propose effective mechanisms for guaranteeing economic security. To suggest author's models of 

organizational support for the activities of public administration bodies. Methods: the study was conducted 

using classical methods of scientific knowledge. With the help of the method of analysis, the system elements 

of the legal mechanism of state control of the system of ensuring economic security are disclosed. With the 

help of the synthesis method, variants of the threat to economic security are considered. Results: according 

to the results of the study, mechanisms of effective state management of the system of ensuring economic 
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making managerial decisions. 
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Мета: у статті розглядаються теоретичні та правові питання групового позову в 

господарському судочинстві на основі аналізу норм чинного законодавства та наукових поглядів 

вітчизняних вчених. Методи дослідження: аналізується множинність та процесуальна співучасть 

у господарських спорах. Наводиться визначення групового позову, види співучасті. Результати: 

пропонуються шляхи вдосконалення господарсько-процесуального законодавства. Обговорення: 

проблеми господарського законодавства та потреба у його вдосконаленні. 

Ключові слова: позов, груповий позов, співучасть, види співучасті. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

Верховною Радою України був суттєво допов-

нений і змінений Господарський процесуальний 

кодекс (ГПК) України, що вступив у дію з 

15 грудня 2017 року, і в якому поряд з іншими 

проблемами не знайшло свого висвітлення де-

тальне регламентування групового позову в го-

сподарському судочинстві, а тому це питання є 

актуальним при вирішенні господарських спо-

рів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Деякі аспе-

кти групового позову в господарському судо-

чинстві знайшли своє відображення в наукових 

працях таких авторів: В. В. Коваль, 

В. А. Миколаєць, М. В. Сельков, О. І. Харито-

нової та інших. 

Разом з тим, практика показує, що в новій 

реакції ГПК України інститут групового позову 

не знайшов детального регламентування. 

Мета статті. Обргунтувати доцільність та 

можливість використання групового позову в 

господарському судочинстві. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження 

питань групового позову в господарському про-

цесі представляється актуальним у зв’язку з від-

сутністю чіткого визначення даного терміну у 

теорії господарського процесуального права. 

Основною ознакою групового позову є здат-

ність захистити порушені права та інтереси не 

тільки однієї особи, а цілої групи осіб. 

Оскільки в самій назві «груповий позов» міс-

титься прояв множинності учасників процесу, 

то автор вважає беззаперечним віднесення гру-

пових позовів до процесуальної множинності. 

Процесуальна множинність (процесуальна 

співучасть) – це участь в одному і тому самому 

процесі кількох позивачів (або відповідачів), 

право вимоги (або обов’язки) яких не виключа-

ють одне одного [1, с. 35]. 

Для визначення правової природи групового 

позову необхідно визначити його місце серед 

видів процесуальної множинності. 

Дійсно, правові відносини в суспільстві на 

сучасному етапі розвитку стали різноманітними 

та багатосуб’єктними. Множинність у матеріа-

льних правовідносинах може і повинна перехо-

дити в процесуальну множинність на стадії по-

дачі позовної заяви. Проаналізуємо різні види 

множинності. 

Найпоширеніший інститут процесуальної 

множинності – співучасть. 

Дійсно, відповідно до ст. 47 ГПК України 

позов може бути пред’явлений кількома позива-

чами до декількох відповідачів. Кожен із пози-

вачів або відповідачів щодо іншої сторони ви-

ступає у судовому процесі самостійно [2]. 
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У зв’язку з цим у літературі процесуальна 

співучасть зазвичай визначається як обумовлена 

матеріальним правом множинність осіб на тій 

чи іншій стороні в господарському процесі на 

підставі наявності загального права або загаль-

ного обов’язку [3, c. 57]. 

Виділяють такі види співучасті [4, c. 25]: 

- активна співучасть – кілька позивачів 

пред’являють позов до одного відповідача. На-

приклад, активна співучасть буде мати місце у 

випадку пред’явлення позову декількома дові-

рителями, які вимагають від одного свого пред-

ставника солідарного відшкодування збитків і 

моральної шкоди, завданої їм у зв’язку з укла-

денням угоди не в їхніх інтересах (ст. 232 ЦК 

України); 

- пасивна співучасть – один позивач 

пред’являє позов до кількох відповідачів. На-

приклад, пасивна співучасть буде мати місце у 

разі порушення боржником зобов’язання, забез-

печеного порукою: боржник і поручитель від-

повідають перед кредитором як солідарні борж-

ники (ст. 554 ЦК України); 

- змішана співучасть – кілька позивачів 

пред’являють позов до кількох відповідачів. 

Прикладом змішаної співучасті може служити 

позов про звільнення з-під арешту (виключення 

з опису) спільного майна (тобто майна, що пе-

ребуває у спільній частковій власності). Співпо-

зивачами в такій справі можуть виступати спів-

засновники підприємства (співвласники ареш-

тованого майна), а співвідповідачами – борж-

ник, за боргами якого описане майно, і стягувач, 

тобто особа, на користь якої описане майно 

(вказані ситуації часто зустрічаються у справах 

про банкрутство). 

За ступенем обов’язковості процесуальна 

співучасть буває [5, c. 109]: 

- обов’язковою – коли характер спірних ма-

теріальних правовідносин такий, що питання 

щодо прав та обов’язків одного із суб’єктів не-

можливо вирішити без залучення до справи ін-

ших суб’єктів цих правовідносин; 

- факультативною – коли немає обов’язкової 

множинності суб’єктів. 

Чинний ГПК України не визначає підстав на-

стання обов’язкової або факультативної спів-

участі, хоча зі змісту ст. 58 Кодексу можна зро-

бити висновок, що мова йде про факультативну 

співучасть за наявності однорідних вимог. 

Також ГПК України не дає визначення по-

няття «співучасть», а лише встановлює можли-

вість подачі позовних вимог про захист кількох 

позивачів до декількох відповідачів. 

Слід визнати, що в судовій практиці розгля-

дається значна кількість справ із множинністю 

осіб на стороні позивача або відповідача. Інсти-

тут співучасті застосовується досить широко у 

правовідносинах про визнання боржника непла-

тоспроможним, кредитних відносинах тощо. 

У науковій доктрині немає єдиної позиції 

щодо співвідношення понять «співучасть» та 

«груповий позов». Н. С. Батаєва вважає, що «з 

юридичної точки зору групові позови являють 

собою процесуальну співучасть у чистому ви-

гляді» [6, c. 45]. Так, М. К. Треушников ототож-

нює груповий позов і співучасть, вважаючи, що 

груповий позов є співучастю у великому розмі-

рі, але не пояснює, що таке «великий розмір». 

В. В. Ярков й І. В. Решетникова у своїх роботах 

також висловлюють думку про схожість інсти-

туту групового позову з процесуальною спів-

участю, називаючи його «гіпертрофованою 

процесуальною співучастю» з точки зору мате-

ріального та процесуального права [7, c. 136]. 

Проте варто погодитися з думкою 

Г. О. Аболоніна, який вважає, що процес за гру-

повим позовом являє собою окремий різновид 

позовного провадження, що означає більш ви-

сокий і більш складний рівень розвитку проце-

суального механізму у порівнянні з рівнем про-

цесуальної співучасті [8, c. 30]. 

При процесуальній співучасті максимально 

враховується різноманітність думок і процесуа-

льних інтересів її членів (співучасники діють у 

процесі самостійно) [9]. Однак варто погодити-

ся з М. В. Сельковим, що велика кількість про-

цесуальних документів, повне дотримання про-

цесуальних вимог і різноманітність думок не 

дозволить виявити справді суттєві для розгляду 

справи питання. Крім того, така конструкція ве-

де до істотного збільшення судових витрат [9]. 

Спеціальний механізм групового позову не 

передбачає обов’язку особистої участі в процесі 

всіх учасників групи. Основна спрямованість 

вимоги судового захисту в груповому позові 
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носить характер захисту інтересів позивачів усі-

єї групи осіб, чиї права порушені, у той час як 

процесуальна співучасть здійснюється сторона-

ми від власного імені і для захисту тільки своїх 

інтересів. Група осіб у груповому позові висту-

пає в якості єдиного учасника процесу (однією 

стороною у справі) [10, c. 62], вона не підлягає 

поділу на велику кількість індивідуальних учас-

ників, як того вимагає інститут процесуальної 

співучасті. 

Отже, можна виділити основні схожі риси 

процесуальної співучасті та групового позову: 

1) право на позов виникає безпосередньо у 

будь-кого з учасників; 

2) рішення персоніфіковане по відношенню 

до кожного з учасників. 

Відмінності групових позовів від позовів зі 

співучастю можна класифікувати за такими під-

ставами: 

1. За кількістю учасників на момент 

пред’явлення позову: 

- при співучасті – кількість співучасників, 

визначена на момент пред’явлення позову; 

- при груповому позові – кількість учасників 

у повному обсязі на момент пред’явлення позо-

ву може бути не визначена остаточно. 

2. За обов’язковістю участі сторін у справі: 

- при співучасті – кожний виступає в процесі 

самостійно і здійснює права сторони в процесі 

(ст. 47 ГПК України); 

- при груповому позові – учасники можуть не 

брати участь у процесі в повному складі (і не 

повинні цього робити). Інтереси групи пред-

ставляє позивач-представник. Усі позивачі за 

груповим позовом виступають у якості однієї 

сторони. 

3. За обов’язковістю участі представника: 

- при співучасті – сторони можуть доручити 

ведення справи одному з учасників; 

- при груповому позові – учасники зо-

бов’язані доручити ведення справи позивачу-

представнику. 

4. Підстави по вступу в провадження: 

- при співучасті – провадження по справі по-

рушується на підставі позову; 

- при груповому позові – підставою для 

вступу в провадження є заява. 

Таким чином, за результатами порівняння 

позовів із співучастю та групових позовів мож-

на виділити наступні характерні риси останніх: 

1) при пред’явленні групового позову кіль-

кість учасників групи не визначена; 

2) учасники групи не можуть взяти участь у 

процесі в повному складі та виступають у якості 

однієї сторони у справі; 

3) учасники групи повинні доручити ведення 

справи позивачеві-представнику [11, c. 35]; 

4) сторони підписують угоду про те, що по-

зивач-представник виступає від імені групи та в 

інтересах кожного члена групи. У самих членів 

групи немає права зменшити або збільшити по-

зовні вимоги, вони лише мають право брати 

участь у груповому позові чи відмовитися від 

цього (право на оптацію); 

5) право змінити предмет або підставу позо-

ву має тільки позивач-представник; 

6) у разі смерті одного з позивачів за групо-

вим позовом провадження у справі продовжує 

слухатися. 

У зв’язку з розвитком економіки та на-

явністю в суспільстві різноманітних багато-

суб’єктних правовідносин, інститут співучасті 

все частіше не відповідає вимогам порушених 

правовідносин. У цьому випадку використання 

групового позову частіше за все є більш доціль-

ним. 

Наступний вид процесуальної множинності – 

захист у суді інтересів невизначеного кола осіб. 

Коли ведеться наукова полеміка про те, що 

таке груповий позов, йдеться переважно про 

майновий груповий позов, який є найбільш 

розповсюдженим різновидом групового позову. 

Проте у літературі немає єдиної думки щодо 

співвідношення понять «груповий позов» та 

«позов про захист прав та інтересів невизначе-

ного кола осіб». 

Так, наприклад, В. В. Ярков вважає позов 

про захист невизначеного кола осіб і груповий 

позов тотожними [7, c. 70]. 

Інші автори схиляються до думки про те, що 

позов про захист невизначеного кола осіб є всь-

ого лише різновидом групового позову. Зокре-

ма, О. Чугунова вважає, що у складі групових 

позовів може бути виділений певний груповий 
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позов (склад групи є тимчасово невизначеним, 

але на момент винесення судового рішення 

ідентифікується судом) і позов про захист не-

визначеного кола осіб (рішення виноситься у 

відношенні невизначеного кола осіб і має 

публічно-правовий характер) [12, c. 23]. 

Г. О. Аболонін відносить до кола групових по-

зовів позови про захист численної групи пози-

вачів (групові позови представників), позови до 

численної групи відповідачів, непрямі (похідні) 

позови, позови на захист невизначеного кола 

осіб [8, c. 17-23]. Підтримуючи в цілому вказа-

ного автора, В. А. Миколаєць зазначає, що гру-

повий позов, похідний позов, позов про захист 

прав та інтересів невизначеного кола осіб та 

представницький позов взагалі іменуються «ма-

совими позовами». Не визначаючи критеріїв 

даних позовів, вона стверджує, що «масовий 

позов» охоплює всі інші види позовів, які опо-

середковують захист групового інтересу [13, 

c. 149]. 

Деякі автори наполягають, що груповий по-

зов є різновидом позову про захист невизначе-

ного кола осіб [14, c. 193]. 

Як правило, при пред’явленні позову про за-

хист інтересів невизначеного кола осіб пере-

слідується, у першу чергу, публічний інтерес – 

припинення протиправної діяльності певної 

особи. Одночасно рішення у такій справі ство-

рює підставу для пред’явлення індивідуальних 

позовів для захисту прав конкретних осіб, чиї 

права порушені від цієї протиправної діяль-

ності, оскільки в ньому встановлюється факт 

вчинення протиправних дій, і це рішення є 

обов’язковим для суду, що розглядає конкретні 

позови про відшкодування збитків. 

Позовне провадження традиційно здійснює 

захист прав та інтересів конкретних фізичних 

осіб та суб’єктів господарювання. Відмінною 

рисою позовів про захист прав інших осіб і про 

захист невизначеного кола осіб (неперсоні-

фікованого інтересу) є коло суб’єктів, які по-

требують захисту. Як правило, при груповому 

позові даних суб’єктів легко визначити (група 

акціонерів, покупці певного товару), але вони 

можуть бути не персоніфіковані на момент по-

дання позову. 

Таким чином, суд вирішує справу, не маючи 

чіткої інформації, на захист кого конкретно бу-

де винесене його рішення. Тому він виносить 

рішення щодо відповідача, визнаючи або не 

визнаючи його провину, без винесення рішення 

по справі кожного з позивачів персонально. Ін-

шими словами, суд створює судову преюдицію 

та забезпечує можливість припинення проти-

правних дій відповідача. У даному випадку мо-

ва йде про захист публічного інтересу. 

На підставі вищенаведеного можливо зроби-

ти висновок, що позов з невизначеним колом 

осіб може бути передумовою виникнення в по-

дальшому групового позову. 

Виконуваність судового рішення є наслідком 

його законної сили, під якою необхідно ро-

зуміти можливість примусового виконання су-

дового рішення незалежно від волі особи, яка є 

зобов’язаною за даним рішенням. 

Рішення, винесене за позовом про захист не-

визначеного кола осіб та його примусове вико-

нання, можливе відразу після набрання ним за-

конної сили. За таким рішенням відповідач у 

залежності від категорії справи повинен припи-

нити дії, які визнані судом такими, що порушу-

ють права та інтереси невизначеного кола осіб, 

або, навпаки, здійснити дії для усунення небез-

пеки порушення прав та інтересів невизначено-

го кола осіб. Крім цього, можливі ситуації, коли 

недостатньо тільки усунення порушення прав та 

інтересів, але необхідне відшкодувати шкоду за 

час дії цих порушень. Отже на даному етапі мо-

ва йде саме про груповий позов, коли необхідно 

захистити приватноправовий інтерес. 

Уявляється, що з метою попередження вище-

зазначених явищ є доцільною подальша теоре-

тична розробка особливостей процесуального 

механізму розгляду майнового групового позо-

ву й закріплення процесуальних особливостей 

судового провадження за таким позовом в 

національному процесуальному законодавстві 

України. Із закріпленням особливостей зазначе-

ного процесуального інституту в ГПК України 

проблема захисту майнових інтересів численно-

го кола осіб може бути вирішена. 

Висновки. Проаналізувавши особливості та 

сферу застосування позовів про захист невизна-

ченого кола осіб і групових позовів, слід зазна-
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чити, що загальними ознаками, характерними 

для обох видів позовів, є: 

1) тотожність предмета доказування за фак-

тами, на яких ґрунтуються вимоги учасників 

групи; 

2) існування одного спільного способу захи-

сту прав та інтересів позивачів; 

3) отримання учасниками групи загального 

позитивного результату в разі задоволення су-

дом позову; 

4) численність складу учасників групи на 

боці позивача, наявність спільного для всіх по-

зивачів відповідача. 

Для справ за позовами про захист прав та ін-

тересів невизначеного кола осіб характерні такі 

ознаки: 

1) специфічний об’єкт судового захисту – 

неперсоніфікований суспільний інтерес; 

2) особливий суб’єктний склад на стороні 

позивача – невизначене коло осіб; 

3) рішення за даним позовом має публічно-

правове значення, сприяє досягненню певного 

соціального ефекту; 

4) рішення за даним позовом є підставою для 

подання групового позову з метою отримання 

майнового відшкодування; 

5) здатність до персональної змінюваності 

групи, чиї права порушені; 

6) у разі смерті одного із учасників про-

вадження по справі не припиняється. 

Отже, позови про захист прав та інтересів 

невизначеного кола осіб є різновидом процесу-

альної множинності. Основним критерієм роз-

межування групового позову від позову про за-

хист прав та інтересів невизначеного кола осіб 

вважаємо, захист не персоніфікованого суспіль-

ного інтересу та не можливість отримання ма-

теріального відшкодування. 

У разі якщо кінцевою метою позивачів є от-

римання майнового відшкодування за груповим 

позовом, позови про захист прав та інтересів 

невизначеного кола осіб з його специфічними 

рисами є передумовою захисту прав позивачів 

та проміжним етапом в досягненні поставленої 

мети, вважаємо доцільним розглядати їх як ха-

рактерні, суттєві ознаки, за відсутності яких до-

сліджуваний предмет не може існувати та які 

відрізняють його від позовів інших видів. 
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Цель: обоснование необходимости внедрения в практику Азербайджанской Республики 

альтернативного суду способа обеспечения защиты прав субъектов страховых правоотношений. 

Методы исследования: анализ и изучение опыта альтернативного способа защиты страховых прав 

субъектов страховых правоотношений в Турецкой Республике (тахким). Результаты: определена 
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Постановка проблемы и ее актуальность. 

Субъекты, получившие права с заключением 

страхового договора, могут требовать их со-

блюдения в административном порядке, а так-

же, как, например, во многих развитых странах 

мира, имеют возможность требовать соблюде-

ния этих прав альтернативными суду способа-

ми. К примеру, в Турецкой Республике субъ-

екты страхового договора могут защищать 

свои права в альтернативном суду порядке - 

посредством арбитража (тахким) и посред-

ством страховой судебной экспертизы. 

Целью статьи является оценка опыта Ту-

рецкой Республики в обеспечении эффектив-

ности альтернативного суду способа обеспече-

ния защиты прав субъектов в спорных страхо-

вых правоотношениях. 

Анализ исследований и публикаций. В 

современной юридической литературе Турции 

проблема обеспечения альтернативных суду 

способов обеспечения защиты прав субъектов 

страховых правоотношений рассматривается в 

работах Akıncı Z. [2], Karasu R. [3], Nomer E., 

Ekşi. N., Gelgel G. [4] и др. Анализ теории 

страхового права Азербайджанской Республи-

ки показывает, что вопросы обеспечения альтер-

нативных суду способов защиты прав субъектов 

страховых правоотношений носит фрагментар-

ный характер, каких-либо специальных научных 

исследований, посвященных данной теме, не 

проводилось. 

Изложение основного материала. Арбитраж, 

то есть, говоря по-турецки – тахким, является од-

ним из альтернативных суду способов защиты 

прав, применяемых в страховом секторе. Как из-

вестно, в нашей стране есть закон о международ-

ном арбитраже. В законе отмечается: если пред-

приятия сторон арбитражного соглашения распо-

ложены в разных государствах, арбитраж счита-

ется международным [1]. В теории говорится, что 

если в арбитраже нет элемента «зарубежности», 

то он считается национальным арбитражем [2, 23; 

4, 3]. 

Способ Тахким в страховом секторе Турции 

регулируется Законом «О Страховой деятельно-

сти» номер 5684, принятым 3 июня 2017 года [3, 

55; 7]. В 30-й статье данного закона говорится: 

страхуемые лица, лица, пользующиеся привиле-

гиями страхового договора, а также стороны, 

взявшие на себя риски страхования, чтобы раз-
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решить споры и разногласия, исходящие из 

страхового договора, могут обращаться в 

Страховую Комиссию Тахким при Объедине-

нии [8]. Как известно, в страховом секторе Ту-

рецкой Республики создана специальная си-

стема тахким, и эта система действует в Стра-

ховой Комиссии Тахким при Турецком Стра-

ховом Объединении Компаний Reasürans (в 

законе указывает коротко «Объединение»). 

Следует отметить, что Турецкое Страховое 

Объединение Компаний Reasürans – професси-

ональная организация – расположена в центре 

Стамбула и является публичным юридическим 

лицом. Страховые компании и дублирующие 

компании в течение 1 месяца после получения 

лицензии должны вступить в данное Объеди-

нение (см. ст. 24.1 Закона «О страховой дея-

тельности» ТР). Следует отметить, что в Ту-

рецкой Республике все страховые компании и 

дублирующие компании, хотя и являются чле-

нами Объединения, однако не входят в Стра-

ховую Систему Тахким. Так, в законе отмеча-

ется, что страховые структуры, желающие 

вступить в Страховую Систему Тахким, долж-

ны обратиться в Страховую Комиссию Тахким 

с письменным заявлением (см. ст. 30.1 Закона 

«О страховой деятельности» ТР). 

Кроме того, субъект страхового договора, 

при возникновении гражданского спора со 

страховой компанией, входящей в состав 

Страховой Системы Тахким, вправе пользо-

ваться страховыми тахкимами (арбитражем), 

если даже в страховом договоре это не обгово-

рено. 

Естественно, если субъект страхового дого-

вора, при возникновении гражданского спора 

со страховой компанией, не входящей в состав 

Страховой Системы Тахким, желает пользо-

ваться страховыми тахкимами, то обязательно 

должен прописать этот момент в страховом 

договоре отдельным пунктом. Финансовые 

нужды Страховой Системы Тахким обеспечи-

ваются в Турции за счет членских взносов 

компаний, входящих в состав Страховой Ко-

миссии Тахким, а также платежей, поступаю-

щих от сторон спора, обратившихся в Комис-

сию (см. ст. 30.9 Закона «О страховой деятель-

ности», ТР). Труд страховых судей оплачивается, 

с учетом мнения Комиссии, за счет членских 

взносов и платежей и устанавливается Казначей-

ской Декларацией. Оклад страховых судей опла-

чивает Комиссия (см. ст. 30.17 Закона «О страхо-

вой деятельности» ТР). 

В состав же Страховой Комиссии Тахким при 

Объединении входят 5 членов. Одного из них 

назначает Казначейский Заместитель Турецкой 

Республики, двоих – Турецкое Страховое Объ-

единение Компаний по перестрахованию, еще 

одного – Общественное Объединение Защиты 

Прав Потребителей. Пятого члена также назнача-

ет Казначейский Заместитель, однако закон тре-

бует, чтобы это был действующий преподаватель 

университета, профессор по праву (ученый) (см. 

ст. 30.2 Закона «О страховой деятельности» ТР). 

Следует отметить, что и для других членов в за-

коне выдвигаются определенные требования. 

Так, как требует закон, член комиссии, назначен-

ный Казначейством, должен иметь минимум 10-

летний опыт работы в общественных или госу-

дарственных структурах, иметь опыт работы в 

страховом секторе, занимать должность как ми-

нимум на уровне начальника управлении. Кроме 

того, член комиссии, назначенный Объединени-

ем, как требует 4-я статья, должен соответство-

вать критериям заместителя исполнительного ди-

ректора страховой компании. При определении 

критериев для членов комиссии от Общественно-

го Объединения Защиты Прав Потребителей 

(имеет самое большое число членов в Турции) 

применяется процедура, при которой одного из 

троих кандидатов выбирает Казначейский Заме-

ститель (см. ст. 30.2 Закона «О страховой дея-

тельности» ТР). 

Если обратить внимание на структурную ор-

ганизацию Страховой Комиссии Тахким, что 

можно увидеть, что ее председателя выбирают 

члены Комиссии, а решение Комиссии принима-

ется простым большинством голосов ее членов. 

Председатель Комиссии и ее члены избираются 

на два срока, и за этот период времени они полу-

чают зарплату и иные выплаты в размере ежеме-

сячного оклада председателя и членов Совета 

правления торговых предприятий, находящихся в 

госсобственности (см. ст. 30.2 Закона «О страхо-
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вой деятельности» ТР). Страховое законода-

тельство Турецкой Республики наделяет Стра-

ховую Комиссию Тaхким определенными пра-

вами и возлагает определенные требования. 

Так, комиссия вправе: назначать начальника и 

заместителей начальника; формировать от-

дельный бюджет Комиссии и представлять его 

в Объединение; принимать меры для справед-

ливой, непредвзятой, эффективной деятельно-

сти Системы Тахким; подготавливать и пред-

ставлять Объединению и Казначейству годо-

вые отчеты о деятельности Комиссии; форми-

ровать электронную информационную базу и 

др. (см. ст. 30.3 Закона «О страховой деятель-

ности» ТР). 

Кроме того, комиссия в случае необходи-

мости вправе открыть на местах бюро связи. 

Права и задачи этих бюро определяются со 

стороны Комиссии. Вместе с тем начальники 

этих бюро должны пользоваться теми же усло-

виями, что и начальник Комиссии (см. ст. 30.4 

Закона «О страховой деятельности» ТР). Для 

работы в Комиссии предусмотрен следующий 

штат: один начальник, два заместителя 

начальника, сотрудники, готовящие рапорты, и 

иной персонал. Начальника и его заместителей 

назначает Комиссия, остальной персонал при-

нимается на работу со стороны Комиссии по 

предложению начальника. Освобождение от 

занимаемых должностей производится соглас-

но той же процедуре (см. ст. 30.4 Закона «О 

страховой деятельности» ТР). Необходимо от-

метить, что структурная организация Комис-

сии, распределение должностных обязанно-

стей, условия и требования к начальнику и его 

заместителям, правила и основы их работы, а 

также правила и основы работы сотрудников, 

составляющих рапорты правила и основы ра-

боты страховых судей, правила принятия ре-

шений, правила и основы обращений в Комис-

сию, правила составления реестра и формиро-

вания бюджета, а также вопросы права участия 

регулируются соответствующим Положением 

(см. ст. 30.20 Закона «О страховой деятельно-

сти» ТР). Целью данного Положения, состоя-

щего из 23 статей, является регулирование 

правил, предусмотренных, согласно законода-

тельству, в Страховой Системе Тахким для 

разрешения возможных споров между субъекта-

ми страхования и субъектами, пользующимися 

привилегиями страхового договора [9]. К любому 

кандидату на пост главы Комиссии выдвигаются 

определенные требования. 

Так, за исключением финансовых возможно-

стей, должен соответствовать критериям, выдви-

гаемым к учредителям страховой компании и 

компании по перестрахованию, кроме того, он 

должен быть выпускником как минимум 4-

летнего университета, должен иметь 2-летний 

опыт работы в сфере страхового права или 5-

летний опыт работы в страховом секторе (см. 

ст. 30.5 Закона «О страховой деятельности» ТР). 

Закон требует от заместителей начальника те 

же качества, кроме требований относительно 

опыта работы. Однако один из заместителей, со-

гласно закону, должен иметь 2-летний опыт ра-

боты в страховом секторе (см. ст. 30.6 Закона «О 

страховой деятельности» ТР). 

Следует отметить, что персоналу комиссии, 

страховым судьям и сотрудникам, составляющим 

рапорты, запрещается разглашать известную им 

информацию и служебные тайны без ведома от-

ветственного лица. Однако в случае установления 

преступного состава в тех или иных обстоятель-

ствах сообщать об этом в правоохранительные 

органы является обязательным (см. ст. 30.19 За-

кона «О страховой деятельности» ТР). В законе 

также прописана процедура разрешения спорных 

вопросов, поступающих в Страховую Арбитраж-

ную Комиссию (Tahkim). Так, спорный вопрос 

решается со стороны одного из страховых судей 

из сектора страхования жизни или сектора стра-

хования иного рода, а также со стороны сотруд-

ников, составляющих рапорты (см. ст. 30.7 Зако-

на «О страховой деятельности» ТР). Следует от-

метить, что закон выдвигает определенные тре-

бования и к страховым судьям, а также рапорту-

ющим сотрудникам. Так, страховой судья, за ис-

ключением финансовых возможностей, должен 

соответствовать критериям, выдвигаемым к 

учредителям страховой компании и компании по 

перестрахованию, кроме того, он должен быть 

выпускником как минимум 4-летнего универси-

тета, должен иметь 5-летний опыт работы в сфере 

страхового права или 10-летний опыт работы в 

страховом секторе (см. ст. 30.8 Закона «О страхо-
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вой деятельности» ТР). К рапортующим со-

трудникам в обязательном порядке выдвига-

ются те же требования, что и к главе Комиссии 

(см. ст. 30.9 Закона «О страховой деятельно-

сти» ТР). 

Помимо этого, в законе прописана проце-

дура избрания страхового судьи. Так, кандида-

ты на пост страхового судьи, соответствующие 

вышеуказанным требованиям закона, обраща-

ются в Комиссию и предоставляют необходи-

мые для избрания документы. Комиссия, в 

свою очередь, направляет документы самых 

подходящих кандидатов в Казначейский Заме-

ститель. Казначейский Заместитель же, в свою 

очередь, регистрирует кандидата в реестре 

страховых судей при Министерстве Юстиции. 

Если в реестре производятся поправки или из-

менения, сведения об этом поступают раз в 

шесть месяцев в Министерство Юстиции и 

Казначейский Заместитель (см. ст. 30.9 Закона 

«О страховой деятельности» ТР). Стоит отме-

тить, что в Турецкой Республике гражданско-

процессуальные правила регулируются зако-

ном [5]. В статье 30.23 Закона «О страховой 

деятельности» ТР говорится, что арбитражные 

судьи, избираемые, согласно Гражданско-

Процессуальному Закону Турецкой Республи-

ки от 12 января 2011 года, для разрешения 

страховых споров, должны соответствовать 

требованиям, выдвигаемым к страховым судь-

ям статьей 30 Закона ТР «О страховой дея-

тельности». Основания для исключения того 

или иного судьи из реестра также обговорены 

в законе «О Страховой деятельности» Турец-

кой Республики. Так, в части 11 статьи 30 дан-

ного закона отмечается: если страховой судья 

более не соответствует выдвигаемым к нему 

требованиям или уличен в нарушении принци-

па беспристрастности, в таком случае его имя 

исключается из реестра судей на продолжи-

тельный срок. Кроме того, если страховой су-

дья три раза в течение года задерживает рас-

смотрение дела, то его имя также исключается 

из реестра судей на один год. 

Как отмечалось выше, в Турции застрахо-

ванные лица или субъекты, пользующиеся 

привилегиями страхового договора, могут об-

ращаться в Страховую Арбитражную Комис-

сию двумя способами. Первый способ: страховая 

компания, с которой субъект заключил страховой 

договор, должна быть членом Страховой Арбит-

ражной Комиссии. Во втором случае право об-

ращаться в Страховую Комиссию Тахким при 

возникновении тех или иных споров, исходящих 

из страхового договора, должно быть заранее об-

говорено в страховом договоре. Но несмотря на 

наличие двух этих условий, застрахованное лицо 

или субъект, пользующийся привилегиями стра-

хового договора, не вправе обращаться в Страхо-

вую Арбитражную Комиссию за разрешением 

спора, не получив предварительно положитель-

ного ответа от страховщика на свое обращение. 

То есть, закон в данном случае требует подтвер-

ждения наличия страхового спора между сторо-

нами. Так, в части 13 статьи 30 Закона «О страхо-

вой деятельности» Турецкой Республики, гово-

рится: для того чтобы обратиться в комиссию, 

предварительно обязательно, чтобы предмет спо-

ра между страховщиком и другой стороной спо-

ра, а также факт обращения в страховую компа-

нию и получения полного или частичного отказа 

в урегулировании спора и удовлетворении вы-

двигаемых требований был официально задоку-

ментирован. Но если страховая компания в тече-

ние последующих 15 дней после поступления 

жалобы не даст письменного ответа, субъект, чьи 

права нарушаются, может обратиться в Страхо-

вую Арбитражную Комиссию. Следует отметить, 

что в связи со спорами, поступившими в Судеб-

ный совет по разрешению проблем потребителей 

или в суд, согласно Закону [6] Турецкой Респуб-

лики «О защите прав потребителей», обращаться 

в Страховую Арбитражную Комиссию запреща-

ется (см. ст. 30.14 Закона «О страховой деятель-

ности» ТР). Учитывая все вышеизложенное, об-

ращения в связи с защитой прав субъектов стра-

хового договора и в связи с разрешением страхо-

вых споров, поступающие в Страховую Арбит-

ражную Комиссию Турции, в первую очередь 

изучаются сотрудниками Комиссии, занимаю-

щимися подготовкой рапортов. А они, в свою 

очередь, должны разобраться с поступившим де-

лом в течение 15 дней, а страховые дела, с кото-

рыми им не удалось разобраться, отправляют 

страховым судьям, зарегистрированным в ре-

естре. А какому именно судье будет направлено 

дело, решает Комиссия. Вместе с тем, в зависи-

мости от сути дела, Комиссия вправе сформиро-
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вать совет в составе как минимум трех страхо-

вых судей. В Законе отмечается, что если 

предметом страхового спора является сумма в 

15 000 турецких лир или больше, созыв такого 

совета является обязательным. Совет судей 

принимает решение путем большинства голо-

сов (см. ст. 30.15 Закона «О страховой дея-

тельности» Турецкой Республики). 

Назначенный страховой судья не вправе от-

клонить рассмотрение дела, за исключением 

форс-мажорных и чрезвычайных ситуаций. 

Вместе с тем, стороны спора имеют право дать 

отвод судье, в соответствии с Законом Турец-

кой Республики «О гражданском процессе». 

Протест страховому судье можно подать в Ко-

миссию в письменной форме не позднее 

5 рабочих дней после определения оснований 

для подачи отвода судье. Глава Комиссии при-

нимает решение в связи с поступившим обра-

щением об отводе судье (не позднее 5 рабочих 

дней) только после того, как проведет опрос 

всех сторон спора (см. ст. 30.15 Закона «О 

страховой деятельности» Турецкой Республи-

ки). Страховой судья принимает решение по 

делу, изучив документы, поступившие из 

Страховой Арбитражной Комиссии (см. 

ст. 30.15 Закона «О страховой деятельности» 

Турецкой Республики). Это решение должно 

быть принято в течение 4 месяцев после 

вступления дела в производство к страховым 

судьям. В противном случае спор разрешается 

в соответствующем суде. Необходимо отме-

тить, что 4-месячный срок может быть про-

длен в соответствии с письменным согласием 

сторон страхового спора (см. ст. 30.16 Закона 

«О страховой деятельности» Турецкой Рес-

публики). 

Естественно, закон требует беспристраст-

ности от принимающих решение страховых 

судьей и сотрудников, составляющих рапорты. 

Кроме того, в законе говорится, что страховые 

компании, компании по перестрахованию 

(reasürans), иные предприятия, осуществляю-

щие деятельность в страховом секторе, стра-

ховые эксперты, страховые агенты, брокеры и 

компаньоны брокеров, управленцы, служащие 

советов по надзору, лица, обладающие правом 

подписи, и другие профессиональные сотруд-

ники данных структур и предприятий не впра-

ве брать на себя полномочия страхового судьи. 

Эти ограничения касаются также супругов и де-

тей вышеперечисленных лиц. 

Статья 34 Гражданско-процессуального Зако-

на Турецкой Республики применяется также и к 

страховым судьям (ст. 30.18 Закона «О Страхо-

вой деятельности» ТР). В данной статье говорит-

ся: тот или иной судья не допускается к рассмот-

рению страхового дела в следующих случаях: 

если дело косвенно или непосредственного каса-

ется самого судьи; если дело косвенно или непо-

средственного касается супруга/супруги (если 

даже они в разводе) или родственников страхово-

го судьи или его супруга/супруги; если дело кос-

венно или непосредственного касается усынови-

теля судьи или лица, усыновленного самим стра-

ховым судьей; если дело косвенно или непосред-

ственного касается кровных родственников (даже 

третьестепенных) страхового судьи или его су-

пруга-супруги (если даже они в разводе); если 

дело касается невесты/жениха страхового судьи; 

если страховой судья в то же время является ад-

вокатом, покровителем, попечителем или закон-

ным советником одной из сторон страхового спо-

ра. После принятия решения страховой судья 

представляет данное решение главе Комиссии, 

глава Комиссии же не позднее 3 рабочих дней 

направляет дело в соответствующий суд, соглас-

но 3-й части 436-й статьи Гражданско-

процессуального Закона Турецкой Республики 

(см. ст. 30.16 Закона «О страховой деятельности 

ТР). В 3-й части 436-й статьи Гражданско-

процессуального Закона Турецкой Республики 

отмечается, что оригинал решения страхового 

судьи и самое дело направляется в соответству-

ющий суд, где эти документы и хранятся (см. 

ст. 436.3 Гражданско-процессуального Закона 

Турецкой Республики). Следует отметить, что в 

части 12 статьи 30 Закона «О страховой деятель-

ности» Турецкой Республики говорится: если в 

страховом договоре сторон не указана большая 

сумма, то решение страхового судьи, касающееся 

суммы в 40 000 турецких лир, считается для обе-

их сторон окончательным и обладает законной 

силой. Решения же, касающиеся суммы выше 

40.000 турецких лир, могут быть обжалованы в 

вышестоящих судебных инстанциях. 

Вместе с тем непременно должны учитываться 

требования 533-й статьи Гражданско-

процессуального Закона Турецкой Республики 

номер 1086 от 1927 года. Отметим, что Граждан-
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ско-процессуальный Закон Турецкой Респуб-

лики № 6100 от 12.01.2011 утратил свою силу 

в связи с принятием другого Закона. В части 

447 статьи 2 нового Гражданско-

процессуального закона Турецкой Республики 

говорится, что, согласно законодательству, 

рассылки, произведенные в утративший свою 

силу Гражданско-процессуальный закон 

№ 1086 от 18.06.1927, считаются применен-

ными к соответствующим статьям нового 

Гражданско-процессуального закона Турецкой 

Республики. Как отмечается 1-й части 439-й 

статьи нового закона, в суде можно поднять 

лишь иск о недоверии к решению страхового 

судьи. Этот иск подается в арбитражный суд 

на месте и рассматривается в первоочередном 

порядке. Как становится очевидным, вопреки 

требованиям части 12 статьи 30 Закона «О 

страховой деятельности», требовать от суда 

признания решения страхового судьи как не 

заслуживающего доверия, не рассматривая 

сумму предмета страхового спора, возможно, 

согласно статье 439 Гражданско-процессуаль-

ного Закона Турецкой Республики, однако об-

жаловать решение страхового судьи в выше-

стоящих судебных инстанциях уже не пред-

ставляется возможным. 

С уверенностью можно сказать, что после 

регулирования в Законе «О Страховой дея-

тельности» Турецкой Республики арбитраж-

ных норм в страховом секторе, стало возмож-

ным устранение пробелов в законе благодаря 

применению норм Гражданско-процессуаль-

ного Закона, тем самым была сформирована 

организованная страховая арбитражная систе-

ма (ст. 30.22 Закона «О страховой деятельно-

сти» ТР). Как становится ясно из вышеизло-

женного, в Турецкой Республике выработана 

специальная страховая арбитражная система, 

служащая альтернативой суду в разрешении 

возможных страховых споров, возникающих в 

страховом секторе. 

Благодаря такой системе защита прав субъ-

ектов страхового договора, а также разреше-

ние страховых споров, возникающих в страхо-

вом секторе, осуществляются опытными, ква-

лифицированными в данной области страхо-

выми судьями, тем самым снизив рабочую 

нагрузку на суды, в которых и без того рас-

сматривается огромное количество дел. 

Выводы. Современная система рыночных от-

ношений Азербайджанской Республики обуслов-

лена потребностью выработки специальной стра-

ховой арбитражной системы, служащей альтер-

нативой суду в разрешении возможных страхо-

вых споров, возникающих в страховом секторе. 

Имплементация турецкой системы, альтерна-

тивного суду способа обеспечения защиты прав 

субъектов страховых правоотношений в Азер-

байджанской Республике стало бы весьма полез-

ной практикой, учитывая, что защитой прав 

субъектов страхового договора, а также разреше-

нием страховых споров в страховом секторе эф-

фективно займутся квалифицированные в данной 

области опытные страховые судьи, кроме того, 

облегчится бремя работы и без того загруженных 

государственных судов. 
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Мета: обгрунтування необхідності впровадження в практику Азербайджанської Республіки 

альтернативного суду способу забезпечення захисту прав суб'єктів страхових правовідносин. 

Методи дослідження: аналіз і вивчення досвіду альтернативного способу захисту страхових прав 

суб'єктів страхових правовідносин в Турецькій Республіці (тахкім). Результати: визначено 
практична корисність впровадження в Азербайджанській Республіці практики альтернативної 

судової та іншої, зокрема, арбітражної (недержавної) системи захисту прав сторін страхових 

правовідносин. Обговорення: пропозиція використання (імплементація) в практиці страхових 
правовідносин альтернативної системи захисту прав. 
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Мета: стаття присвячена аналізу гранично допустимої площі житлового будинку, який можна 

будувати на підставі будівельного паспорту, процедурі отримання будівельного паспорту та 

введення побудованого на підставі будівельного паспорту житлового будинку в експлуатацію. 

Методи дослідження: проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення поняття «житловий 

будинок», а також норми чинного законодавства, що врегульовують правовідносини, що виникають 

при будівництві житлового будинку на підставі будівельного паспорту. Результати: окреслення 

гранично допустимої площі житлового будинку, який можна будувати на підставі будівельного 

паспорту. Обговорення: проблем вітчизняного законодавства та практики, що виникають при 

будівництві житлового будинку на підставі будівельного паспорту. 

Ключові слова: будівництво, будівельний паспорт, площа житлового будинку, підвальне 

приміщення, мансардне приміщення. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

На практиці ми часто зустрічаємо певну пра-

вову необізнаність не тільки замовників будів-

ництва чи підрядників, але навіть і представ-

ників органів державного архітектурно-

будівельного контролю про граничний розмір 

допустимої площі житлового будинку, який 

можна будувати на підставі будівельного пас-

порту, та порядок обчислення такої площі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі 

вчені зробили вагомий внесок у розвиток тео-

ретичних основ процедури будівництва та під-

рядних правовідносин. Такі, зокрема, як 

Н.С. Кузнєцова, В.М. Коссак, в частині до-

говірного оформлення будівельних пра-

вовідносин вагомий внесок внесли 

М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський. Окрім то-

го плеяда молодих вчених, таких як 

А.Б. Гриняк, М.Д. Пленюк зробили вагомий 

внесок у дослідження окресленої в статті про-

блематики. 

Метою статті є подальша теоретична розробка 

правових особливостей будівництва житлових 

будинків на підставі будівельного паспорту. 

Виклад основного матеріалу. Будівництво 

власного житлового будинку є мрією багатьох 

громадян. Визначення поняття «житловий буди-

нок» міститься в окремих нормативно-правових 

актах. Так, зокрема, відповідно до ст. 380 Ци-

вільного кодексу України, житловим будинком є 

будівля капітального типу, споруджена з дотри-

манням вимог, встановлених законом, іншими 

нормативно-правовими актами, і призначена для 

постійного у ній проживання. 

Державні будівельні норми ДБН В.2.2-15-2005 

«Житлові будинки. Основні положення» містять 

розмежовані визначення житлового будинку різ-

них типів. Так, зокрема, зблокований житловий 

будинок – це будинок квартирного типу, що 

складається з двох і більше квартир, кожна з яких 

має безпосередній вихід на приквартирну ділянку 

або вулицю. Житловий будинок секційного типу 

– будинок, що складається з однієї або декількох 
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секцій. Житловий будинок коридорного (гале-

рейного) типу - будинок, у якому квартири 

(або кімнати гуртожитків) мають виходи через 

загальний коридор (галерею) не менше ніж на 

двоє сходів. 

Цікавим визнається визначення І.В. Яку-

бовського, який пропонує таку класифікацію 

однородинних житлових будинків: сільський 

садибний будинок - будинок площею 80-150 

м2, розташований в сільській місцевості разом 

зі спорудами господарського призначення; ко-

тедж - житловий будинок площею 150-200 м2, 

призначений для тимчасового або постійного 

проживання однієї родини з ділянкою землі; 

особняк - житловий будинок площею до 600 

м2, для постійного проживання однієї родини, 

розташований на окремій ділянці землі в місті 

або в приміській зоні; вілла - однородинний 

житловий будинок площею 600-1000 м2 із са-

дом, розташований в місті, приміській або ку-

рортній зоні; резиденція - житловий будинок 

площею понад 1000 м2 з великою земельною 

ділянкою, розташований в престижному рай-

оні міста або приміській зоні [1]. 

Слід навести ще одне цікаве визначення в 

контексті зазначеної вище класифікації: 

дачний будинок – будинок тимчасового про-

живання загальною площею до 80 м2, викори-

стовується з метою позаміського відпочинку і 

не призначений для постійного проживання 

людей [2]. 

Останнім часом все частіше лунає доціль-

ність будівництва так званих пасивних бу-

динків. Цікавим визнається наступне визна-

чення поняття пасивний будинок, відтак це 

(нім. Passivhaus, англ. passive house) — 

енергоефективний будівельний стандарт, який 

створює комфортні умови проживання, одно-

часно є економічним і надає мінімальний нега-

тивний вплив на навколишнє середовище. Па-

сивний будинок — це будинок, в якому мож-

ливо досягти комфортного мікроклімату 

(ISO 7730), як у зимовий період без окремої 

системи опалення (або використовуючи мало-

потужну компактну систему опалення), так і в 

літній період без системи кондиціонування [3]. 

Полегшенням непростої долі приватних за-

будовників можна вважати можливість будів-

ництва на підставі будівельного паспорту. 

Відповідно до Закону України «Про регулю-

вання містобудівної діяльності» [4] забудова при-

садибних, дачних і садових земельних ділянок 

може здійснюватися на підставі будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки (далі - 

будівельний паспорт). Будівельний паспорт 

визначає комплекс містобудівних та архітектур-

них вимог до розміщення і будівництва індивіду-

ального (садибного) житлового будинку, садово-

го, дачного будинку не вище двох поверхів (без 

урахування мансардного поверху) з площею до 

300 квадратних метрів, господарських будівель і 

споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеле-

нення земельної ділянки. 

Слід визначити, що законодавець розуміє під 

площею до 300 квадратних метрів. Відповідно до 

п. 1.3 Наказу Міністерства регіонального розвит-

ку, будівництва та житлово-комунального госпо-

дарства України «Про затвердження Порядку ви-

дачі будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки» [5]. Параметри забудови визначаються з 

урахуванням державних будівельних норм ДБН 

В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні поло-

ження», ДБН 360-92** «Містобудування. Пла-

нування і забудова міських і сільських поселень». 

Відповідно до п. 1.6 ДБН В.2.2-15-2005 «Жит-

лові будинки. Основні положення» [6] порядок 

підрахунку площі квартири у житловому будинку 

і гуртожитку, площі житлового будинку, площі 

приміщень, площі забудови, будівельного об'єму, 

поверховості житлового будинку та перелік 

обов'язкових техніко-економічних показників 

наведений у додатку В, у п. 5 якого чітко зазна-

чено, що площу житлового будинку визначають 

як суму площ поверхів будинку, виміряних у ме-

жах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а та-

кож площ балконів і лоджій. Площа сходових 

кліток, ліфтових та інших шахт включається до 

площі поверху з урахуванням їх площ на рівні 

даного поверху. Площа горищ і технічних по-

верхів та підвалів до площі будинку не вклю-

чається. 

Постає питання законодавчого визначення по-

нять: горище, технічний поверх та підвал. Таке 

визначення нам надає не тільки ДБН В.2.2-15-

2005 «Житлові будинки. Основні положення», 

але і ДБН В.2.2-9-2009. ГРОМАДСЬКІ 

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ Основні положення 

[7]. Таким чином, слід зазначити наступні визна-

чення, що нам надає законодавець. Поверх ман-
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сардний (мансарда) – поверх у горищному 

просторі, фасад якого повністю або частково 

утворений поверхнею (поверхнями) похилої 

чи ламаної покрівлі [6]. Поверх мансардний– 

поверх, у якому приміщення розташовані в 

об'ємі горища, при цьому площа горизонталь-

ної частини стелі приміщень має бути не мен-

ше ніж половина площі підлоги, а висота стін 

до низу похилої частини стелі – не менше 1,6 м 

[7]. Поверх технічний – поверх для розміщен-

ня інженерного обладнання і прокладання ко-

мунікацій, може бути розташований у нижній 

(технічне підпілля), верхній (технічне горище) 

або в середній частині будинку. Поверх 

підземний - поверх з позначкою підлоги 

приміщень нижче планувальної позначки землі 

на всю висоту приміщення, при чому, 

відповідно до п. 6.3.3 ДБН В.2.2-9-2009. 

ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ Ос-

новні положення висота підземного, підваль-

ного та цокольного поверхів від підлоги до 

стелі повинна бути не менше 2,7 м. Висота 

технічного поверху приймається залежно від 

габаритів розташованого у ньому інженерного 

обладнання і комунікацій. У місцях проходу 

обслуговуючого персоналу висота від підлоги 

до низу конструкцій, що виступають, має бути 

не менше 1,9 м. 

Визначивши максимальні вимоги по гра-

нично допустимій площі житлового будинку, 

слід проаналізувати правовий статус цього до-

кумента та процедуру його отримання. 

Будівельний паспорт складається з тексто-

вих та графічних матеріалів. За наявності пла-

ну зонування території розроблення будівель-

ного паспорта здійснюється на його підставі. 

Проектування на підставі будівельного пас-

порта здійснюється без отримання містобудів-

них умов та обмежень. Розроблення проекту 

будівництва здійснюється виключно за бажан-

ням замовника. 

Розроблення будівельного паспорта 

здійснюється: в межах населених пунктів - 

відповідно до наявної містобудівної докумен-

тації на місцевому рівні; за межами населених 

пунктів - відповідно до детальних планів тери-

торій та планувальних рішень проектів садів-

ницьких та дачних товариств. 

Видача будівельного паспорта здійснюється 

уповноваженим органом містобудування та 

архітектури безпосередньо, через центри надання 

адміністративних послуг та/або через Єдиний 

державний портал адміністративних послуг. 

Будівельний паспорт надається уповноваженим 

органом містобудування та архітектури на безо-

платній основі протягом десяти робочих днів з 

дня надходження пакета документів, до якого 

входять: заява на видачу будівельного паспорта зі 

згодою замовника на обробку персональних да-

них; засвідчена в установленому порядку копія 

документа, що засвідчує право власності або ко-

ристування земельною ділянкою, або договір су-

перфіцію; ескізні наміри забудови (місце розта-

шування будівель та споруд на земельній ділянці, 

відстані до меж сусідніх земельних ділянок та 

розташованих на них об’єктів, інженерних мереж 

і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із за-

значенням габаритних розмірів, перелік систем 

інженерного забезпечення, у тому числі автоном-

ного, що плануються до застосування, тощо); 

проект будівництва (за наявності); засвідчена в 

установленому порядку згода співвласників зе-

мельної ділянки (житлового будинку) на забудо-

ву. 

Уповноважений орган містобудування та ар-

хітектури на підставі отриманих документів 

визначає відповідність намірів забудови земель-

ної ділянки вимогам чинної містобудівної доку-

ментації на місцевому рівні, детальним планам 

територій, планувальним рішенням проектів 

садівницьких та дачних товариств, державним 

будівельним нормам, стандартам і правилам. 

Пакет документів для видачі будівельного 

паспорта або внесення змін до нього повертаєть-

ся уповноваженим органом містобудування та 

архітектури замовнику з таких підстав: неподан-

ня повного пакета документів; невідповідність 

намірів забудови земельної ділянки вимогам 

містобудівної документації на місцевому рівні, 

детальним планам територій, планувальним 

рішенням проектів садівницьких та дачних това-

риств, державним будівельним нормам, стандар-

там і правилам. 

Технічні умови щодо інженерного забезпечен-

ня отримуються замовником самостійно. 

До складу будівельного паспорта входять: па-

кет документів, наданий замовником; схема забу-

дови земельної ділянки; пам’ятка замовнику 

індивідуального будівництва. 
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Будівельний паспорт складається у двох 

примірниках та підписується керівником 

відповідного уповноваженого органу містобу-

дування та архітектури. 

Після направлення замовником відповідно 

до статті 34 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» повідомлення про 

початок виконання будівельних робіт до 

відповідних органів Держархбудінспекції 

України будівельний паспорт є підставою для 

виконання будівельних робіт. 

Замовник має право виконувати будівельні 

роботи лише після: подання замовником по-

відомлення про початок виконання будівель-

них робіт відповідному органу державного ар-

хітектурно-будівельного контролю. 

Виконання будівельних робіт без відповід-

ного документа, передбаченого цією статтею, 

вважається самочинним будівництвом і тягне 

за собою відповідальність згідно із законом. 

Після набуття права на земельну ділянку та 

відповідно до її цільового призначення замов-

ник може виконувати підготовчі роботи, 

визначені будівельними нормами, стандартами 

і правилами, з повідомленням органу держав-

ного архітектурно-будівельного контролю. 

Форма повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт, порядок його подання, 

форма повідомлення про зміну даних у пода-

ному повідомленні визначаються Кабінетом 

Міністрів України. Наразі відповідно до По-

станови Кабінету Міністрів України від 

13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання вико-

нання підготовчих і будівельних робіт» [8]. 

Виконання підготовчих робіт може 

здійснюватися на підставі повідомлення про 

початок виконання будівельних робіт чи доз-

волу на виконання будівельних робіт. 

Виконання підготовчих робіт без подання 

повідомлення про початок виконання підго-

товчих робіт, повідомлення про початок вико-

нання будівельних робіт або отримання дозво-

лу на виконання будівельних робіт заборо-

няється. 

Повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт не дає права на виконання 

будівельних робіт. 

Право на виконання підготовчих робіт 

(якщо вони не були виконані раніше згідно з 

повідомленням про початок виконання підго-

товчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах, що 

за класом наслідків (відповідальності) належать 

до об’єктів з незначними наслідками (СС1), 

об’єктах, будівництво яких здійснюється на 

підставі будівельного паспорта, надається замов-

нику та генеральному підряднику чи підряднику 

(у разі якщо будівельні роботи виконуються без 

залучення субпідрядників) після подання по-

відомлення про початок виконання будівельних 

робіт. Виконувати будівельні роботи без подання 

повідомлення про початок виконання будівель-

них робіт забороняється. 

Отримання замовником інших документів 

дозвільного характеру для виконання буді-

вельних робіт, крім направлення повідомлення 

про початок виконання будівельних робіт до 

відповідного органу державного архітектурно-

будівельного контролю відповідно до частини 

першої цієї статті, не вимагається. 

Прийняття в експлуатацію закінчених будів-

ництвом об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незна-

чними наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво 

яких здійснювалося на підставі будівельного пас-

порта, здійснюється шляхом реєстрації 

відповідним органом державного архітектурно-

будівельного контролю на безоплатній основі по-

даної замовником декларації про готовність 

об’єкта до експлуатації протягом десяти робочих 

днів з дня реєстрації заяви. 

Датою прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єкта є дата реєстрації декларації 

про готовність об’єкта до експлуатації або видачі 

сертифіката. 

Експлуатація закінчених будівництвом 

об’єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття пе-

редбачено законодавством) в експлуатацію, забо-

роняється. 

Зареєстрована декларація про готовність 

об’єкта до експлуатації або сертифікат є підста-

вою для укладення договорів про постачання на 

прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для 

його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, 

електроенергії, включення даних про такий 

об’єкт до державної статистичної звітності та 

оформлення права власності на нього. 

Підключення закінченого будівництвом 

об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженер-

них мереж здійснюється протягом десяти днів з 

дня відповідного звернення замовника до осіб, 
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які є власниками відповідних елементів інже-

нерної інфраструктури або здійснюють їх 

експлуатацію. 

Замовник відповідно до закону несе 

відповідальність за повноту та достовірність 

даних, зазначених у поданій ним декларації 

про готовність об’єкта до експлуатації, та за 

експлуатацію об’єкта без зареєстрованої де-

кларації або сертифіката. 

Висновки. На підставі проведеного аналізу 

чинного законодавства щодо гранично допу-

стимої площі житлового будинку, який можна 

будувати на підставі будівельного паспорту, 

процедури отримання будівельного паспорту 

та введення побудованого на підставі 

будівельного паспорту житлового будинку в 

експлуатацію, можна зробити висновок, що 

площу житлового будинку визначають як суму 

площ поверхів будинку, виміряних у межах 

внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а також 

площ балконів і лоджій. Площа сходових 

кліток, ліфтових та інших шахт включається 

до площі поверху з урахуванням їх площ на 

рівні даного поверху. Площа горищ і тех-

нічних поверхів та підвалів до площі будинку 

не включається. 
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Цель: статья посвящена анализу предельно допустимой площади жилого дома, который можно 

строить на основании строительного паспорта, процедуре получения строительного паспорта и 

введения построенного на основании строительного паспорта жилого дома в эксплуатацию. 

Методы исследования: проанализированы подходы различных ученых относительно определения 
понятия «жилой дом», а также нормы действующего законодательства, регулирующие 

правоотношения, возникающие при строительстве жилого дома на основании строительного 

паспорта. Результаты: определение предельно допустимой площади жилого дома, который можно 
строить на основании строительного паспорта. Обсуждение: проблем отечественного 

законодательства и практики, возникающих при строительстве жилого дома на основании 

строительного паспорта. 
Ключевые слова: строительство, строительный паспорт, площадь жилого дома, подвальное 

помещение, мансардное помещение. 
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Aim: the article is devoted to the analysis of the maximum allowable area of a residential building, which 
can be built on the basis of a building passport, a procedure for obtaining a building passport and the 

introduction of a building built on the basis of a building passport in operation. Methods of research: 

analyzes the approaches of different scientists to determine the concept of "residential building", as well as 
the norms of the current legislation, regulating the legal relationship that arises when building a residential 

building on the basis of a building passport. Results: outline the maximum allowable area of a residential 

building that can be built on the basis of a building passport. Discussion: problems of domestic legislation 
and practices that arise during the construction of a residential building on the basis of a building passport. 

Keywords: building, construction passport, area of a residential building, basement, mansard room. 
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Мета: проаналізовано поняття забезпечення позову, наведено види забезпечення позову в ГПК та 

ЦПК України. Визначено роль інституту забезпечення позову під час реалізації органами доходів і 

зборів механізму захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів, що містять 

об’єкти інтелектуальної власності, через митний кордон України. Здійснено узагальнення судової 

практики господарських судів щодо забезпечення позовів у справах про захист прав інтелектуальної 

власності у випадках, коли митне оформлення товарів зупинене органом доходів і зборів. Надано 

оцінку змінам до ГПК та ЦПК України щодо введення такого виду забезпечення позову, як зупинення 

митного оформлення товарів чи предметів. Методи дослідження: використання загального 

методу пізнання дозволило концентрувати накопичені наукові знання та практику застосування 

законодавства у сфері загального зупинення оформлення товарів та предметів на митниці 

Результати: визначаються передумови низького рівня ефективності діяльності сучасної митниці. 

Обговорення: проблеми правового забезпечення митного оформлення об’єктів інтелектуальної 

власності. 

Ключові слова: права інтелектуальної власності, Митний кодекс, об’єкти інтелектуальної 

власності, орган доходів і зборів, переміщення товарів через митний кордон України, заходи 

забезпечення позову. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

На основі порівняльно-правового аналізу де-

яких норм ЦПК та ГПК України з урахуванням 

судової практики висвітлити роль інституту 

забезпечення позову у механізмі захисту прав 

інтелектуальної власності органами доходів і 

зборів під час переміщення товарів, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності, через 

митний кордон України. 

Аналіз досліджень і публікацій. Багато 

науковців висвітлювали аспекти захисту прав 

інтелектуальної власності під час переміщення 

товарів через митний кордон України, зокрема, 

Г. Андрощук, В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко, 

Ю.М. Капіца, І.М. Коросташова, Ю.О. Медві-

дь, І.В. Стрижак, Г.О. Швець, П.В. Солошенко, 

С.А. Петренко та інші. За останні роки захистили 

дисертації з цього питання С.П. Филь та 

В.А. Свирида. Саме питання забезпечення позо-

вів при реалізації механізму захисту прав інтеле-

ктуальної власності митними органами досліджу-

вав І.М. Бенедисюк. Проте з урахуванням спливу 

певного часу це питання підлягає дослідженню в 

аспекті змін у законодавстві та практичного за-

стосування заходів забезпечення під час реаліза-

ції органами доходів і зборів механізму захисту 

інтелектуальної власності, передбаченого Мит-

ним кодексом України. 

Мета статті – визначити роль заходів забез-

печення позову у реалізації механізму захисту 

прав інтелектуальної власності, передбаченого 

Митним кодексом України. Здійснити аналіз су-
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дової практики господарських судів, зокрема 

позиції Вищого господарського суду України, 

щодо реалізації статті 399 МК України в час-

тині надання органу доходів і зборів ухвали 

суду як підстави для подальшого зупинення 

митного оформлення товарів. Також надати 

оцінку змінам у законодавстві стосовно вве-

дення нового виду забезпечення позову з ура-

хуванням судової практики. 

Виклад основного матеріалу. Поняття за-

безпечення позову не є дискусійним у науці 

цивільного та господарського процесу. 

Так, М.Й. Штефан наводить наступне ви-

значення позову – це вжиття судом, у прова-

дженні якого знаходиться справа, заходів щодо 

охорони матеріально-правових інтересів пози-

вача, які гарантують за його позовом про при-

судження реальне виконання позитивно прий-

нятого рішення [1, с. 351]. 

С.Я. Фурса зазначає, що під забезпеченням 

позову слід розуміти вжиття судом, у прова-

дженні якого знаходиться справа, заходів щодо 

охорони матеріально-правових інтересів пози-

вача, які гарантують реальне виконання судо-

вого рішення, прийнятого за його позовом [2, 

с. 500]. 

Забезпечення позову як створення можли-

вості для майбутнього реального виконання 

рішення суду визначає В.І. Тертишніков [3, 

с. 115]. 

С.В. Васильєв вважає, що забезпечення по-

зову – це сукупність процесуальних дій, які 

гарантують реальне виконання рішення суду в 

разі задоволення позовних вимог [4, с. 223]. 

В.І. Горевий наводить наступне визначення 

забезпечення позову – засіб запобігання мож-

ливим порушенням майнових чи охоронюва-

них законом інтересів юридичної або фізичної 

особи [5, с. 113]. 

Наведені визначення забезпечення позову в 

цілому не суперечать одне одному та дають 

можливість точно зрозуміти суть цього проце-

суального інституту. 

Важливу роль відіграє цей інститут як ін-

струмент охорони права інтелектуальної влас-

ності під час переміщення товарів, що містять 

об’єкти інтелектуальної власності, через мит-

ний кордон України. 

Так розділом XIV діючого Митного кодексу 

України «Сприяння захисту прав інтелектуальної 

власності під час переміщення товарів через мит-

ний кордон України» передбачено дієвий та акту-

альний механізм захисту прав інтелектуальної 

власності, який передбачає, зокрема, призупи-

нення органом доходів і зборів митного оформ-

лення товарів на строк до 10 робочих днів, а в 

разі необхідності продовження цього строку на 

10 робочих днів. 

У разі, якщо протягом зазначених строків до 

органу доходів і зборів, що призупинив митне 

оформлення товарів, не буде подано ухвалу суду 

про заборону вчинення певних дій у справі про 

порушення прав інтелектуальної власності або 

відповідне рішення іншого уповноваженого дер-

жавного органу, то за відсутності ознак пору-

шення митних правил товари, щодо яких було 

прийнято рішення про призупинення митного 

оформлення, підлягають митному оформленню в 

установленому порядку (ст. 399 МК України). 

Як свідчить судова практика, такою ухвалою, 

яка є підставою для подальшого продовження 

строку зупинення митного оформлення товару, 

що містить об’єкти інтелектуальної власності, та 

може бути постановлена в такий стислий строк, є 

ухвала про забезпечення доказів або ухвала про 

забезпечення позову. 

Постанова Пленуму Вищого господарського 

суду України «Про деякі питання практики вирі-

шення спорів, пов’язаних із захистом прав інте-

лектуальної власності» від 17.10.2012 № 12 (п. 8) 

передбачає, що з урахуванням змісту статті 399 

Митного кодексу України господарський суд 

може вживати такий запобіжний захід, як забо-

рона митному органові вчиняти дії щодо митного 

оформлення товару до розгляду по суті справи 

про порушення права інтелектуальної власності. 

Така позиція Вищого господарського суду Ук-

раїни знайшла своє відображення в судовій прак-

тиці. Так, наприклад, ухвалою господарського 

суду Київської області від 22.02.2017 по справі 

№ 911/513/17 [11] задоволено заяву Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Рібок Інтернешнл 

Лімітед» про вжиття запобіжних заходів. Накла-

дено арешт на товар, поданий до митного оформ-

лення за відповідною митною декларацією, ви-

требувано у Київської митниці ДФС України зра-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran848#n848
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran848#n848
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12?find=1&text=%E7%E0%E1%EE%F0%EE%ED#w12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12?find=1&text=%E7%E0%E1%EE%F0%EE%ED#w12
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зки кожного найменування та артикулу товару, 

заборонено Київській митниці ДФС здійсню-

вати митне оформлення певного товару, пода-

ного до митного оформлення за відповідною 

митною декларацією до розгляду справи по 

суті. 

В той же час згідно ст. 43-2 ГПК України в 

редакції, що діяла до 15.12.2017, запобіжні за-

ходи включають: 1) витребування доказів; 

2) огляд приміщень, в яких відбуваються дії, 

пов’язані з порушенням прав; 3) накладення 

арешту на майно, що належить особі, щодо 

якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в 

неї або в інших осіб [16]. Заборони вчиняти дії 

цей перелік запобіжних заходів не містить. 

Тому, на наш погляд, враховуючи вичерп-

ність визначених ГПК України запобіжних за-

ходів [13, с. 57] вжиття судом заборони мит-

ному органові вчиняти дії щодо митного офо-

рмлення товару до розгляду про суті господар-

ської справи не відповідало в повній мірі ані 

переліку заходів забезпечення доказів, встано-

вленого ГПК, ані їх меті – забезпеченню збе-

реження доказів, які можуть бути використані 

під час розгляду справи. 

Згідно ст. 67 ГПК України в редакції, що 

діяла до 15.12.2017, позов забезпечується на-

кладенням арешту на майно або грошові суми, 

що належать відповідачу; забороною відпові-

дачеві вчиняти певні дії; забороною іншим 

особам вчиняти певні дії, що стосуються пре-

дмета спору; зупиненням стягнення на підставі 

виконавчого документа або іншого документа, 

за яким стягнення здійснюється у безспірному 

порядку. 

В судовій практиці є розповсюдженими ви-

падки щодо забезпечення позову шляхом забо-

рони митниці здійснювати митне оформлення 

певного товару. 

Так ухвалою господарського суду Сумської 

області від 04.01.2016 по справі № 903/1254/15 

[8] вжито заходів до забезпечення позову шля-

хом заборони Сумській митниці ДФС України 

здійснювати митне оформлення певного това-

ру на строк до прийняття судом рішення по 

даній справі. 

Також ухвалою господарського суду Запорізь-

кої області від 23.02.2016 по справі № 908/497/16 

[9] вжито заходів до забезпечення позову шляхом 

заборони Запорізькій митниці Державної фіска-

льної служби України здійснювати митне оформ-

лення певного товару, поданого до митного офо-

рмлення за відповідною митною декларацією у 

митному режимі «імпорт». 

Деякі суди поєднували декілька засобів забез-

печення позову. Так ухвалою господарського су-

ду Рівненської області від 12.04.2017 по справі 

№ 918/257/17 [10] вжито заходів до забезпечення 

позову, накладено арешт на певний товар за від-

повідною митною декларацією, заборонено Рів-

ненській митниці ДФС України до вирішення 

спору по суті здійснювати митне оформлення то-

вару, який був заявлений до митного оформлення 

та митного контролю за відповідною митною де-

кларацією. 

Таким чином, судами в якості забезпечення 

доказів або в якості забезпечення позову вжива-

лися відповідні заходи як заборона органу дохо-

дів і зборів (митниці) здійснювати митне оформ-

лення товару, накладення арешту на товар. 

В цілому така практика відповідала наведеним 

положенням ст. 67 ГПК України, але не в повній 

мірі відповідала положенням Митного кодексу 

України, зокрема статті 399. 

Накладення арешту на товар, щодо якого не 

завершено процедуру митного оформлення та 

який не випущений у вільний обіг, є проблемати-

чним, оскільки це прямо не передбачено ані Ми-

тним кодексом України, ані Законом України 

«Про виконавче провадження» [17]. Положення 

Закону «Про виконавче провадження» необхідно 

брати до уваги, оскільки саме виконавець відпо-

відно до цього Закону виконує ухвалу про накла-

дення арешту на майно. Як зазначав 

І.М. Бенедисюк, така неузгодженість митного за-

конодавства з ГПК України призводила до нега-

тивних наслідків [18, с. 72]. 

Аналогічна неузгодженість мала місце також 

щодо заходів забезпечення позову, передбачених 

Цивільним процесуальним кодексом. Його поло-

ження, а саме – стаття 152 передбачала наступні 

види забезпечення позову: 1) накладення арешту 

на майно або грошові кошти; 2) заборону вчиня-
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ти певні дії; 3) встановленням обов’язку вчи-

нити певні дії; 4) забороною іншим особам 

здійснювати платежі або передавати майно 

відповідачеві чи виконувати щодо нього інші 

зобов’язання; 5) зупиненням продажу арешто-

ваного майна; 6) зупиненням стягнення на під-

ставі виконавчого документа; 7) передачею 

речі, яка є предметом спору, на зберігання ін-

шій особі. В разі необхідності судом можуть 

бути застосовані інші види забезпечення позо-

ву. 

Хоча в цивільному процесі суд був наділе-

ний правом застосувати інші види забезпечен-

ня позову, які б відповідали обставинам спра-

ви, є сумнівним, що суди здійснювали зупи-

нення митного оформлення товарів чи предме-

тів. Тому неузгодженість норм ЦПК та МК 

України також призводила до негативних 

наслідків у сфері захисту прав інтелектуальної 

власності. 

Законом України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочин-

ства України та інших законодавчих актів» 

№ 2147-VIII від 03.10.2017 [3] було викладено 

Господарський процесуальний та Цивільний 

процесуальний кодекси в нових редакціях. 

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 137 ГПК України в новій 

редакції позов забезпечується зокрема зупи-

ненням митного оформлення товарі чи пред-

метів, що містять об’єкти інтелектуальної 

власності. 

Зазначені зміни вже знайшли своє відобра-

ження у судовій практиці. Так ухвалою госпо-

дарського суду м. Києва від 09.01.2018 по 

справі № 910/292/18 [12] задоволено клопо-

тання про вжиття заходів до забезпечення по-

зову, до набрання рішенням суду у даній 

справі законної сили зупинено митне оформ-

лення певних товарів, заявлених до митного 

оформлення до Дніпропетровської митниці 

Державної фіскальної служби України згідно 

відповідної митної декларації, накладено 

арешт на цей товар. 

Також змін зазнав й Цивільний процесуаль-

ний кодекс України. Так відповідно до п. 8 ч. 1 

ст. 150 ЦПК України в новій редакції позов 

забезпечується зокрема зупиненням митного 

оформлення товарів чи інших предметів. 

Зупинення митного оформлення товарів чи 

інших предметів як вид забезпечення позову, з 

одного боку, створює можливості для майбутньо-

го реального виконання позитивного для позива-

ча рішення суду. З іншого – враховує особливості 

положень, передбачених ст. 399 Митного кодексу 

України. 

Висновки. Таким чином, механізм захисту 

прав інтелектуальної власності органами доходів 

і зборів при переміщенні товарів, які містять 

об’єкти прав інтелектуальної власності, через ми-

тний кордон України, нерозривно пов'язаний з 

інститутом забезпечення позову в цивільному та 

господарському процесах. Забезпечення позову є 

необхідною умовою реалізації такого механізму. 

Тому з метою найповнішої реалізації можливос-

тей, що передбачені Митним кодексом України в 

сфері захисту прав інтелектуальної власності, є 

важливим, щоб ці елементи були узгоджені між 

собою та при їх застосуванні не виникало жодних 

перешкод та труднощів. 

Наведені зміни у законодавстві, а саме у ЦПК 

України та ГПК України щодо введення такого 

нового виду забезпечення позову, як зупинення 

митного оформлення товарів чи інших предметів, 

без сумніву, спрямовані на усунення неузгодже-

ності цивільного процесуального, господарського 

процесуального та митного законодавства. І тим 

самим безперечно сприятимуть захисту прав ін-

телектуальної власності під час переміщення то-

варів, що містять об’єкти інтелектуальної власно-

сті, через митний кордон України. 
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Цель: проанализировано понятие обеспечения иска, приведены виды обеспечения иска в ХПК и 

ГПК Украины. Определена роль института обеспечения иска при реализации органами доходов и 

сборов механизма защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, через таможенную границу Украины. 

Осуществлено обобщение судебной практики хозяйственных судов по обеспечению исков по делам о 

защите прав интеллектуальной собственности в случаях, когда таможенное оформление товаров 

остановлено органом доходов и сборов. Дана оценка изменениям в ХПК и ГПК Украины о введении 

такого вида обеспечения иска, как приостановление таможенного оформления товаров или 

предметов. Методы исследования: использование общего метода познания позволило 

концентрировать накопленные научные знания и практику применения законодательства в сфере 

общей остановки оформления товаров и предметов на таможне Результаты: определяются 

предпосылки низкого уровня эффективности деятельности современной таможни. Обсуждение: 

проблемы правового обеспечения таможенного оформления объектов интеллектуальной 

собственности. 
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Purpose: the concept of ensuring the claim is analyzed, types of claim protection in the GPC and the 

CPC of Ukraine are given. The role of the Institute to secure the claim during implementation by income and 

fees mechanism to protect intellectual property rights when moving goods containing intellectual property 

across the customs border of Ukraine. Done generalization of judicial practice of commercial courts to 

secure claims in cases of intellectual property rights when stopped by customs clearance agency revenues 

and fees. Provided assessment of changes to the EPC and the CPC of Ukraine on the introduction of this 

type of the claim, as the suspension of customs clearance or objects. Methods: using general method allowed 

to concentrate knowledge accumulated scientific knowledge and practice of law in general and the 

suspension of clearance items at customs Results: are determined preconditions low efficiency of modern 

customs. Discussion: problems of legal provision of customs clearance of objects of intellectual property. 

Keywords: intellectual property rights, Customs Code, objects of intellectual property, revenue and 

expenditure body, movement of goods across the customs border of Ukraine, measures of securing for a 

claim. 
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Мета: встановлення правильності правотворчої техніки щодо визначення центрального органу 

виконавчої влади в сфері виконання кримінальних покарань та пробації. Методи дослідження: сукуп-

ність загальних і спеціальних методів наукового пізнання – термінологічний, функціональний, си-

стемно-структурний, логіко-нормативний. Результати: сформульовано власне бачення щодо визна-

чення центрального органу виконавчої влади в сфері виконання кримінальних покарань та пробації, 

обґрунтовано доцільність визнання ним Державну кримінально-виконавчу службу України, а не 

Міністерство юстиції України, охарактеризовано місце Адміністрації ДКВС України як її цен-

трального апарату, розкрито розподіл компетенції між суб’єктами кримінально-виконавчої політи-

ки – Міністерством юстиції України та Державною кримінально-виконавчою службою України, 

встановлено низку колізій в кримінально-виконавчому законодавстві, запропоновано шляхи їх усунен-

ня. Обговорення: внесення змін до законодавства стосовно даного питання. 

Ключові слова: закон, норма права, кримінально-виконавче право, Державна кримінально-

виконавча служба, Міністерство юстиції України, Адміністрація. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

Існуюча плутанина у нормах кримінально-

виконавчого права виникла з часу створення у 

2010 році у складі Державної кримінально-

виконавчої служби (ДКВС) України окремої 

служби – Державної пенітенціарної служби 

(ДпТС) України, яка з’явилася шляхом перетво-

рення Державного департаменту України з пи-

тань виконання покарань й стала центральним 

органом виконавчої влади України зі спеціаль-

ним статусом та одночасно центральним апара-

том усієї кримінально-виконавчої системи 

України. За увесь час існування ДПтС України 

велися дискусії щодо правомочності її 

функціонування та законності існування однієї 

служби у складі іншої. Після ліквідації ДПтС 

України її правонаступником визнано Міністер-

ство юстиції України, що начеб то повинно було 

спростити ієрархічність органів управління 

кримінально-виконавчою системою, однак 

навпаки призвело до виникнення низки додат-

кових запитань. Саме цим й обумовлена акту-

альність дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Науковій 

дискусії щодо кримінально-виконавчої терміно-

логії та відповідних дефініцій присвячені праці 

таких вчених як: К. А. Автухова, І. Г. Бога-

тирьова, В. В. Василевича, А. О. Галая, 

С. К. Гречанюка, О. М. Джужі, О. Г. Колба, 

О. М. Литвинова, М. С. Пузирьова, C. І. Хали-

мона, I. С. Яковець та інших. Між тим, проблемі 

співвідношення, таких, ключових для криміна-

льно-виконавчої системи, органів виконавчої 

влади, як Міністерство юстиції України та Дер-

жавна кримінально-виконавча служба України, 

приділено недостатньої уваги. 
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Метою статті є встановлення правильності 

правотворчої техніки щодо визначення центра-

льного органу виконавчої влади в сфері вико-

нання кримінальних покарань та пробації. 

Виклад основного матеріалу. Згідно зі 

ст. 11 Кримінально-виконавчого кодексу 

України органами виконання покарань є: цен-

тральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері виконання кри-

мінальних покарань та пробації, його тери-

торіальні органи управління, уповноважені ор-

гани з питань пробації [1]. 

Стосовно центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

виконання кримінальних покарань та пробації, 

то тут існують юридичні колізії, які проявля-

ються у наступному. 

Так, після ліквідації ДПтС України, яка була 

центральним органом виконавчої влади, що ре-

алізує державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань, її правонаступником 

постановою Кабінету Міністрів України від 

18 травня 2016 р. № 343. «Деякі питання оп-

тимізації діяльності центральних органів вико-

навчої влади системи юстиції» [2] визнано 

Міністерство юстиції України, що начебто не 

суперечить нормам Закону України «Про цен-

тральні органи виконавчої влади» [3], яким 

міністерства можуть визнаватися центральними 

органами виконавчої влади. 

Підтвердженням цьому слугують положення 

згаданого Закону України, де у ч. 1 ст. 6 зазна-

чено, що «Міністерство є центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування 

та реалізує державну політику в одній чи 

декількох визначених Кабінетом Міністрів 

України сферах, проведення якої покладено на 

Кабінет Міністрів України Конституцією та за-

конами України». 

Тому, якщо Міністерство юстиції є цен-

тральним органом виконавчої влади, що ре-

алізує державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації, то з 

урахуванням положень ч. 1 ст. 11 КВК України 

виходить, що Мін’юст є органом виконання по-

карань. 

Далі ще цікавіше. Частина 1 ст. 6 Закону 

України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України» [4] закріплює, що 

«Державна кримінально-виконавча служба 

України складається з центрального органу ви-

конавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері виконання кримінальних покарань, його 

територіальних органів управління, ... ». 

Вищевикладене у попередніх абзацах наво-

дить нас на висновок, що ДКВС України вклю-

чає в себе Міністерство юстиції України, що 

взагалі вже є нонсенс. Це підтверджують й по-

ложення ч. 2 ст. 7 аналізованого Закону України 

«Про Державну кримінально-виконавчу службу 

України», а саме: «Центральний орган вико-

навчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері виконання кримінальних покарань уза-

гальнює практику застосування законодавства з 

питань, що стосуються завдань Державної кри-

мінально-виконавчої служби України, ро-

зробляє пропозиції, спрямовані на його вдоско-

налення, і вносить їх на розгляд Міністерству 

юстиції України». Тобто, судячи зі змісту озву-

ченого положення статті Закону Міністерство 

юстиції України, який нормативно визнано цен-

тральним органом виконавчої влади, що ре-

алізує державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації, вносить 

пропозиції на розгляд самому собі. 

Далі ст. 1 Закону України «Про Державну 

кримінально-виконавчу службу України» наго-

лошує, що саме: «на Державну кримінально-

виконавчу службу України покладається зав-

дання щодо здійснення державної політики у 

сфері виконання кримінальних покарань». Тут 

варто звернути увагу на те, що правотворці на-

зивають центральний орган виконавчої влади як 

такий, що реалізує державну політику у сфері 

виконання кримінальних покарань, а в аналізо-

ваному Законі йдеться про здійснення ДКВС 

України державної політики у сфері виконання 

кримінальних покарань. Між тим слова 

«здійснення» та «реалізація» є синонімічними, 

що підтверджується словником іншомовних 

слів, у якому зазначено, що реалізація – 

здійснення наміченого плану, програми, проек-

ту [5]. 
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З огляду на все вищевикладене, та доціль-

ність існування лише єдиного центрального ор-

гану виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері виконання кримінальних пока-

рань та пробації, вбачається правильним визна-

чити таким органом Державну кримінально-

виконавчу службу України, що не буде супере-

чити чинному законодавству. Як наслідок, 

відповідно до ч. 1 ст. 11 КВК України в Україні 

органами виконання покарань будуть визнава-

тися: ДКВС України, її міжрегіональні управ-

ління з питань виконання кримінальних пока-

рань та пробації, уповноважені органи з питань 

пробації. А відповідно до ст. 6 Закону України 

«Про Державну кримінально-виконавчу службу 

України», передбачити, що ДКВС складається з 

міжрегіональних управлінь з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації, й далі по 

тексту. Інші відповідні норми цитованого Зако-

ну також потребують внесення відповідних 

змін. 

Озвучена нами пропозиція водночас 

співзвучна з ч. 2. ст. 1 Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади», де за-

кріплено, що «Міністерства забезпечують фор-

мування та реалізують державну політику в од-

ній чи декількох сферах, інші центральні органи 

виконавчої влади виконують окремі функції з 

реалізації державної політики». Тобто Мін’юст 

залишиться міністерством, яке формує та забез-

печує реалізацію державної політики у сфері 

виконання кримінальних покарань та пробації, 

та в інших сферах тих служб, які входять до йо-

го складу, а ДКВС – стає центральним органом 

виконавчої влади, який реалізує державну 

політику у сфері виконання кримінальних пока-

рань та пробації (виконує окремі функції), що 

відповідає завданню, покладеному на дану 

службу законодавцем, а саме чинна ст. 1 Закону 

України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України» визначає, що: «На 

Державну кримінально-виконавчу службу 

України покладається завдання щодо здійснення 

державної політики у сфері виконання кри-

мінальних покарань». Тоді Адміністрація ДКВС 

України, яка створена нещодавно на матеріаль-

ній базі колишньої ДПтС України буде цен-

тральним апаратом ДКВС України як централь-

ного органу виконавчої влади, що реалізує дер-

жавну політику у сфері виконання криміналь-

них покарань та пробації. 

Також відповідно до аналізованого Закону 

Державна кримінально-виконавча служба 

України здійснює правозастосовні та правоохо-

ронні функції (ст. 6). Тобто застосовує норму 

права, а на практиці виявляється, що нормативні 

акти видаються виключно Міністерством юс-

тиції України. Хоча, вбачається, достатньо як це 

вказано у ч. 2 ст. 7 Закону «Про Державну кри-

мінально-виконавчу службу України» аби 

Мін’юст їх розглядав та візував як міністерство, 

яке забезпечує формування та реалізацію дер-

жавної політики у сфері виконання криміналь-

них покарань та пробації та координує діяль-

ність ДКВС як центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

виконання кримінальних покарань та пробації. 

Такий розподіл водночас виключить мож-

ливість монопольного прийняття рішень, й доз-

волить розділити компетенцію між суб’єктами 

кримінально-виконавчої політики – Міністер-

ством юстиції України та Державною кри-

мінально-виконавчою службою України. 

Водночас ч. 2 ст. 18 «Повноваження міністра 

у відносинах з центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується та коор-

динується через міністра» Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» передба-

чає, що Міністр: 

1) забезпечує формування державної політи-

ки у відповідній сфері та контролює її ре-

алізацію центральним органом виконавчої вла-

ди, діяльність якого спрямовується та коорди-

нується ним; 

2) погоджує та подає на розгляд Кабінету 

Міністрів України розроблені центральним ор-

ганом виконавчої влади проекти законів, актів 

Президента України та Кабінету Міністрів 

України; 

3) визначає пріоритетні напрями роботи цен-

трального органу виконавчої влади та шляхи 

виконання покладених на нього завдань, затвер-

джує плани його роботи; 

4) погоджує структуру апарату центрального 

органу виконавчої влади; 
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5) видає обов’язкові до виконання централь-

ними органами виконавчої влади накази та 

доручення з питань, що належать до сфери 

діяльності центрального органу виконавчої вла-

ди тощо. 

Як відомо ДКВС, уособлює всі функції 

управління кримінально-виконавчою системою, 

тому, підпорядковуючи її безпосередньо 

Міністерству юстиції, це як раз дає змогу вико-

нати зобов’язання, взяті Україною при вступі до 

Ради Європи, та рекомендації експертів Ради 

Європи щодо демілітаризації усіх кримінально-

виконавчих структур. 

З урахуванням викладеного та пропозиції 

щодо визнання ДКВС України центральним ор-

ганом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері виконання кримінальних пока-

рань та пробації окремі статті Закону України 

«Про Державну кримінально-виконавчу службу 

України» потребують внесення суттєвих змін, 

про що наголошувалося й раніше. Особливо це 

стосується статей 7 та 8, а саме: 

– ч. 1. ст. 7 за чинною редакцією передбачає, 

що: «Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань утворюється, реор-

ганізовується та ліквідовується Президентом 

України за поданням Прем’єр-міністра 

України». Між тим, ч. 1 ст. 5 Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади» пе-

редбачає, що: «Міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади утворюються, реор-

ганізуються та ліквідуються Кабінетом 

Міністрів України за поданням Прем’єр-

міністра України». Положення ст. 5 стосуються 

як нинішньої ситуації коли Мін’юст є правона-

ступником ДПтС України й визнається цен-

тральним органом виконавчої влади, що ре-

алізує державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації, так й нашої 

пропозиції щодо визнання ДКВС таким цен-

тральним органом виконавчої влади. З огляду на 

викладене, вбачається, що ч. 1. ст. 7 після її ре-

дакції та приведення у відповідність з чинним 

законодавством повинна мати наступний ви-

гляд: «Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації утворюють-

ся, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом 

Міністрів України за поданням Прем’єр-

міністра України»; 

– ч. 1. ст. 8: «Керівництво Державною кри-

мінально-виконавчою службою України та 

діяльністю центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

виконання кримінальних покарань здійснює 

керівник центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері вико-

нання кримінальних покарань, який несе персо-

нальну відповідальність за виконання завдань 

Державної кримінально-виконавчої служби 

України». Між тим, ми визначилися, що ДКВС 

– це і є центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації, тому про-

понується наступна редакція ч. 1 ст. 8: «Керів-

ництво Державною кримінально-виконавчою 

службою України здійснює керівник, який несе 

персональну відповідальність за виконання зав-

дань Державної кримінально-виконавчої служ-

би України». 

– ч. 2 ст. 8 «Керівника центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політи-

ку у сфері виконання кримінальних покарань, та 

його заступників призначає за поданням 

Прем’єр-міністра України та звільняє з посад 

Президент України». Формулюючи положення 

вказаної частини статті згідно з чинним законо-

давством, спираючись на ч. 1 ст. 19 Закону 

України «Про центральні органи виконавчої 

влади», пропонується викласти її в такій редак-

ції: «Керівник центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

виконання кримінальних покарань та пробації 

та його заступники призначаються на посаду та 

звільняються з посади Кабінетом Міністрів 

України за пропозицією Комісії з питань вищо-

го корпусу державної служби». 

А Міністр юстиції, у свою чергу, уповнова-

жений лише погоджувати призначення на поса-

ди та звільнення з посад керівників та заступ-

ників керівників самостійних структурних 

підрозділів Адміністрації ДКВС, діяльність якої 

спрямовується та координується ним (п. 7 ч. 2 
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ст. 18 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади»). 

Щодо Розділу 3 «Персонал Державної кри-

мінально-виконавчої служби України» Закону 

України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України», то варто розуміти, 

що якщо ДКВС – це центральний орган вико-

навчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері виконання кримінальних покарань та про-

бації, Адміністрація ДКВС – це її центральний 

апарат, то увесь персонал органів та установ ви-

конання покарань це персонал кримінальної ви-

конавчої служби, а не ДКВС. Про що необхідно 

зазначити в Розділі 3 згаданого закону. 

Закон України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України» потребує внесення 

змін й у статтю 10, де йдеться про такий орган 

виконання покарань, як Кримінально-виконавча 

інспекція, яка вже реорганізована в орган про-

бації. 

Й таких неточностей у досліджуваному за-

коні України можна навести багато. Єдине, що 

межі наукової статті не дозволяють цього зро-

бити. 

Висновки. У зв’язку з прийняттям за останні 

два роки низки кримінально-виконавчих норм 

та норм права, які дають змогу реформувати 

кримінально-виконавчу (пенітенціарну) систе-

му, існує необхідність у доопрацюванні та при-

веденні існуючих положень законодавства з но-

вими чинними статтями законів та нормативно-

правових актів. З огляду на це, існує потреба в 

подальшому детальному дослідженні законода-

вчої бази у кримінально-виконавчій сфері. 

 

Література 

1. Кримінально-виконавчий кодекс України: 

Закон України від 11 лип. 2003 р. № 1129-IV / 

Верховна Рада України. URL: http://zakon5. 

rada.gov.ua/ laws/show/1129-15. 

2. Деякі питання оптимізації діяльності цен-

тральних органів виконавчої влади системи юс-

тиції: постанова Кабінету Міністрів України від 

18 трав. 2016 р. № 343 / Верховна Рада України. 

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/343-

2016-п. 

3. Про центральні органи виконавчої влади: 

Закон України від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI / 

Верховна Рада України. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/3166-17. 

4. Про Державну кримінально-виконавчу 

службу України: Закон України від 23 черв. 

2005 р. № 2713-IV / Верховна Рада України. 

URL: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/2713-

15/page. 

5. Словник іншомовних слів Мельничука. 

URL: http://slovopedia.org.ua/ 

42/53408/289048.html. 

 

References 

1. Criminal and executive code of Ukraine: Law 

of Ukraine of July 11, 2003, № 1129-IV / 

Verkhovna Rada of Ukraine. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/1129-15. 

2. Some questions of optimization of activity of 

the central executive authorities of system of 

justice: resolution of the Cabinet of Ukraine of 

May 18, 2016, № 343 / Verkhovna Rada of 

Ukraine. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ 

laws/show/343-2016-п. 

3. About the central executive authorities: Law 

of Ukraine of March 17, 2011, № 3166-VI / 

Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon0. 

rada. gov.ua/ laws/ show/3166-17. 

4. About the Public criminal and executive 

service of Ukraine: Law of Ukraine of June 23, 

2005, № 2713-IV / Verkhovna Rada of Ukraine. 

URL: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/2713-

15/page. 

5. Dictionary of foreign words Melnichuka. 

URL: http://slovopedia. org.ua/ 42/53408/2 

89048.html. 

 

 

 

 

 

 



Богатирьова О. І. 

Юридичний вісник 2 (47) 2018 159 

О. И. Богатырева 

ПОИСК ИСТИНЫ В НОРМАТИВНОЙ ПУТАНИЦЕ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Национальный университет государственной фискальной службы Украины 

ул. Университетская, 31, 08201, Ирпень, Киевская область, Украина 

E-mail: 30olechka@gmail.com 

 

Цель: установление правильности правотворческой техники по определению центрального 

органа исполнительной власти в сфере исполнения уголовных наказаний и пробации. Методы 

исследования: совокупность общих и специальных методов научного познания – терминологический, 

функциональный, системно-структурный, логико-нормативный. Результаты: сформулировано 

собственное виденье определения центрального органа исполнительной власти в сфере исполнения 

уголовных наказаний и пробации, обоснована целесообразность признания им Государственной 

уголовно-исполнительной службы Украины, а не Министерства юстиции Украины, 

охарактеризовано место Администрации ДКВС Украины как ее центрального аппарата, раскрыто 

распределение компетенции между субъектами уголовно-исполнительной политики – 

Министерством юстиции Украины и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, 

установлено ряд коллизий в уголовно-исполнительном законодательстве, предложены пути их 

устранения. Обсуждение: внесение изменений в законодательство по данному вопросу. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Верховна Рада України 23.05.2013 року прийня-

ла Закон України «Про внесення змін до деяких 

актів України, щодо виконання Плану дій по 

лібералізації Європейським Союзом, візового 

режиму для України» стосовно кримінальної 

відповідальності юридичних осіб, який набрав 

чинності з 01.08.2014 року [1]. 

Відповідно до цього закону, в Загальну ча-

стину КК України, введено новий розділ ХIV-І, 

який отримав назву «Заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб». Це 

новий інститут у вітчизняній доктрині кри-

мінального права, відповідно до якого юридичні 

особи несуть відповідальність по двадцяти семи 

статтям Особливої частини КК України, а тому 

носить актуальний характер, так як викликає 

певні теоретичні та практичні питання. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми 

кримінальної відповідальності юридичних осіб 

знайшли своє висвітлення в працях: 

Т. Батраченко, В. Буняк, Р. Верши, М. Іванова, 

І. Красницького, С. Келіна, В. Кудрявцева, 

С. Лихової, Т. Матяша, О. Михайлова, 

А. Нерсесяна, Г. Смирнова, Є. Щеглова та ін-

ших. Наукові дослідження зазначених вчених 

внесли своє бачення до теорії кримінального 

права, однак не дійшли загального розуміння 

вказаної проблематики. 

Разом із тим, практика показує, що є велика 

кількість проблемних питань щодо застосування 

цього інституту. Наглядною відповіддю є від-

сутність кримінальних справ та винесення по 

ним судових вироків протягом 2014-2017 років. 

Мета статті. Обгрунтувати доцільність та 

можливість притягнення до кримінальної 

відповідальності юридичних осіб, з’ясувати 

правову природу заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб. 

Виклад основного матеріалу. Згідно із вне-

сеними в Загальну частину КК України змінами 

(ст.ст. 96-3 – 96-11) заходи кримінально-
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правового характеру застосовуються до юри-

дичних осіб, якщо уповноважена особа їх вчи-

нила від імені і в інтересах юридичної особи. 

Законодавець визначив, що суб’єктами таких 

злочинів є уповноважені особи юридичної осо-

би, тобто службові особи юридичної особи, а 

також інші особи, які відповідно до закону, 

установчих документів юридичної особи чи до-

говору мають право діяти від імені юридичної 

особи. 

Заходи кримінально-правового характеру 

можуть бути застосовані до суб’єктів приватно-

го та публічного права, резидентів та нерези-

дентів України, включаючі підприємства, уста-

нови чи організації, державні органи, органи 

влади АРК, органи місцевого самоврядування, 

організації сворені ними у відповідному поряд-

ку, фонди, а також міжнародні організації, інші 

юридичні особи, створені у відповідності до 

вимог національного чи міжнародного права 

(ч. 2 ст. 96-4 КК України). 

Відповідно до ч. 1 ст. 96-4 КК України захо-

ди кримінально-правового характеру не засто-

совуються до державних органів, органів АРК, 

які відповідно до закону, установих документів 

юридичної особи чи договору мають право 

діяти від імені юридичної особи. 

Окрім того в ч. 1 ст. 96-4 КК України зазна-

чено, що суб’єктами таких злочинів не можуть 

бути державні органи, органи влади АРК, орга-

ни місцевого самоврядування, організації сво-

рені ними у відповідному порядку, що повністю 

утримуються за рахунок відповідно державного 

чи місцевих бюджетів, фондів загально-

обов’язкового державного соціального 

страхування, Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, а також міжнародних ор-

ганізацій. 

З радянських часів традиційно вважається, 

що юридична особа не може бути притягнута до 

кримінальної відповідальності в наслідок 

складності юридичної конструкції як «юридич-

ної фікції», неможливістю визначення вини та-

кої особи у вчиненні кримінального злочину, 

відсутністю науково-обгрунтованої системи 

кримінальних покарань юридичної особи, 

невідповідністю фундаментальним принципам 

кримінального права – особистої вінної відпо-

відальності та індивідуалізації кримінальної 

відповідальності і покарання [2, с. 8]. 

Науковці протилежної точки зору вважають, 

що суб’єктом злочину є фізична, осудна особа, 

яка на момент вчинення злочину досягла віку 

кримінальної відповідальності [3, с. 34]. Ана-

логічну позицію підтримав законодавець (ст. 18 

КК України). 

Слід відмітити що кримінальному праву за-

рубіжних держав (Англія, Франція, США, 

Японія, Китай, Нідерланди, Португалія, Фін-

ляндія та інші) відомі дві категорії суб’єкта зло-

чину – фізичні та юридичні особи. 

Адміністративно-кримінальна 

(квазікримінальна) відповідальність встановле-

на в ФРН, Швеції, Швейцарії, Італії, Іспанії. 

Кримінальна відповідальність юридичних осіб, 

передбачена також в таких постсоціалістичних 

державах, як: Грузія, Литва, Естонія, Угорщина, 

Румунія. 

Також можна зазначити, що і міжнародно-

правовими актами передбачена кримінально 

відповідальність юридичних осіб. Так у 2000 

році в Конвенції ООН проти транснаціональної 

злочинності були визначені нові підходи в бо-

ротьбі з організованою злочинністю і прямо ре-

комендується державам-учасникам (Україна у 

тому числі) ввести кримінальну відпові-

дальність юридичних осіб за певні злочинні 

діяння. 

Тому, щоб ефективно діяли відповідні норми 

КК України, необхідно вивчати міжнародний 

досвід та імплементації його в національне кри-

мінальне законодавство. З цією метою ми хо-

чемо зупинитися на досвіді кримінального за-

конодавства Китаю де застосовується кри-

мінальна відповідальність до юридичних осіб. 

У китайській науці кримінального права, до-

речі, як і у нас склалися дві протилежні позиції: 

одні вчені вважали, що юридична особа може 

бути суб’єктом злочину та покарання, проти-

лежна сторона вважала, що юридична особа не 

може бути суб’єктом злочину. 

В науці кримінального права Китаю супе-

речки сторін, зводились до відповіді на наступні 

питання: 
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– чи відповідає притягнення юридичної осо-

би до кримінальної відповідальності, принци-

пам національного кримінального законодав-

ства; 

– чи міститься в діях юридичної особи, озна-

ки складу злочину передбаченого Криміналь-

ним кодексом; 

– чи може вчиняти злочинне діяння юридич-

на особа в супереч її цільової установки з пере-

вищенням її повноважень; 

– чи порушується принцип виновності 

визначаючи юридичну особу суб’єктом злочину 

та призначення їй покарання; 

– чи відповідає меті покарання його призна-

чення юридичній особі; 

– чи є юридичні підстави для покарання 

юридичної особи за вчинений злочин; 

– чи є необхідність та чи буде досягнута 

ефективність встановлення кримінальної 

відповідальності юридичних осіб; 

– чи необхідно запозичувати зарубіжний за-

конодавчий досвід кримінальної відповідаль-

ності юридичних осіб [4, с. 30]. 

Результатом багаторічних дискусій кри-

мінальна відповідальність юридичних осіб, була 

закріплена в Кримінальному кодексу КНР, 

14.03.1997 року. У даний час в КК КРН перед-

бачена кримінальна відповідальність юридич-

них осіб за 136 видами злочинів [4, с. 34]. 

Багато років підряд у Китаї існував принцип 

у відповідності з яким юридичні особи не могли 

бути суб’єктами злочинів. Але із змінами, що 

відбулися у суспільстві кримінальне законодав-

ство поміняло погляд на цей принцип [4, с. 31]. 

Кримінальна відповідальність юридичних 

осіб в Китаї ґрунтується на такому підґрунті: 

по-перше, у світі вже існують теорії згідно з 

якими юридична особа має визнаватися 

суб’єктом злочину; 

по-друге, інститут юридичної особи, як 

суб’єкта злочину закріплений у статтях 30 і 31 

КК КНР, у зв’язку із застосуванням позитивного 

досвіду відповідного законодавства держав з 

ринковою економікою; 

по-третє, визнання юридичної особи 

суб’єктом злочину обумовлену об’єктивним ро-

звитком ринкової економіки держави. 

Відповідно до Китайських теорій криміналь-

ного права відповідальність юридичних осіб, 

зводиться до наступного: 

а) теорія співучасть у злочині, відповідно до 

якої злочином юридичної особи є співучасть у 

злочині фізичних осіб, працюючій у самій ор-

ганізації. При такій позиції юридична особа, 

вчиняє злочин, а фізичні особи, які знаходяться 

у організаціє є співучасниками злочину; 

б) теорія подвійного механізму, виходить із 

того, що в одній кримінальній справі, юридична 

особа і її відповідна фізична особа, можуть бути 

суб’єктами злочину одночасно. Оскільки юри-

дична особа визнається суб’єктом злочину із-за 

поведінки фізичних осіб, то дії самих фізичних 

осіб визнаються злочином; 

в) теорія взаємозв’язку кримінальної 

відповідальності – підставою кримінальної 

відповідальності визначає принципи взаємо-

зв’язку кримінальної відповідальності за злочи-

ни юридичної особи, відповідно до якої, притя-

гнути до кримінальної відповідальності слід од-

ночасно і юридичну особо, та її членів за ана-

логією з принципом взаємопов’язаного відшко-

дування в цивільному праві; 

г) юридична особа – це органічне ціле, що 

складається із фізичних осіб. Діяльність юри-

дичних осіб, здійснюється через свідому діяль-

ність людини, для ефективної протидії злочинам 

юридичної особи, окрім притягнення її до кри-

мінальної відповідальності, слід притягати до 

кримінальної відповідальності її представників, 

які грають важливу роль у вчиненні злочину. 

Підставою притягнення до кримінальної 

відповідальності є їх об’єктивним діянням (дія 

чи бездіяльність) в якості представника юри-

дичної особи та їх суб’єктивна вина (умисел чи 

необережність) [4, с. 32]. 

Окрім того у Загальній частині КК КНР, 

спеціальним параграфом 4 «Корпоративні зло-

чини» глави 2 «Про злочини» визначаються 

підстави та порядок відповідальності юридич-

них осіб, за корпоративні злочини. 

Для юридичних осіб вчинивши злочин при-

значається покарання у вигляді штрафу, а без-

посередні керівники та інші уповноважені осо-

би, несуть кримінальну відповідальність на за-

гальних підставах [4, c. 33]. 
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На наш погляд, запровадження в правову си-

стему України інституту кримінально-правового 

впливу відносно юридичних осіб детермінуєть-

ся наступними правовими, соціально-

економічними та політичними факторами. 

По-перше, Україна приєдналася до ряду 

міжнародних конвенцій, які зобов’язують дер-

жав-учасніць запровадити кримінальну 

відповідальність юридичних осіб за причетність 

до злочинів певного виду (ст. 10 Конвенції ООН 

проти транснаціональної злочинності, ст. 26 

Конвенції ООН проти корупції). Таким чином 

виконання міжнародно-правових зобов’язань 

приблизило правову систему України до 

міжнародних стандартів. 

По-друге, запровадження інституту кри-

мінально-правового впливу відносно юридич-

них осіб дозволило створити систему протидії 

злочинам, які вчиняються в інтересах юридич-

них осіб або з використанням фінансових та ін-

ших їх можливостей. 

По-третє, запровадження такого інституту в 

кримінальному праві України є відзеркаленням 

неспроможності класичного кримінального пра-

ва з його визначенням індивідуальної вини та 

індивідуальної відповідальності бути ефектив-

ним засобом реагування на злочинну діяльність 

юридичних осіб. 

По-четверте, на міжнародному рівні держави 

надають правову допомогу лише у випадках ко-

ли національне законодавство визнало конкрет-

ну юридичну особу злочинною. 

Разом з тим запровадження інституту кри-

мінально-правового впливу відносно юридич-

них осіб потребує детального обгрунтування 

змін як у Загальній так і Особливій частинах КК 

України. 

Відомо, щоб притягнути особу до кри-

мінальної відповідальності необхідна наявність 

у її діях складу злочину, складовою частиною 

якого є суб’єкт злочину. Відповідно до ст. 18 

КК України суб’єктом злочину може бути тіль-

ки фізична особа, яка вчинила злочин у віці, з 

якого може настати кримінальна відповідаль-

ність. 

У зв’язку з чим кримінальна відповідальність 

юридичних осіб не відповідає принципам осо-

бистої та індивідуальної відповідальності. 

Це положення є основним у суперечці супро-

тивників та прибічників кримінальної 

відповідальності юридичних осіб. 

Запровадження кримінальної відповідаль-

ності юридичних осіб потребує перегляду пере-

важної більшості інститутів кримінального пра-

ва (наприклад, співучасть). Притягнення до 

кримінальної відповідальності уповноваженої 

особи юридичної особи передбачає, що така 

особа діє за згодою або заохочення інших 

членів органу управління такої особи, тобто має 

бути або співучасть, або групове вчинення зло-

чину. 

На наш погляд, не можна погодитися із 

назвою розділу ХIV-І КК України «Заходи кри-

мінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб». Виходячи із загальної теорії кримінально-

го права, заходи що перераховані в ст. 96-6 КК 

України, це ті види покарань, які застосовують-

ся до юридичної особи, що вчинила відповідний 

злочин. Тому їх слід розмістити в ст. 51 КК 

України, а ст. 52 КК України доповнити пунк-

том «Спеціальні покарання». 

Закондавець передбачив покарання до фізич-

них осіб, а його метою є не тільки кара, а й 

віправлення та запобігання вчиненню нових 

злочинів. Тому таке формулювання не можна 

використати до юридичних осіб [5, с. 114]. 

Юридична особа не володіє суб’єктивністю, 

усвідомленою вольовою поведінкою, нездібна 

усвідомлювати свою вину, нести кримінальну 

відповідальність, відбувати покарання, тобто не 

може бути суб’єктом злочину. 

Зміст закону фактично передбачив створення 

в кримінальному праві України юридичної 

фікції, згідно з якою юридична особа піддається 

санкціям, тобто такою, що вчинила злочин, про 

умові, що його вчинив керівник, засновник, 

учасник чи інша уповноважена особа, тобто у 

випадках, коли фактично не встановлено вчи-

нення нею суспільно-небезпечного діяння. 

Ми підтримуємо погляд науковців, які зазна-

чають, що встановлення кримінальної 

відповідальності юридичних осіб, це складний 
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та багатовекторний процес, який потребує в 

першу чергу переосміслення існуючих прин-

ципів кримінального права та кримінальної 

відповідальності, а саме суб’єктивного ставлен-

ня у вину та індивідуалізації покарання [6, 

с. 239]. 

Об’єктивний вираз волі людини відбувається 

тільки цілеспрямованих діях тобто вчинок осо-

би є єдиною формою, в якій воля знаходить 

об’єктивний прояв. Притягаючі юридичну осо-

бу до кримінальної відповідальності неможливо 

встановити вину як психісне ставлення особи до 

суспільно-небезпечного діяння і його наслідків. 

Визнання юридичної особи суб’єктом злочину 

призвело до утворення у кримінальному зако-

нодавстві двох систем принципів і підстав кри-

мінальної відповідальності та покарання [7, 

с. 128]. 

Юридичні особи – це організації, що 

об’єднують волю та інтереси різних осіб, почи-

наючи від застовкинів (учасників) цієї юридич-

ної особи і закінчуючи співробітниками. Кожен 

із них, відповідно до своїх повноважень, може 

вчиняти дії від її імені, але часто такі дії вони 

вчиняють у власних інтересах. Тому, необ-

хідність покарання в таких випадках юридичної 

особи за дії свого представника, досить 

сумнівне. [8, с. 100]. 

Практика правоохоронних органів свідчить, 

що із часу запровадження кримінальної 

відповідальності юридичних осів і до сьогоден-

ня відсутні статистичні дані які б підтверджува-

ли дієздатність такого інституту в КК України. 

Висновки. На наш погляд, питання про кри-

мінальну відповідальність юридичних осіб за 

КК України, не можна признати остаточно 

вирішеним, з точки зору кримінально-правової 

політики інтересів держави юридичної теорії та 

практики. Воно потребує нового усвідомлення, 

глибокого, комплексного та міждисциплінарно-

го опрацювання із залученням різних фахівців 

різних сфер сучасної науки, порівняльному 

аналізі вітчизняного та зарубіжного криміналь-

ного законодавства. 

Встановлена в КК України кримінальна 

відповідальність юридичних осіб створила 

непередбачувані труднощі в правозастосовній 

практиці, плутанину в теорії кримінального 

права, вимагає кардинальних змін інститутів 

Загальної частини КК України. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Відповідно до ст. 3 Конституції України люди-

на, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор-

канність і безпека визнаються в Україні най-

вищою соціальною цінністю, а права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спря-

мованість діяльності держави. У ст. 27 Консти-

туції України зазначається, що кожна людина 

має невід'ємне право на життя і ніхто не може 

бути свавільно позбавлений життя. У той час, як 

одним із основних обов’язків держави є охорона 

життя людини, окрему увагу в законодавстві 

України та у європейському законодавстві при-

ділено нормам, що гарантують захист життя не-

повнолітніх. Важливим інструментом, спрямо-

ваним на реалізацію захисту життя дитини від 

протиправних посягань, є положення ст. 117 КК 

України, у якій встановлена відповідальність за 

умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої 

дитини. В той же час вагоме місце в системі 

правових засобів захисту права особи на життя 

посідає судовий захист порушеного права. У 

випадках вбивства новонародженої дитини вка-

зане положення знаходить своє відображення у 

справедливому покаранні, підставою для якого 

слугує обізнаність судді у справі. За різними 

даними питома вага судових помилок, 

пов’язаних зі встановленням вини у криміналь-

них справах за ст. 117 КК України становить від 

5 до 50 % від загальної кількості всіх судових 

помилок, що потребує своєчасного реагування з 

боку юридичної науки [1, с. 129]. 

Актуальність теми зумовлена необхідністю 

визначення науково обґрунтованого підходу до 

вирішення питання про межі дослідження дока-

зів у кримінальних справах за ст. 117 КК Украї-

ни, оскільки на підставі аналізу емпіричної бази, 

яку склали матеріали Єдиного державного ре-

єстру судових рішень України (29 рішень у 2014 

– 2018 рр.) можемо спостерігати відсутність та-

кого підходу на практиці, що може призводити і 



Лихова С. Я., Рибікова Г. В., Грекова Л. Ю. 

Юридичний вісник 2 (47) 2018 167 

реально призводить до звуження меж доказу-

вання і помилок у кваліфікації. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослі-

дженню проблемних питань визначення меж 

доказування присвятили свої праці такі вчені як 

А. Р. Бєлкін, Н. Р. Бобечко, В. В. Вапнярчук, 

І. В. Гловюк, В. П. Гмирко, Ю. М. Грошевий, 

В.С. Зеленецький, Т. В. Корчева, Л. М. Лобойко, 

Т. В. Лукашкіна, А. О. Ляш, О. В. Литвин, 

М. М. Михеєнко, В. В. Назаров, М. А. Пого-

рецький, С. М. Стахівський, М. С. Строгович, 

В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова та ін. Водно-

час, наукових розробок у сфері аналізу підходів 

до визначення меж доказування у такій категорії 

кримінальних справ як вбивство матір’ю своєї 

новонародженої дитини в Україні до цього часу 

не проводилось. 

Метою наукової статті є формування науко-

во обґрунтованого підходу щодо визначення 

меж доказування у кримінальних справах щодо 

вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини. 

Виклад основного матеріалу. В теорії дока-

зів залишається дискусійним питання співвід-

ношення різних понять, у тому числі таких як 

«обсяг доказування» та «межі доказування». У 

цьому дослідженні ми погоджуємось із підхо-

дом, запропонованим Ю. М. Грошевим та 

С. М. Стахівським, які розглядають межі дока-

зування як сукупність доказів, яка дозволяє по-

вністю дослідити всі обставини, що підлягають 

доказуванню у кримінальній справі, та прийня-

ти законне рішення. Тобто, якщо обсяг доказу-

вання – це наявність усіх доказів у справі, то 

межі – така їх мінімальна сукупність, яка дозво-

ляє якісно і ґрунтовно дослідити обставини, що 

входять до предмета доказування [2, с. 43]. 

Продовжуючи цю думку Ф. М. Кудін та 

Р. В. Костенко відзначають, що з гносеологічної 

точки зору відсутня різниця між поняттям «ме-

жі доказування» та поняттям «достатність дока-

зів» [3, с. 61]. Отже, достатніми можна вважать 

докази, які у сукупності дозволяють здійснити 

кваліфікацію відповідного суспільно небезпеч-

ного діяння за обов’язковим ознаками складу 

злочину, тобто за мінімумом ознак, які характе-

ризують всі елементи складу кожного окремого 

злочину, за відсутності однієї з яких буде відсу-

тнім і склад злочину. М. В. Дєєв додає, що межі 

доказування виокремлюють з усієї гіпотетично 

можливої сукупності доказів саме достатню їх 

сукупність, відмежовуючи її як від недостат-

ньої, так і від надмірної сукупності [4, с. 46]. 

Відповідно, досліджуване нами питання но-

сить не лише теоретичний, а й прикладний ха-

рактер, оскільки згідно ст. 94 КПК України 

умова достатності стосовно доказів є необ-

хідною для прийняття відповідного процесуаль-

ного рішення, у даному випадку рішення суду. 

Важливим для досягнення мети цього дослі-

дження є визначення критеріїв меж доказування 

у кримінальних справах за ст. 117 КК України. 

В юридичній науці до таких критеріїв відне-

сено: 

– певна сукупність доказів, достатня для ви-

сновку про дослідження всіх обставин предмета 

доказування; 

– дослідження всіх можливих версій; 

– ступінь точності знань про обставини, що 

підлягають доказуванню, їх достовірність або 

ймовірність [5, с. 98]. 

Версіями, які висуваються в процесі доказу-

вання для визначення меж доказування у кри-

мінальних справах, у яких жінку обвинувачують 

у вбивстві своєї новонародженої дитини, мо-

жуть бути: 

– обвинувачена під впливом особливого пси-

хофізіологічного стану, який пов'язаний з поло-

гами, вбила свою новонароджену дитину; 

– обвинувачена із заздалегідь сформованим 

умислом вбила свою новонароджену дитину 

сама або у співучасті, причому особливий пси-

хофізіологічний стан, зумовлений пологами, був 

відсутній; 

– в діях обвинуваченої, яка народила мертву 

дитину або дитину, що померла відразу після 

народження, відсутній склад злочину, а саме 

об’єктивна сторона (наприклад, смерть настала 

внаслідок нещасного випадку, умисних або не-

обережних дій іншої особи, природня смерть 

тощо); 

– обвинувачена зізнається у злочині, який не 

вчиняла, здійснюючи самообмову; 

– обвинувачена народила дитину (потер-

пілого) та вчинила вбивство з необережності; 
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– обвинувачена народила дитину (потерпіло-

го) та залишила її у небезпеці; 

– обвинувачена не народжувала дитину (по-

терпілого) та не вбивала її; 

– обвинувачена не народжувала дитину (по-

терпілого), але вбила її. 

Для роботи із версіями та обґрунтованого 

визначення меж доказування, на нашу думку, 

потрібно встановити наявність/відсутність та-

ких юридичних фактів: 

– спеціальний суб’єкт злочину (жінка, яка 

виносила і народила дитину (потерпілого), до-

сягла певного віку, є осудною); 

– народження обвинуваченою дитини (по-

терпілого), який народився живим; 

– насильницька смерть новонародженої ди-

тини (потерпілого) внаслідок дії або бездіяль-

ності обвинуваченої; 

– причиновий зв’язок між вчиненим суспіль-

но небезпечним діянням і наслідком, що настав 

– смертю новонародженої дитини; 

– особливий психофізіологічний стан обви-

нуваченої, пов'язаний з пологами, як основний 

критерій пом’якшення покарання за вчинення 

умисного вбивства матір’ю своєї новонародже-

ної дитини. Цей стан, на думку вчених, має 

місце не в кожному випадку пологів, тому по-

требує доказування. Відповідно, відсутність та-

кого стану матиме наслідком притягнення до 

кримінальної відповідальності на загальних 

підставах [1, с. 15]; 

– час вбивства – під час пологів або одразу 

після них (тлумачиться на підставі судового 

угляду); 

– надання допомоги дитині аби відвернути 

настання смерті; 

– співучасть у вбивстві новонародженої ди-

тини матір'ю цієї дитини; 

– умисел на вбивство обвинуваченою своєї 

новонародженої дитини; 

– обставини, які обтяжують або 

пом’якшують відповідальність. 

До переліку юридичних фактів, які потребу-

ють обов’язкового встановлення в кожному 

конкретному випадку, ми не віднесли місце та 

спосіб вчинення умисного вбивства матір’ю 

своєї новонародженої дитини, оскільки вони є 

факультативними ознаками об’єктивної сторони 

складу цього злочину і тому на кваліфікацію не 

впливають [1, с. 104]. Відповідно, їх досліджен-

ня можна віднести до поняття «обсяг доказу-

вання». 

Варто погодитись із О. А. Старко у тому, що 

окремі положення ст. 117 КК України мають 

суперечливий характер, що викликає труднощі 

у правозастосовній діяльності [6, с. 3]. 

Вказане підтверджується аналізом судової 

практики, який свідчить про те, що склалась 

неоднакова ситуація щодо визначення меж до-

казування при розгляді цієї категорії справ 

(Таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

№ Вид доказу, досліджений у судовому порядку 
Кількість судових справ 

од. % 

1. Висновок судово-медичної експертизи новонародженої дитини 21 72 

2. Висновок судово-медичної експертизи обвинуваченої 8 28 

3. Висновок судово-психіатричної експертизи обвинуваченої 13 45 

4. Протокол огляду місця події 16 55 

5. Протокол огляду трупа 12 41 

6. Показання обвинуваченої 27 93 

7. Висновок судово-біологічної / судово-генетичної експертизи 12 41 

8. Показання свідків 10 34 

9. Протокол огляду речових доказів 9 31 

10. Протокол слідчого експерименту 8 27 

11. Протокол пред’явлення для впізнання 1 3,4 

Разом 29 100 
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Отже, призначення судово-медичної експе-

ртизи новонародженої дитини для встановлен-

ня причин смерті проводилось у ¾ дослідже-

них нами випадків. Відповідно в інших випад-

ках можливо залишився не повністю доведе-

ним факт насильницької смерті новонародже-

ної дитини, а призначення судово-медичної 

експертизи обвинуваченої проводилось лише в 

кожному третьому випадку. В інших випадках, 

на нашу думку, залишився недоведеним факт 

того, що обвинувачена нещодавно народила 

дитину і не виключена самообмова обвинува-

ченої з метою захистити іншу людину. 

При оцінці висновку судово-медичної екс-

пертизи варто звернути увагу на те, що екс-

перт у висновку повинен детально описати ме-

ханізм утворення виявлених ушкоджень і роз-

межувати ушкодження, що виникли в резуль-

таті родової травми або дій при самодопомозі, 

від пошкоджень, завданих новонародженому 

навмисно під час або після пологів на основі 

спеціально розроблених методик такого дослі-

дження [1, с. 96]. 

У дисертаційній роботі І. С. Семенюк вка-

зано, що встановлення факту особливого пси-

хоемоційного стану, пов’язаного з пологами, 

який вплинув на вчинення умисного вбивства 

новонародженої дитини, було відсутнє у 22 % 

досліджених кримінальних справ [1, с. 239]. 

Отже, вважаємо за необхідне в цій категорії 

справ проводити комплексну судову психоло-

го-психіатричну експертизу обвинуваченої з 

метою встановлення такого стану як необхід-

ної ознаки суб’єктивної сторони та як наслідок 

правильної кваліфікації її дій за ст. 117 КК Ук-

раїни. 

Дискусійною вважаємо можливість засто-

сування в кримінальних провадженнях за 

ст. 117 КК України процесуальної форми 

«скороченого судового розгляду» за ч. 3 

ст. 349 КПК України, яка була застосована в 

кожному четвертому з проаналізованих нами 

випадків. 

Так, Є. В. Повзик зазначає, що визнання об-

винуваченим своєї вини має бути умовою про-

ведення скороченого судового розгляду [7, 

с. 170]. 

Протилежну думку висловлюють В. В. Король 

та М. В. Верстлер, які відмічають, що зізнання 

обвинуваченого на практиці визнають чи не ос-

новним доказом його вини та в багатьох випадках 

не досліджують достовірність та допустимість 

цього доказу, що констатується і в рішеннях Єв-

ропейського суду з прав людини проти України. 

Відповідно, намагання зробити кримінальний 

процес максимально оптимальним і спрощеним 

містить ризики втрати об’єктивності та обґрунто-

ваності судових рішень, справедливості призна-

чених покарань, а також можливості уникнути 

адекватного покарання за вчинений злочин. У 

судовій практиці відмічються випадки, коли осо-

ба зізнавалася у злочині, який не вчиняла, з ме-

тою отримання грошової винагороди та інших 

привілеїв, а також бажаючи допомогти уникнути 

відповідальності своїм рідним чи знайомим [8, 

c. 141–146]. 

Слід відмітити, що при проведенні судового 

розгляду кримінальних справ щодо вбивства ма-

тір’ю своєї новонародженої дитини за ч. 3 ст. 349 

КПК України судді не завжди дотримуються від-

повідної процесуальної форми. Так, у вироці Лю-

бешівського районного суду Волинської області 

від 21.07.2016 р. у кримінальному провадженні 

№162/564/16-к, суддя визнає недоцільним дослі-

дження доказів щодо тих обставин, які ніким не 

оспорюються, але при цьому не з'ясовано, чи 

правильно розуміють зазначені особи зміст цих 

обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх 

позицій, а також не роз'яснено, що у такому ви-

падку вони будуть позбавлені права оскаржити ці 

обставини в апеляційному порядку [9]. 

Водночас, у судовій практиці зустрічаються 

випадки, коли суд, не звертаючись до ч. 3 ст. 349 

КПК України, приймає рішення на підставі пока-

зань обвинуваченої. Так, у вироці Калуського 

міськрайсуду Івано-Франківській області у про-

вадженні 345/3623/14-к від 17.09.2014 р. суд, не 

посилаючись на ст. 349 КПК України, зазначив, 

що фактичні обставини справи визнані доведе-

ними, оскільки обвинувачена визнала свою вину, 

а тому дослідження доказів обмежує лише допи-

том обвинуваченої [10]. 

Пропонуємо заборонити проведення «скоро-

ченого судового розгляду» за ч. 3 ст. 349 КПК 
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України при розгляді кримінальних прова-

джень щодо вбивства матір’ю своєї новонаро-

дженої дитини, обмежуючись допитом обви-

нуваченої у зв’язку із необхідністю дослі-

дження декількох висновків судових експертиз 

та, відповідно, високої ймовірності визнання 

обмеженої осудності обвинуваченої, яке мож-

ливе за умови дотримання повної процесуаль-

ної форми судового розгляду. 

Отже, вказані обставини потребують пов-

ного дослідження достатніх доказів для прий-

няття справедливого та обґрунтованого судо-

вого рішення. Відправлення правосуддя щодо 

злочинів, пов’язаних із життям людини, в тому 

числі новонародженої дитини, без дослідження 

зазначених вище питань, на основі лише зіз-

нання обвинуваченої на підставі ст. 349 КПК 

України, на нашу думку, є неконституційним. 

Відповідаючи на питання, чи досягнуто 

межі доказування, звернемось до позиції 

І. Михайловської та І. Петрухіна, які вважа-

ють, що встановлення оптимальних меж дока-

зування передбачає, що всі обставини, які 

впливають на вирішення справи, по суті гли-

боко та повно досліджено, причому це зробле-

но за мінімально можливої витрати сил та часу 

[11, с. 7–8]. 

Висновки. Отже, проведений аналіз судо-

вої практики притягнення до кримінальної 

відповідальності за ст. 117 КК України дозво-

ляє визначити теоретично обґрунтований під-

хід до визначення меж доказування, тобто мі-

німальну сукупність доказів, які потрібно дос-

лідити для досягнення цілей правосуддя саме в 

цій категорії кримінальних справ. До них про-

понуємо віднести: показання обвинуваченої 

(якщо вона не відмовляється їх надати); висно-

вок судово-медичної експертизи новонаро-

дженої дитини (потерпілого) та обвинуваченої, 

висновок комплексної судової психолого-

психіатричної експертизи обвинуваченої, ви-

сновок судово-генетичної експертизи, прото-

кол огляду місця події (з метою відхилення 

версії про вбивство новонародженої дитини 

(потерпілого) іншою особою на підставі дослі-

дження слідової картини). Навіть у випадку 

зізнання обвинуваченої у вчиненні злочину, 

склад якого передбачений у диспозиції ст. 117 

КК України, вважаємо за необхідне провести всі 

перераховані вище види експертиз з метою усу-

нення сумнівів у самообмові. 

Вищевикладене дає підстави для висновку, що 

від правильності визначення меж доказування 

залежать не лише конкретні дії сторін судового 

розгляду, але й досягнення завдань кримінально-

го судочинства. 
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ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В ДЕЛАХ ОБ УБИЙСТВЕ МАТЕРЬЮ 

СВОЕГО НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

Национальный авиационный университет 

проспект Космонавта Комарова, 1, 03680, Киев, Украина 

E-mail: arybikova@ukr.net 

 

Цель: исследование применения норм доказательственного права в судебном разбирательстве 

уголовных дел по ст. 117 УК Украины для обеспечения единства судебной практики. Анализируются 

доказательства, положенные в основу обвинительных приговоров судов первой инстанции. Методы 

исследования: в работе использованы диалектический метод познания, общенаучные и специальные 

методы. Результаты: разработан научно обоснованный подход к формированию пределов 

доказывания по делам об убийстве матерью новорожденного ребенка. Обсуждение: поиск путей 

совершенствования правоприменительной практики. 

Ключевые слова: убийство, новорожденный ребенок, доказательства, пределы доказывания, 

специальный субъект. 
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AMBIT NORM OF PROOF IN CASES OF MURDER OF A NEWBORN BABY BY HIS MOTHER 

National Aviation University 

Kosmonavta Komarova Avenue, 1, 03680, Kyiv, Ukraine 

E-mail: arybikova@ukr.net 

 

Goal: the article deals with the study of application the norms of proof law in the criminal trials 

relatively art. 117 of the Criminal Code of Ukraine in order to ensure the uniformity in judicial practice. The 

proofs from the verdicts of courts of the first instance are analyzed. Methods of research: the dialectical 

method of cognition, general scientific and special methods were used. Results: has been developed the 

science-based approach to form the permissible norm of proof in cases of murder of a newborn baby by his 

mother. Discussion: search for ways to advance law enforcement practice. 

Keywords: murder, newborn baby, proof, ambit norm of proof, special subject. 
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«ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ» З МЕТОЮ 

ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ 
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Мета: здійснено доктринальне тлумачення ст. 172-6 КУпАП та ст. 366-1 КК України у частині 

обрахунку у грошовому виразі величини розбіжності між завідомо недостовірними відомостями у 

антикорупційній декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і 

достовірними відомостями стосовно таких об’єктів. Результати: отримано висновок, що 

зворотної дії закону у часі (норм, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та ч. 1 ст. 366-1 КК України) у 

зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 

06.12.2016 та у зв’язку із зростанням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб згідно 

до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» не виникає. Обговорення: 

обґрунтована необхідність у виробленні доктринальних основ кримінальної законотворчості для 

недопущення не планованих законодавцем змін у кримінально-правовому впливі на правовідносини. 

Ключові слова: корупція, фінансовий контроль, недостовірне декларування, зворотна дія закону у 

часі. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

Сучасне антикорупційне законодавство Украї-

ни є досить складним та динамічним, що при-

родно породжує правові проблеми у під час 

його застосування. Однією із таких проблем є 

застосування термінів «мінімальна заробітна 

плата» (надалі також – МЗП) та «прожитко-

вий мінімум для працездатних осіб» (надалі 

також – ПМПО) з метою встановлення ознак 

правопорушень у сфері антикорупційного фі-

нансового контролю [порушення вимог фінан-

сового контролю (ст. 172-6 КУпАП) та декла-

рування недостовірної інформації (ст. 366-1 

КК України)]. Необхідність вирішення окрес-

леної проблеми із застосуванням наукової ме-

тодології та наукових знань зумовлюється но-

визною інституту антикорупційного фінансо-

вого контролю у правовій системі України, 

відсутністю достатнього масиву наукових 

праць та судової практики щодо цієї проблеми, 

а також складність темпоральної дії деліктного 

антикорупційного законодавства. Наведене де-

монструє актуальність цієї роботи. 

Також слід звернути увагу, що це дослідження 

ускладняється відсутністю у науковій літературі 

напрацювань, які спрямовані розв’язати означені 

завдання. 

У якості результату цього дослідження перед-

бачається, що здійснене доктринальне тлумачен-

ня буде сприяти забезпеченню однакового і пра-

вильного застосування судами та правоохорон-

ними органами положень абзацу другого 

примітки до ст. 172-6 КУпАП та абзацу другого 

примітки до ст. 366-1 КК України у частині об-

рахунку у грошовому виразі величини 

розбіжності між завідомо недостовірними відо-

мостями у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого са-

моврядування, стосовно майна або іншого 

об’єкта декларування, що має вартість, і до-
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стовірними відомостями стосовно таких 

об’єктів. Зазначене вище розкриває мету цієї 

статті. У зв’язку із цим завданнями цього нау-

кового дослідження є встановити: 1) яка вели-

чина (термін) підлягає застосуванню для вста-

новлення ознак наявності/відсутності 

адміністративного та/або кримінального пра-

вопорушення у разі виявлення у 2017 році не-

достовірних відомостей у декларації суб’єкта 

декларування за 2015 рік, поданій у вересні-

жовтні 2016 року, «мінімальна заробітна пла-

та» станом на дату подачі декларації в Єдиний 

державний реєстр декларацій осіб, уповнова-

жених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, чи «прожитковий 

мінімум для працездатних осіб» станом на 

01.01.2017; 2) враховуючи, що розмір прожит-

кового мінімуму для працездатних осіб 

відповідно до Закону України «Про Держав-

ний бюджет України на 2017 рік» підлягає що-

квартальному підвищенню, який його розмір 

підлягає застосуванню для встановлення ознак 

наявності/відсутності адміністративного та/або 

кримінального правопорушення у разі вияв-

лення Національним агентством у 2017 році 

недостовірних відомостей у декларації 

суб’єкта декларування за 2016 рік, поданій у 

2017 році. Звичайно логіка вирішення постав-

лених завдань стане основою для розв’язання 

аналогічних проблем, які будуть виникати 

після 2017 року. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед 

слід встановити зміст ознак адміністративного 

та кримінального правопорушення, пов’язаних 

з поданням недостовірних відомостей у декла-

рації суб’єкта декларування за 2015 рік, на час 

вчинення досліджуваних правопорушень (ве-

ресень-жовтень 2016 року). Відповідно до аб-

зацу третього пункту 2 розділу XIII «Прикін-

цеві положення» Закону України «Про запобі-

гання корупції» (далі також – Закон) та вра-

ховуючи рішення НАЗК № 2 від 10.06.2016 

«Про початок роботи системи подання та 

оприлюднення декларацій осіб, уповноваже-

них на виконання функцій держави або місце-

вого самоврядування», суб’єкти декларування, 

визначені в примітці до статті 50 Закону, зо-

бов’язані були до 30.10.2016 включно подати 

електронну декларацію за 2015 рік. У період, ко-

ли необхідно було виконати зазначений вище 

обов’язок, тобто з 01.09.2016 по 30.10.2016, була 

встановлена адміністративна та кримінальна від-

повідальність за подання завідомо недостовірних 

відомостей у такій електронній декларації. 

Так, згідно ч. 4 ст. 172-6 КУпАП було встано-

влено адміністративну відповідальність за подан-

ня завідомо недостовірних відомостей у декла-

рації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. При 

цьому відповідно до абзацу другого примітки до 

ст. 172-6 КУпАП відповідальність за цією стат-

тею за подання завідомо недостовірних відомо-

стей у декларації особи, уповноваженої на вико-

нання функцій держави або місцевого самовря-

дування, стосовно майна або іншого об’єкта де-

кларування, що має вартість, настає у випадку, 

якщо такі відомості відрізняються від достовір-

них на суму від 100 до 250 МЗП. 

Згідно ж ч. 1 ст. 366-1 КК України каралося 

подання суб’єктом декларування завідомо недо-

стовірних відомостей у декларації особи, уповно-

важеної на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, передбаченої Зако-

ном. При цьому відповідно до абзацу другого 

примітки до ст. 366-1 КК України відпо-

відальність за цією статтею за подання суб’єктом 

декларування завідомо недостовірних відомостей 

у декларації стосовно майна або іншого об’єкта 

декларування, що має вартість, настає у випадку, 

якщо такі відомості відрізняються від достовір-

них на суму понад 250 МЗП. 

Пізніше виникла така правова ситуація – 

суб’єкти декларування на виконання абзацу 

третього пункту 2 розділу XIII «Прикінцеві по-

ложення» Закону подавали у вересні-жовтні 2016 

року електронні декларації. Проте у 2017 році 

було виявлено, що у таких деклараціях містяться 

недостовірні відомості. 

У цьому аспекті правильно звертати увагу, що 

відповідно до ст. 8 КУпАП особа, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, підлягає від-

повідальності на підставі закону, що діє під час і 

за місцем вчинення правопорушення. Закони, які 

пом'якшують або скасовують відповідальність за 

адміністративні правопорушення, мають зворот-

ну силу, тобто поширюються і на правопорушен-
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ня, вчинені до видання цих законів. А відпо-

відно до ст. 4 КК України злочинність і кара-

ність, а також інші кримінально-правові нас-

лідки діяння визначаються законом про кримі-

нальну відповідальність, що діяв на час вчи-

нення цього діяння. Часом вчинення злочину 

визнається час вчинення особою передбаченої 

законом про кримінальну відповідальність дії 

або бездіяльності. 

Таким чином, для цілей кваліфікації адміні-

стративного (ч. 4 ст. 172-6 КУпАП) чи кримі-

нального (ч. 1 ст. 366-1 КК України) правопо-

рушень обрахунок у грошовому виразі вели-

чини розбіжності між завідомо недостовірни-

ми відомостями у декларації особи, уповнова-

женої на виконання функцій держави або міс-

цевого самоврядування, стосовно майна або 

іншого об’єкта декларування, що має вартість, 

і достовірними відомостями стосовно таких 

об’єктів, необхідно здійснювати на основі пра-

вових норм, які були чинними на момент по-

дачі такої електронної декларації, тобто з ви-

користанням терміну «мінімальна заробітна 

плата». 

При цьому обрахунок у грошовому виразі 

величини достовірної вартості майна або ін-

шого об’єкта декларування, що має вартість, 

здійснюється відповідно до роз’яснення щодо 

застосування окремих положень Закону стосо-

вно заходів фінансового контролю, затвердже-

ного рішенням НАЗК № 3 від 11.08.2016. 

Відповідно до ст. 8 Закон України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік» у 

2016 році установлено мінімальну заробітну 

плату у місячному розмірі: з 1 січня - 1378 

гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 

1600 гривень. У зв’язку із цим, 1) норма, пе-

редбачена ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, для правопо-

рушень, пов’язаних із поданням у вересні-

жовтні 2016 року недостовірних відомостей у 

декларації суб’єкта декларування за 2015 рік, 

встановлює, що відповідальність за подання 

завідомо недостовірних відомостей у декла-

рації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядуван-

ня, стосовно майна або іншого об’єкта декла-

рування, що має вартість, настає у випадку, 

якщо такі відомості відрізняються від достовір-

них на суму від 145 000 грн до 362 500 грн; 

2) норма, передбачена ч. 1 ст. 366-1 КК України, 

для правопорушень, пов’язаних із поданням у 

вересні-жовтні 2016 року недостовірних відомо-

стей у декларації суб’єкта декларування за 2015 

рік, встановлює, що відповідальність за подання 

суб’єктом декларування завідомо недостовірних 

відомостей у декларації стосовно майна або ін-

шого об’єкта декларування, що має вартість, 

настає у випадку, якщо такі відомості відрізня-

ються від достовірних на суму понад 362 500 грн. 

Між тим, відповідно до Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 06.12.2016, який набрав чинності 

01.01.2017, було змінено термін «мінімальна за-

робітна плата» на «прожитковий мінімум для 

працездатної особи», який використовується для 

кваліфікації адміністративного (ст. 172-6 КУ-

пАП) та кримінального (ст. 366-1 КК України) 

правопорушень. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Дер-

жавний бюджет України на 2017 рік» у 2017 році 

установлено прожитковий мінімум для працез-

датних осіб на одну особу в розрахунку на місяць 

у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 

1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні. 

Таким чином, з 01.01.2017 для цілей кваліфікації 

адміністративного (ч. 4 ст. 172-6 КУпАП) чи 

кримінального (ч. 1 ст. 366-1 КК України) право-

порушень розмір у грошовому виразі величини 

розбіжності між завідомо недостовірними відо-

мостями у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого са-

моврядування, стосовно майна або іншого 

об’єкта декларування, що має вартість, і до-

стовірними відомостями стосовно таких об’єктів, 

було змінено шляхом заміни терміну «мінімальна 

заробітна плата» на термін «прожитковий 

мінімум для працездатної особи». 

У зв’язку із цим, враховуючи редакцію ст. 7 

Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік» для правопорушень: 

І) вчинених з 01.01.2017 року по 30.04.2017 

року: 1) норма, передбачена ч. 4 ст. 172-6 КУ-

пАП, встановлювала, що відповідальність за по-

дання завідомо недостовірних відомостей у де-
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кларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядуван-

ня, стосовно майна або іншого об’єкта декла-

рування, що має вартість, настає у випадку, 

якщо такі відомості відрізняються від до-

стовірних на суму від 160 000 грн до 400 000 

грн; 2) норма, передбачена ч. 1 ст. 366-1 КК 

України, встановлює, що відповідальність за 

подання суб’єктом декларування завідомо не-

достовірних відомостей у декларації стосовно 

майна або іншого об’єкта декларування, що 

має вартість, настає у випадку, якщо такі відо-

мості відрізняються від достовірних на суму 

понад 400 000 грн. 

ІІ) вчинених з 01.05.2017 року по 30.11.2017 

року: відповідно 1) ч. 4 ст. 172-6 КУпАП – 

якщо такі відомості відрізняються від до-

стовірних на суму від 168 400 грн до 421 000 

грн; 2) ч. 1 ст. 366-1 КК України – якщо такі 

відомості відрізняються від достовірних на су-

му понад 421 000 грн. 

ІІІ) вчинених з 01.12.2017 року по 

31.12.2017 року: 1) ч. 4 ст. 172-6 КУпАП – 

якщо такі відомості відрізняються від до-

стовірних на суму від 176 200 грн до 440 500 

грн; 2) ч. 1 ст. 366-1 КК України – якщо такі 

відомості відрізняються від достовірних на су-

му понад 440 500 грн. 

На підставі встановленого необхідно визна-

чити чи має місце зворотна дія закону у часі у 

зв’язку із прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 06.12.2016 року. Відповідь на та-

ке питання із врахуванням наведеного вище 

пов’язується із необхідністю визначити чи 

відбулося часткове скасування адміні-

стративної та кримінальної відповідальності у 

зв’язку із набуттям чинності Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України» від 06.12.2016, підвищенням 

розміру ПМПО у порівнянні з розміром МЗП 

та подальших змін розміру ПМПО відповідно 

до ст. 7 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік». 

У правозастосовній практиці вже вирішува-

лася досить схожа проблема. Так, відповідно 

до Рішення КСУ № 6-рп/2000[1] підвищення 

розмірів мінімальної заробітної плати протя-

гом 1991-1996 років, що відповідно змінювало 

розмір кваліфікуючих ознак розкрадання держав-

ного чи колективного майна у грошовому виразі, 

не є підставою для застосування зворотної дії за-

кону про кримінальну відповідальність стосовно 

таких розкрадання. 

Як вбачається із Рішення КСУ № 6-рп/2000 

воно стосується конкретної норми права (частини 

четверті статей 81, 82, 84, частина третя статті 83, 

частина друга статті 86 та стаття 86-1 КК України 

від 28.12.1960) та конкретного періоду дії цієї 

норми (1991-1996 роки). Між тим, алгоритм 

обґрунтування основного висновку про непоши-

рення положень Кримінального закону щодо зво-

ротної дії закону в часі на ці випадки слід вико-

ристати для вирішення завдань цього досліджен-

ня. 

Висновок, що встановлення нормативно-

правовими актами іншого мінімального розміру 

заробітної плати не тягне за собою зміни 

кваліфікуючих ознак злочинів, передбачених ча-

стинами четвертими статей 81, 82, 84, частиною 

третьою статті 83, частиною другою статті 86 та 

статтею 86-1 КК України 1960 року, і що поло-

ження частини другої статті 6 цього Кодексу що-

до зворотної дії закону в часі на ці випадки не 

поширюється, і кримінальні справи не повинні 

переглядатись, якщо інше не передбачено зако-

ном, у Рішенні КСУ № 6-рп/2000 був обґрунто-

ваний наступними положеннями. 

Перший аргумент. З приписів, передбачених 

ч. 2 ст. 58 (ніхто не може відповідати за діяння, 

які на час їх вчинення не визнавалися законом як 

правопорушення) та п. 22 ч. 1 ст. 92 (виключно 

законами визначаються «засади цивільно-

правової відповідальності; діяння, які є злочина-

ми, адміністративними або дисциплінарними 

правопорушеннями, та відповідальність за них») 

Конституції України випливає, що діяння як 

певне правопорушення може визнаватись тільки 

законом, а не будь-яким іншим нормативно-

правовим актом; 

Другий аргумент. Зіставлення положень ста-

тей 8, 58, 92, 152, пункту 1 розділу XV «Пере-

хідні положення» Конституції України та статті 6 

КК України 1960 року дає підстави дійти виснов-

ку, що виключно кримінальними законами 

України визначаються діяння, які є злочинами, та 
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встановлюється відповідальність за їх вчинен-

ня. Відповідно і зворотна дія в часі реалізуєть-

ся через кримінальні закони у випадках, коли 

вони скасовують або пом’якшують 

відповідальність особи. Зміни, що вносяться 

до нормативно-правових актів інших галузей 

права, посилання на які містить бланкетна 

диспозиція, не змінюють словесно-документну 

форму кримінального закону. Така диспозиція 

кримінально-правової норми залишається 

незмінною. Кримінальний закон і за наявності 

нового, конкретизованого іншими норматив-

но-правовими актами змісту бланкетної диспо-

зиції кримінально-правової норми не можна 

вважати новим - зміненим - і застосовувати до 

нього положення частини першої статті 58 

Конституції України та частини другої статті 6 

КК України 1960 року; 

Третій аргумент. Підвищення розмірів 

мінімальної заробітної плати протягом 1991-

1996 років було пов’язане з інфляційними 

процесами, які впливали на купівельну спро-

можність грошей та їх замінників у бік її 

зменшення. Реальний розмір заподіяної роз-

краданням державного чи колективного майна 

матеріальної шкоди залишався на тому ж рівні 

або збільшувався у зв’язку з падінням 

купівельної спроможності грошової одиниці. 

На думку деяких вчених у мотивувальній 

частині Рішення № 6-рп/2000 КСУ вдався ли-

ше до двох аргументів (двох мотивів), якими 

він пояснив свій підхід, а не до трьох як 

виділено вище. Так, один із аргументів, який 

використав КСУ, полягає в тому, що в час, 

який було проаналізовано в Рішенні, в Україні 

мала місце гіперінфляція. Ще один із аргу-

ментів, який використав КСУ, полягає в тому, 

що зміни безпосередньо до КК України не 

вносились, текст КК України не змінювався, 

тобто не змінювались кваліфікуючі ознаки 

злочинів [2, с. 2]. 

Разом із тим, аргументи 1 та 2, які виділені 

попередньо, не можуть бути поєднані в один, 

оскільки акцентують на різних властивостях 

Кримінального закону. Так, перша стосується 

того, що якщо допустити у ситуації, яку 

вирішував КСУ у Рішенні № 6-рп/2000, що 

зворотна дія Кримінального закону у часі має 

місце, то буде неминучим висновок, що Кри-

мінальний закон може бути змінений і не Зако-

ном України, а підзаконним нормативним актом. 

Це пов’язується із тим, що у досліджуваний КСУ 

період часу розміри мінімальної заробітної плати 

в Україні встановлювались не тільки законами, 

але й підзаконними актами, зокрема Указом Пре-

зидента України № 34 від 09.01.1992, постанова-

ми Верховної Ради України від 29.04.1992; 

№ 2779-XII від 16.11.1992; № 3243-XII від 

01.06.1993; № 3415-XII від 27.08.1993; № 3653-

XII від 25.11.1993; № 49/96-ВР від 20.02.1996, 

Декретом Кабінету Міністрів України № 19-92 

від 29.12.1992. Очевидно, що висновок про мож-

ливість зміни Кримінального закону не законом, 

а підзаконним нормативним актом суперечить як 

Конституції України (ч. 2 ст. 58, п. 22 ч. 1 ст. 92), 

так і чинному КК України (ст. 3). 

Разом із тим, у розглядуваній правовій ситу-

ації термін МЗП замінений на термін ПМПО за-

коном (Закон України «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України» від 

06.12.2016), а розмір ПМПО збільшується потя-

гом 2017 року також на підставі закону (ст. 7 За-

кону України «Про Державний бюджет України 

на 2017 рік»). Таким чином, перший аргумент з 

Рішення КСУ № 6-рп/2000 не може бути застосо-

ваний для вирішення поставлених у цьому до-

слідженні завдань. 

Враховуючи, що відповідно до Рішення КСУ 

№ 6-рп/2000 на підставі зіставлення положень 

статей 8, 58, 92, 152, пункту 1 розділу XV «Пере-

хідні положення» Конституції України та статті 6 

КК України 1960 року зроблено висновок, що 

виключно кримінальними законами України 

визначаються діяння, які є злочинами, та вста-

новлюється відповідальність за їх вчинення; 

відповідно і зворотна дія в часі реалізується через 

кримінальні закони у випадках, коли вони скасо-

вують або пом’якшують відповідальність особи, 

то збільшення величини ПМПО у 2017 році не 

змінює КК України 2001 року, а отже Криміналь-

ний закон 2001 року і за наявності нового, кон-

кретизованого іншими нормативно-правовими 

актами змісту бланкетної диспозиції криміналь-

но-правової норми, передбаченої ч. 1 ст. 366-1 
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КК України, не можна вважати новим – 

зміненим – і застосовувати до нього положен-

ня ч. 1 ст. 58 Конституції України та ч. 1 ст. 5 

КК України. Це саме стосується і ч. 4 ст. 172-6 

КУпАП. 

Разом із тим, ця правова ситуація у кон-

тексті викладеного вище є іншою ніж та, яка 

досліджувалася у Рішенні КСУ № 6-рп/2000, 

адже Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» від 

06.12.2016 були внесені зміни безпосередньо у 

абзац другий примітки до ст. 172-6 КУпАП та 

абзац другий примітки до ст. 366-1 КК 

України, що потребує розвитку другого аргу-

менту. 

У цьому випадку слід звернути увагу на 

наступні норми права та мотиви нормотворчо-

сті. Відповідно до ч. 4 ст. 95 КЗпП України 

розмір мінімальної заробітної плати не може 

бути нижчим від розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, а згідно до 

ч. 2 ст. 9 Закону України «Про оплату праці» 

мінімальна заробітна плата встановлюється у 

розмірі не нижчому від розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. 

Тут звертає на себе увагу, що у 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 та 2016 роках 

розміри МЗП та ПМПО співпадали. 

При цьому відповідно до Пояснювальної 

записки від 03.11.2016 до проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів України»[3], який у подальшому 

став Законом України від 06.12.2016, його ме-

тою було, зокрема, створення правових умов 

для ефективного соціального діалогу, спрямо-

ваного на встановлення розмірів мінімальної 

заробітної плати на рівні, вищому від прожит-

кового мінімуму для працездатних осіб, та 

заміна прив’язки розмірів посадових окладів 

від мінімальної заробітної плати до прожитко-

вого мінімуму для працездатних осіб. 

Як відомо у подальшому ст. 7 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 

2017 рік» установлено, що у 2017 році 

мінімальна заробітна плата у місячному роз-

мірі з 1 січня становить – 3200 гривень. 

Таким чином, очевидно, що якщо б не було 

прийнято рішення про суттєве збільшення з 

01.01.2017 розміру МЗП, то заміни у абзаці дру-

гому примітки до ст. 172-6 КУпАП та абзаці дру-

гому примітки до ст. 366-1 КК України терміну 

МЗП на термін ПМПО не відбулося б, оскільки у 

цьому не було б необхідності. При цьому з 

01.01.2017 розмір МЗП був би 1600 грн, тобто 

такий же як і розмір ПМПО. 

Більше того, з прийняттям Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 06.12.2016 у складах правопору-

шень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та ч. 1 

ст. 366-1 КК України, не відбулося змістовних 

змін, оскільки МЗП становила 1600 грн вже з 

01.12.2016 (ст. 8 Закон України «Про Державний 

бюджет України на 2016 рік»), тобто такий же 

розмір, як і ПМПО з 01.01.2017. 

Відповідно такі зміни були внесені згідно до 

Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 06.12.2016 лише 

у зв’язку із тим, що розмір МЗП у 3200 грн при-

звів би до суттєвого та такого що не відповідає 

інфляції і рівню життя населення зміні кри-

мінально-правового регулювання установленого 

відповідно до норм, передбачених ч. 4 ст. 172-6 

КУпАП та ч. 1 ст. 366-1 КК України для діянь, які 

могли бути вчиненими у 2017 році. 

Таким чином, метою заміни з 01.01.2017 у аб-

заці другому примітки до ст. 172-6 КУпАП та аб-

заці другому примітки до ст. 366-1 КК України 

терміну «мінімальна заробітна плата» на термін 

«прожитковий мінімум для працездатних осіб» 

не було скасування злочинності діяння, передба-

ченого ч. 1 ст. 366-1 КК України та скасування 

відповідальності за адміністративне правопору-

шення, передбачене ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. Тобто 

такі заміни не спрямовувалися на зміну суті ознак 

складів правопорушень, що передбачаються за-

значеними статтями, а носили лише технічний 

характер, що не може означати зміну загального 

змісту бланкетної диспозиції із яким пов’язане 

визначення кримінальним законом діяння як зло-

чину певного виду та встановлення за нього кри-

мінальної відповідальності. 

Щодо третього аргументу з Рішення КСУ № 6-

рп/2000, то тут правильним слід визнати висно-

вок О.Л. Гуртовенка, за яким раніше мінімальна 

заробітна плата, а зараз – неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян для цілей кваліфікації 
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злочинів і адміністративних правопорушень – 

є саме антиінфляційним засобом [2, с. 4]. Та-

кий висновок узгоджується із ч. 1 ст. 9 Закону 

України «Про оплату праці», за якою розмір 

мінімальної заробітної плати визначається з 

урахуванням потреб працівників та їх сімей, 

вартісної величини достатнього для забезпе-

чення нормального функціонування організму 

працездатної людини, збереження її здоров’я 

набору продуктів харчування, мінімального 

набору непродовольчих товарів та мінімально-

го набору послуг, необхідних для задоволення 

основних соціальних і культурних потреб осо-

бистості, а також загального рівня середньої 

заробітної плати, продуктивності праці та рів-

ня зайнятості. 

Те саме стосується прожиткового мінімуму, 

який відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

прожитковий мінімум» є вартісною величиною 

достатнього для забезпечення нормального 

функціонування організму людини, збережен-

ня його здоров’я набору продуктів харчування, 

а також мінімального набору непродовольчих 

товарів та мінімального набору послуг, необ-

хідних для задоволення основних соціальних і 

культурних потреб особистості. Як легко ви-

явити, визначення МЗП і прожиткового 

мінімуму досить схожі за компонентами, що 

додатково підтверджує твердження, що і 

ПМПО у адміністративному та кримінальному 

законодавстві для цілей кваліфікації є антиін-

фляційним засобом. Крім того, згідно до ст. 2 

Закону України «Про прожитковий мінімум» 

прожитковий мінімум застосовується для за-

гальної оцінки рівня життя в Україні, що є ос-

новою для реалізації соціальної політики та 

розроблення окремих державних соціальних 

програм. 

Із наведеного вбачається, що для цілей 

кваліфікації правопорушень важливими є дві 

функції ПМПО: 1) антиінфляційна функція, 

яка спрямована на адекватне відображення ре-

альних розмірів, які впливають на 

кваліфікацію правопорушень, у грошовому 

виразі в умовах інфляційних процесів в 

Україні; 2) функція врахування рівня життя 

населення, яка спрямована на адекватне відоб-

раження категорії суспільної небезпеки діяння 

через грошовий вираз розмірів, які впливають 

на кваліфікацію правопорушень, в умовах зрос-

тання рівня життя населення. 

Із урахуванням антиінфляційної функції 

відповідної величини (неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян) КСУ обґрунтовував 

Рішення № 6-рп/2000. Проте за таких умов звер-

тає на себе увагу висновок отриманий у науці 

кримінального права, за яким якщо інститут 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян є 

антиінфляційним заходом для аналізованих 

цілей, то коли підвищення його розміру випе-

реджає інфляцію це означає, що відбувається де-

криміналізація [2, с. 5-6]. 

Разом із тим, у цьому випадку слід взяти до 

уваги, що покладення у основу Рішення № 6-

рп/2000 аргументу про антиінфляційну функцію 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 

для цілей кваліфікації не означає, що у разі від-

сутності інфляції чи навіть дефляції у країні і од-

ночасного збільшення цього мінімуму (як і МЗП 

та ПМПО) обов’язково відбувається де-

криміналізація. Останнє пояснюється необ-

хідністю врахування також і іншої функції цих 

величин для цілей кваліфікації – враховувати 

рівень життя населення, адже очевидно, що чим 

вище такий рівень стає, то і вищою стає планка 

для встановлення матеріальної ознаки злочину та 

правопорушення – суспільної небезпеки. 

У зв’язку із останнім, зростання МЗП, ПМПО 

чи неоподатковуваного мінімуму доходів грома-

дян може відображати: 1) збільшення розміру 

істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, 

суспільству або державі, без заподіяння чи мож-

ливості заподіяння якої діяння не є злочином (ч. 2 

ст. 11 КК України), а також 2) реальне збільшен-

ня інших величин, які впливають на встановлен-

ня ознак основних та кваліфікуючих складів зло-

чинів та інших правопорушень. 

Таким чином, у правовій ситуації, яка розгля-

дається, заміна терміну «мінімальна заробітна 

плата» на «прожитковий мінімум для працездат-

них осіб», що потягнуло збільшення із 01.01.2017 

нижчих меж величин розбіжності між завідомо 

недостовірними відомостями у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, стосовно майна 

або іншого об’єкта декларування, що має 

вартість, і достовірними відомостями стосовно 

таких об’єктів, що мають значення для 

кваліфікації адміністративного (ч. 4 ст. 172-6 
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КУпАП) та кримінального (ч. 1 ст. 366-1 КК 

України) правопорушень, а також збільшення 

протягом 2017 року грошового виразу розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, що тягне такі ж наслідки для відповідних 

величин, не скасовують злочинність діяння, 

передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України та не 

скасовують відповідальність за адміністратив-

не правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 172-6 

КУпАП. Отже, зворотної дії закону у часі 

(норм, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та 

ч. 1 ст. 366-1 КК України) у зв’язку із прий-

няттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» від 

06.12.2016 та у зв’язку із зростанням розміру 

ПМПО згідно до ст. 7 Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік» не 

виникає. 

Висновки. У зв’язку із наведеним вище, 

вирішення першого завдання дослідження є 

наступним. Величиною (терміном), що підля-

гає застосуванню для встановлення ознак на-

явності/відсутності адміністративного та/або 

кримінального правопорушення у разі вияв-

лення у 2017 році недостовірних відомостей у 

декларації суб’єкта декларування за 2015 рік, 

поданій у вересні-жовтні 2016 року, є 

«мінімальна заробітна плата» станом на дату 

подачі декларації в Єдиний державний реєстр 

декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядуван-

ня. Вирішення ж другого завдання роботи є 

таким. Для встановлення ознак наяв-

ності/відсутності адміністративного та/або 

кримінального правопорушення у разі вияв-

лення у 2017 році недостовірних відомостей у 

декларації суб’єкта декларування за 2016 рік, 

поданій у 2017 році підлягає застосуванню той 

розмір прожиткового мінімуму для працездат-

них осіб, який був установлений Закону 

України «Про Державний бюджет України на 

2017 рік» на момент подачі зазначеної вище 

декларації. 

Для недопущення у адміністративному та 

кримінальному законодавстві подібних склад-

них правових ситуацій, зумовлених недоліка-

ми кримінальної законотворчості, є необхідність 

у виробленні доктринальних основ останньої. 
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Цель: осуществлено доктринальное толкование ст. 172-6 КУоАП и ст. 366-1 УК Украины в 

части расчета в денежном выражении величины расхождения между заведомо недостоверными 

сведениями в антикоррупционной декларации в отношении имущества или иного объекта 

декларирования, что имеет стоимость, и достоверными сведениями относительно таких объектов. 

Результаты: получено заключение, что обратного действия закона во времени (норм, 

предусмотренных ч. 4 ст. 172-6 КУоАП и ч. 1 ст. 366-1 УК Украины) в связи с принятием Закона 

Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 06.12.2016 и в 

связи с ростом размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в соответствии со ст. 7 

Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» не возникает. Обсуждение: 

обоснована необходимость в выработке доктринальных основ уголовного законотворчества для 

недопущения не планируемых законодателем изменений в уголовно-правовом воздействии на 

правоотношения. 

Ключевые слова: коррупция, финансовый контроль, недостоверное декларирование, обратное 

действие закона во времени. 
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Purpose: the doctrinal interpretation of Art. 172-6 the code of Ukraine about administrative violations 

and Art. 366-1 of the Criminal Code of Ukraine, in part of the calculation in monetary terms, of the 

magnitude of the discrepancy between deliberately false information in an anti-corruption declaration in 

relation to property or other object of declaration, which has value, and reliable information regarding such 

objects. Results: it was concluded that the retroactive effect of the law in time (the norms provided for in 

Part 4 of Article 172-6 of the Code of Administrative Offenses and Part 1 of Article 366-1 of the Criminal 

Code of Ukraine) in connection with the adoption of the Law of Ukraine «On Amendments to Some 

Legislative Acts of Ukraine» of 06.12.2016 and in connection with the increase of the subsistence minimum 

for able-bodied persons in accordance with Art. 7 of the Law of Ukraine «On the State Budget of Ukraine for 

2017» does not arise. Discussion: the necessity in the development of the doctrinal basis of criminal 

lеgislation is grounded in order to prevent changes in the criminal law influence on legal relationships not 

planned by the legislator. 

Keywords: corruption, financial control, false declarations, reversal of the law in time. 

 

 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ 

Юридичний вісник 2 (47) 2018 182 

УДК 343.192(045) 

Т. Б. Сеник, 

аспірант 

ВІДКЛАДЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

E-mail: tarassenyk1993@gmail.com 

 

Мета: розкриття правової природи відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні. 

Методи дослідження: визначається перелік нормативних актів у даній сфері. Аналізуються різні 

підходи до визначення поняття відкладення судового розгляду. Результати: проаналізовано 

проблеми з визначенням найхарактерніших ознак відкладання судового розгляду кримінального 

провадження, що суттєво відрізняють його від інших суміжних понять. Обговорення: внесення змін 

до законодавства стосовно визначення поняття «відкладення судового розгляду у кримінальному 

провадженні». 

Ключові слова: судовий розгляд, відкладення судового розгляду, перерва у судовому засіданні, 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Вітчизняній судовій практиці відомі безліч 

способів відкладання судового розгляду в 

кримінальному провадженні: від чітко визна-

чених процесуальним законодавством (не при-

буття на виклик суду; клопотання про відкла-

дання судового розгляду у зв’язку із необхід-

ністю подати додаткові докази; клопотання 

про відкладання судового розгляду для озна-

йомлення із матеріалами кримінального про-

вадження; клопотання про відкладання судо-

вого розгляду у зв’язку із необхідністю підго-

туватися до судових дебатів тощо) до «форс-

мажорних» (погане самопочуття учасника су-

дового провадження в залі суду; вимкнення 

електроенергії; крадіжка важливих документів; 

блокування залу судового засідання та ін.). 

Однак не кожне відкладання судового розг-

ляду обумовлене об’єктивними обставинами. 

Нерідко воно є наслідком зловживання особою 

своїми процесуальними правами, а, відтак, не-

поваги до суду та інших учасників судового 

провадження. 

Усе вищезазначене дає підстави стверджу-

вати, що суд, забезпечуючи безперервність 

(ч. 1 ст. 322 КПК України) та здійснення судо-

вого розгляду кримінального провадження в ро-

зумні строки (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 318 

КПК України) [1] зобов’язаний оперативно реа-

гувати на випадки його затягування і застосувати 

до «винних» осіб передбачені законом заходи 

впливу. Водночас недосконалість законодавчої 

регламентації та відсутність ґрунтовних наукових 

досліджень інституту відкладення судового розг-

ляду у кримінальному провадженні сприяють не-

одноразовій появі подібних правових ситуацій. 

Аналіз досліджень і публікацій. Предметом 

дослідження представників сучасної української 

юриспруденції, як правило, є розмежування ін-

ституту відкладання судового розгляду у кримі-

нальному провадженні від інших інститутів кри-

мінально-процесуального права (О. Кучинська, 

О. Єні, Ю. Матейко, Л. Гуртієва та ін.) та розгляд 

окремих питань правового регулювання цього 

інституту (Ю. Григоренко, О. Кучинська, 

В. Солдатський, С. Давиденко, П. Єсауленко, 

В. Колодчин, А. Туманянц, Н. Рогатинська та ін.). 

На жаль, досі вітчизняною наукою криміналь-

ного процесу не напрацьовано ґрунтовного ви-

значення поняття «відкладання судового розгля-

ду у кримінальному провадженні» та підстав його 

відкладання (судового розгляду). Наукові дослі-
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дження, що здійснюються сьогодні, не ґрун-

туються на критичному аналізі чинного зако-

нодавства, носять «поверхневий» характер ви-

вчення інституту відкладання судового розг-

ляду у кримінальному провадженні. Більше 

того, не враховують практику судових органів, 

органів адвокатури та прокуратури, до компе-

тенції яких належить притягувати до дисцип-

лінарної відповідальності за нез’явлення на 

судовий розгляд без поважних причин, що ма-

ло наслідком відкладання судового розгляду 

тощо. 

Метою статті є розкриття правової природи 

відкладення судового розгляду у кримі-

нальному провадженні. 

Законодавче визначення поняття «відкла-

дення судового розгляду у кримінальному 

провадженні» у КПК України відсутнє. Тому 

суб’єкти правозастосування можуть зрозуміти 

суть цього кримінально-процесуального інсти-

туту за допомогою системного аналізу право-

вих положень про підстави, умови та порядок 

відкладення судового розгляду в кримінально-

му провадженні. 

Така ситуація ускладнюється й відсутністю 

загальноприйнятої дефініції цього поняття у 

доктрині вітчизняного кримінального процесу. 

Більше того, аналіз наукової літератури з цієї 

проблематики свідчить про нечисленні наукові 

розвідки, а, отже, і спроби формулювання дос-

лідниками дефініції відкладення судового роз-

гляду в кримінальному провадженні, яка б 

найповніше розкривала зміст та правову при-

роду аналізованого поняття. 

Виклад основного матеріалу. Найбільш 

вдалим формулюванням дефініції поняття 

«відкладання судового розгляду в криміналь-

ному провадженні» видається визначення, за-

пропоноване Ю. Матейко. На її погляд, відк-

ладання судового розгляду – це перенесення 

судового розгляду на чітко визначений час у 

зв’язку з наявністю перешкод, які неможливо 

усунути у даному судовому засіданні з метою 

їх подолання та проведення подальшого слу-

хання кримінального провадження» [5, с. 7]. 

В основу дефініції автором закладено три 

найхарактерніші ознаки відкладання судового 

розгляду кримінального провадження, що суттєво 

відрізняють його від інших суміжних понять (ін-

ститутів кримінально-процесуального права): 

1) перенесення судового розгляду на визначений 

у майбутньому час (відстрочення проведення 

слухання матеріалів кримінального провадження 

на конкретний строк, після закінчення якого, су-

дове засідання неодмінно буде продовжено у чіт-

ко визначених дні, годині та місці); 2) наявність 

перешкод, що неможливо усунути у цьому судо-

вому засіданні (існування обставин (фактичних 

підстав), що об’єктивно унеможливлюють розг-

ляд матеріалів кримінального провадження у 

цьому судовому засіданні; розгляд кримінального 

провадження за умови не усунення таких обста-

вин може мати наслідком порушення як загаль-

них положень судового розгляду, так і засад та 

завдань як кримінального провадження); 

3) необхідність усунення перешкод для подаль-

шого судового розгляду за допомогою засобів, 

передбачених кримінально-процесуальним зако-

ном [5, с. 7] (у тому числі й застосування до уча-

сників кримінального провадження примусових 

заходів впливу – ініціювання відкриття дисцип-

лінарного провадження, привід; накладення гро-

шового стягнення тощо). 

Під поняттям відкладання судового розгляду в 

кримінальному провадженні О. Кучинська та 

О. Єні розуміють перенесення розгляду на пев-

ний, конкретно визначений момент у майбутньо-

му, пов’язане з неможливістю розгляду справи у 

даному судовому засіданні [9, с. 2]. Як бачимо, ці 

науковці у формулюванні дефініції відкладання 

судового розгляду у кримінальному проваджені 

роблять акцент на часовий параметр (перенесен-

ня розгляду «на певний, конкретно визначений 

момент у майбутньому»). 

Однак одна ознака, яка хоч і суттєво відрізняє 

відкладання судового розгляду в кримінальному 

провадженні від інших суміжних процесуальних 

інститутів, не здатна повною мірою розкрити йо-

го зміст. 

З позиції О. Гриненка, відкладення судового 

розгляду – це його тимчасова перерва на визна-

чений строк [3, с. 312]. 

Звідси випливає ототожнення схожих, але у 

той же час різних інститутів кримінально-
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процесуального права: відкладання судового 

розгляду та перерви у судовому засіданні. 

Варто погодитися з Ю. Матейко, яка ствер-

джує про недоцільність визначення «поняття 

відкладання судового розгляду через застосу-

вання іншого інституту, який суттєво відрізня-

ється від відкладення» [5, с. 2]. 

Водночас варто додати, що кожен із згада-

них інститутів має власні завдання, окремі під-

стави для застосування, строки дії та порядок 

застосування під час розгляду кримінального 

провадження судом. Розкриття суті одного 

правового явища за допомогою ознак, прита-

манних іншому, не тільки стоїть на заваді іс-

тинному з’ясуванню їх правової природи, але 

штучно звужує сферу кримінально-

процесуального інструментарію. 

Так, КПК України при регламентації ого-

лошення перерви в судовому засіданні не пе-

редбачив вимог щодо періоду в часі, а це озна-

чає, що перерва може тривати як декілька хви-

лин (наприклад, так звана «технічна перерва» 

для усунення неполадки звукозаписувальної 

апаратури), так і на час, що є необхідним для 

надання невідкладної медичної допомоги, або 

ж тривати з моменту закінчення судового засі-

дання (у зв’язку із завершенням робочого дня) 

і до початку наступного робочого дня. Нато-

мість відкладення судового розгляду у кримі-

нальному провадженні прив’язане до часових 

меж і може тривати днями, тижнями і, навіть, 

місяцями [4, c. 1224]. 

При оголошенні перерви у судовому розг-

ляді презюмується можливість продовження 

слухання справи у цьому ж засіданні, а відкла-

дення судового розгляду у кримінальному 

провадженні виключає таку можливість. 

Існують різні й підстави для застосування 

судом відкладення судового розгляду та ого-

лошення перерви в судовому засіданні. Так, 

суд може відкласти судовий розгляд кри-

мінального провадження з підстав, що в пере-

важній більшості чітко визначені процесуаль-

ним законом (нез’явлення в судове засідання 

учасника кримінального провадження, клопо-

тання про ознайомлення з матеріалами кри-

мінального провадження та ін.), тоді як визна-

ченого переліку підстав для оголошення пере-

рви судового засідання не передбачено. Про 

необхідність оголошення перерви може виплива-

ти зі змісту кримінально-процесуальної норми. 

Наприклад, про це йдеться у ч. 4 

ст. 330 КПК України: «Питання про притягнення 

особи до відповідальності за прояв неповаги до 

суду вирішується судом негайно після вчинення 

порушення, для чого в судовому засіданні ого-

лошується перерва» [1] та у ч. 2 ст. 367 

КПК України: «Суд вправі перервати нараду ли-

ше для відпочинку з настанням нічного часу. Під 

час перерви судді не можуть спілкуватися з осо-

бами, які брали участь у кримінальному про-

вадженні» [1]. Прийняття такого рішення як ого-

лошення перерви у судовому засіданні можливе 

також і у випадках, що не прописані процесуаль-

ною нормою. Важливо, щоб вони відповідали 

умовам, за яких можлива перерва. 

Особливістю відкладення судового розгляду є 

й те, що у визначених законом випадках суд зо-

бов’язаний при відкладанні судового засідання 

прийняти рішення про застосування до причет-

них до перенесення засідання осіб примусові за-

ходи впливу: привід та (або) грошове стягнення 

до обвинуваченого (ст. 323 КПК України); ініці-

ювання дисциплінарної відповідальності до про-

курора і захисника (ч. 1 ст. 324 КПК України); 

привід та (або) грошове стягнення до свідка (ч. 1 

ст. 327 КПК України) [1]. Чого не має при ого-

лошенні судом перерви в судовому засіданні. 

Повертаючись до дефініції поняття «відкла-

дення судового розгляду в кримінальному прова-

дженні», сформульованої О. Гриненком, слід за-

кцентувати увагу й на тому, що у ній автор нама-

гається розкрити суть досліджуваного криміна-

льно-процесуального інституту тільки через 

ознаку, що стосується часової приналежності – 

«тимчасова перерва на визначений строк» [3, 

с. 312]. Такий підхід обрали О. Кучинська та 

О. Єні [9]. При цьому не зрозуміло, які обставини 

зумовлюють відкладання судового розгляду в 

кримінальному провадженні. 

Дещо відмінною від наведених позицій, але 

доволі цікавим, є трактування відкладання судо-

вого розгляду в кримінальному провадженні О. 

Сеньковим. На його переконання, відкладення 

судового розгляду – це процесуальне рішення, 

яке приймається судом за власною ініціативою чи 
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за клопотанням сторін з підстав, прямо перед-

бачених у законі, про перерву в судовому засі-

данні на певний строк, що викликане відсутні-

стю достатніх правових умов для продовження 

судового процесу [6, c. 8]. 

На нашу думку, це визначення містить най-

більшу кількість ознак, що найкраще розкри-

вають суть відкладання судового розгляду: 

1) це процесуальне рішення; 2) рішення прий-

мається за ініціативи суду або за клопотанням 

сторін; 3) підстави для прийняття цього рі-

шення прямо передбачені законом; 4) рішення 

містить вказівку на строк впродовж якого буде 

здійснена перерву в судовому засіданні; 

5) прийняття судового рішення зумовлене від-

сутністю достатніх правових умов для продо-

вження судового процесу. 

Утім й запропоноване О. Сеньковим визна-

чення не позбавлене низки недоліків. 

По-перше, у цій дефініції має місце отото-

жнення відкладення судового розгляду з пере-

рвою в судовому засіданні. По-друге, пого-

джуючись з Ю. Матейко, вважаємо, що відк-

ладення судового розгляду є інститутом про-

цесуального права, застосування норм якого 

оформляється у вигляді процесуального рі-

шення (ухвали) суду [5, с. 2]. 

У продовження цієї думки зазначимо, що 

відкладення судового розгляду варто розгляда-

ти і як процесуальну дію, поєднану з певним 

періодом у часі, впродовж якого судові засі-

дання не відбуватимуться. 

До речі, у мовознавстві зміст слова «відкла-

дання» тлумачиться як «перенесення на більш 

пізніший термін» [2; 7]. 

У юридичній енциклопедії це поняття роз-

кривається як процесуальна дія, пов’язана з 

неявкою викликаних чи запрошених у судове 

засідання осіб або необхідністю витребування 

нових доказів, при цьому відкладення судово-

го розгляду необхідне, коли реально неможли-

во витребувати докази, продовжуючи розгляд 

справи, або коли наявні докази вже досліджені, 

а надходження нових очікується через певний 

час (приїзд свідка здалеку, проведення склад-

ної експертизи тощо) [8]. Як видно, у цьому 

визначені відкладення судового розгляду трак-

тується як процесуальна дія, а не процесуальне 

рішення. Крім того, у ньому відображені деяких 

підстави для відкладення судового розгляду. 

Правова природа відкладення судового розг-

ляду у кримінальному провадженні може бути 

розкрита й завдяки порівняння з ще одним кри-

мінально-процесуальним інститутом – зупинен-

ням судового провадження. 

Зупинення судового розгляду здійснюється на 

невизначений строк, тоді як відкладання судового 

розгляду завжди має конкретний часовий інтер-

вал. При застосуванні відкладення судового розг-

ляду учасників кримінального провадження пові-

домляють про дату наступного судового засідан-

ня відразу після оголошення ухвали про це, а при 

зупиненні судового розгляду учасників криміна-

льного провадження додатково повідомляють про 

дату судового розгляду після усунення причин, 

на підставі яких було прийнято це рішення. 

Однією з підстав для відкладення судового ро-

згляду є ухилення обвинуваченого від суду. Як 

підстава для відкладення, така обставина може 

розглядатися лише тоді, коли вона не пов’язана із 

приховуванням від суду, а також за відсутності 

відомостей про психічне або інше тяжке захво-

рювання обвинуваченого, що виключає можли-

вість явки до суду. У тих же випадках, коли суд 

володіє відомостями, які вказують на те, що об-

винувачений ухилився від суду або захворів на 

психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка ви-

ключає його участь у судовому провадженні, він 

зобов’язаний зупинити судове провадження щодо 

цього обвинуваченого до його розшуку або ви-

дужання і продовжити судове провадження сто-

совно інших обвинувачених, якщо воно здійсню-

ється щодо декількох осіб. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 

можна запропонувати таке визначення поняття 

«відкладання судового розгляду у кримінальному 

провадженні» – це перенесення судом на певний 

строк судового розгляду, що здійснюється з ініці-

ативи суду чи за клопотання учасників криміна-

льного провадження, з підстав, прямо передбаче-

них у законі, або таких, що випливають з нього, 

викликане відсутністю достатніх правових умов 

для проведення подальшого слухання криміналь-

ного провадження. 
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Цель: раскрытие правовой природы отложения судебного разбирательства в уголовном 

производстве. Методы исследования: определяется перечень нормативных актов в данной сфере. 

Анализируются различные подходы к определению понятия отложения судебного разбирательства. 

Результаты: проанализированы проблемы с определением характерных признаков отложения 

судебного разбирательства уголовного производства, что существенно отличают его от других 

смежных понятий. Обсуждение: внесение изменений в законодательство относительно 

определения понятия «отложении судебного разбирательства в уголовном производстве». 

Ключевые слова: судебное разбирательство, отложение судебного разбирательства, перерыв в 
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approaches to the definition of the concept of postponement of the trial. Results: it has been analyzed the 

problems with the definition of the most characteristic features of trial postponing in criminal proceedings, 

which significantly distinguish it from other related concepts. Discussion: the introduction of amendments to 

the legislation regarding the definition of the concept of «postponing trial in criminal proceedings». 

Keywords: the trial, deposition of the trial, a break in the hearing, suspends the proceedings, the closure 

of criminal proceedings. 

 

 



 

Юридичний вісник 2 (47) 2018 188 

ПРАВОВА ОСВІТА 

УДК 378.03(045) 

В. М. Вовк, 

доктор юридичних наук, професор 

І. С. Тімуш, 

доктор юридичних наук, професор 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ  

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Хмельницький університет управління та права 

вул. Героїв майдану, 8, 29000, Хмельницький, Україна 

Національний авіаційний університет 

проспект Космонавта Комарова, 1, 03680, Київ, Україна 

E-mails: ktp@univer.km.ua, irenat608@gmail.com 

 

Мета: з’ясування термінологічних особливостей, пов’язаних із вживанням лексем 

«модернізація» та «інновація» у сфері вищої освіти, а також аналіз соціокультурних 

підвалин сучасних процесів, які відбуваються у вітчизняній вищій освіті. Методи 

дослідження: формулюється безперервна логіка в розкритті суті явищ інновацій та модернізації у 

сфері вищої освіти в Україні, які не є однопорядковими. Порівняльний аналіз змістовних 

відмінностей концептів «модернізація» та «інновація» при розкритті їх філософської природи, 

порівняльний аналіз стану західноєвропейської і вітчизняної вищої освіти. Результати: доведено, 

що якість і швидкість проведення модернізаційних процесів у сфері вищої освіти залежать від 

комплексу чинників, значна кількість яких не артикулюються в науковому дискурсі. Підкреслено  

значимість інвестицій у викладача, як умови модернізації вищої освіти, оскільки викладач і студент 

є ключовими фігурами усього освітнього дискурсу. Увага також приділяється і порівняльному 

аналізу стану західноєвропейської і вітчизняної вищої освіти. Зокрема, показано, що на сучасному 

етапі спостерігаються процеси трансформації класичної вищої освіти. Обговорення: питання, 

пов’язані із феноменом юридичної освіти, сьогодні стали предметом наукового зацікавлення 

представників багатьох наук. Актуалізація питань вищої освіти зумовлена цілим рядом причин: 

серйозними світоглядними зрушеннями, які відбулися, починаючи з другої половини ХХ століття; 

зміною сприйняття і переживання часу; процесами комерціалізації усіх сфер суспільного життя; 

потребами суспільства у людях «нового типу»; фрагментарністю людського життя. Вища освіта є 

одним із фундаментальних соціальних інститутів, яка в концентрованому вигляді фокусує в собі усі 

риси і характеристики соціокультурного контексту, в межах якого вона функціонує. Вітчизняна 

вища освіта сьогодні перебуває в процесі становлення та пошуків власної ідентичності. 

Ключові слова: вища освіта, університет, модернізація, інновація, конкуренція, менеджеризація, 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Кожна епоха має власні лозунги і девізи, під 

якими проводяться «революційні» перетво-

рення дійсності та людини. Правильне викори-

стання каналів комунікації сприяє не лише 

поширенню цих лозунгів і девізів, але й забезпе-

чує формування громадської думки, бажання мас 

відкоректувати свою діяльність під них, виправ-

довує дії владних інституцій тощо. Середньовіч-

на культура, з її тотальним теоцентризмом, по-
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роджує прагнення уподібнитися Творцю 

(окрема людина і спільнота прагне дотягтися 

до взірця, довести своє право називатися 

Творінням Господа); Нові часи – є епохою 

безмежної віри у силу науки, а тому світогляд-

ний девіз «Знання – сила» конкретизується у 

сфері діяльності у гасло «Я зможу все» (лише 

підберу необхідні інструменти). 

Щодо сучасності, то вона представляє со-

бою двоєдине утворення: по-перше, для сього-

дення в ідеологічній сфері характерним є ак-

центування уваги на окремій людині, а звідси 

наївна віра в новий гуманізм, персоноцентризм 

та індивідуалізм (що декларативно за-

кріплюється у програмних документах), але, 

по-друге, тотальність цифрових комунікацій, 

швидкий розвиток техніки і технологій. Тому 

для сучасності характерним є лозунг «Мо-

дернізація та інновації у всьому». Мо-

дернізація та інновація сьогодні стали «ідола-

ми» для усіх сфер соціального життя: підви-

щення мобільності (прочани більше не прохо-

дять пішки сотні кілометрів, вони користують-

ся послугами усіх видів транспорту); покра-

щення якості життя (від товарів повсякденного 

вжитку і продуктів до найскладніших га-

джетів); формування і функціонування силь-

них соціальних інститутів; розцінювання лю-

дини з позицій ресурсності та капіталу (про-

фесіонал як товар); потреба інвестування в 

професійний розвиток, поява і використання 

нових інформаційних систем і каналів (збіль-

шення обсягів інформації, всезагальна 

комп’ютеризація, поява віртуального просто-

ру) тощо. І це все в контексті конкуренції. То-

му, на нашу думку, девізом сьогодення є «За-

воюй місце під сонцем, здобудь перемогу над 

конкурентом». 

Світоглядні настанови та конкретний 

соціокультурний контекст є середовищем, в 

межах якого формується той чи інший тип 

освіти. Врахувавши ці моменти, стає валідною 

позиція О. Карпова щодо зміни статусу місії 

університету як презентанта вищої освіти у 

суспільстві: «щодо виробництва знань кла-

сифікація університетів визначається такими 

місіями: університет 1.0 ‒ тільки освітянська 

інституція, університет 2.0 виконує місію нав-

чання і дослідження, університет 3.0 окрім двох 

останніх приймає на себе місію соціального та 

економічного розвитку» [3]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Феномену 

вищої (університетської) освіти присвячено 

значну кількість праць, серед яких вирізняються 

наукові розвідки Дьюі Дж., Кравцова А., 

Ле Гоффа Ж., Титаренка Л., Ортеги-і-Гассет Х., 

Поповича М., Пролеєва С., Хюфнера К. та ін. 

Щодо заявленої теми цієї статті, то сьогодні її 

опрацювання представлене дослідженнями Кар-

пова О., Марченко О., Сокаль В., Інглтона Т. та 

ін. 

Метою цієї статті є з’ясування терміно-

логічних особливостей, пов’язаних із вживанням 

лексем «модернізація» та «інновація» у сфері 

вищої освіти, а також аналіз соціокультурних 

підвалин сучасних процесів, які відбуваються у 

вітчизняній вищій освіті. 

Виклад основного матеріалу. Вища освіта в 

Україні є органічною складовою сучасного 

соціального буття, вона можлива в реальних 

соціокультурних умовах, а тому в своїх якісних 

характеристиках повторює той соціальний світ, в 

якому функціонує. Навчальні заклади оцінюють-

ся в рейтингах: перші позиції забезпечують пере-

могу за студента; студент націлюється на одер-

жання в майбутньому престижної роботи, тобто 

бути спроможним витримати конкуренцію. Та-

ким чином, конкуренція детермінує зміни, які в 

подальшому виявляються в модернізаційних 

процесах (розвиток, поява нових форм, якісно 

нові в порівнянні з минулим професійні запити і 

стандарти, нові сфери суспільного буття, які по-

требують фахівців). 

Зазвичай концепти1 «інновація» і «мо-

дернізація» вживаються як синоніми, тобто як 

такі, що мають однопорядкову природу. Але, по 

суті, вони є різними як за змістовними, так і тем-

поральними характеристиками. Модернізувати 

                                                   
1 Варто зазначити, що в останні десятиріччя часто вживаним 
у гуманітаристиці став термін «концепт», батьківщиною 
якого вважають лінгвістику, але свій початок він бере з 
філософії. Нами вживається поняття «концепт» у філософ-

ському значенні, а тому його можна визначити як згусток 
сенсів, потенцію, які лежать в основі буття всього: людини, 
культури, людини в світі культури. 
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можна те, що є. Тобто, модернізація – це по-

кращення чогось (зробимо безшумними то-

карні станки, розробимо комп’ютерну програ-

му оцінювання знань, яка не буде «виснути» 

тощо). В темпоральному зрізі, модернізація – 

це процес із минулого у теперішнє. Суспіль-

ство, як таке, постійно перебуває у процесі мо-

дернізації (діапазон цих процесів, як мега-, так 

мікро-, безкінечний). А інновація націлена на 

те, чого ще немає; вона є рухом з теперішнього 

в майбутнє. Тому говорити про вищу освіту в 

Україні можемо лише з позицій мо-

дернізації [1]. 

Вища освіта як феномен відома європейцям 

з часів Середньовіччя. Аналіз розвитку вищої 

(університетської) освіти показує, що в ній 

легко «зчитуються» лише модернізаційні нот-

ки, але не інновації. Інновація мала місце лише 

в одному єдиному випадку – виникнення 

університету як особливої форми організації 

освіти. Болонья стала точкою відліку нової 

форми організації навчального процесу, усі 

подальші зміни у вищій освіті – «лише комен-

тарі на полях», тому що саме в середньовічно-

му університеті вперше відбувається станов-

лення освітнього простору як самостійної, ав-

тономної реальності [3]. 

Українська вища освіта, особливо гу-

манітарна, сьогодні перебуває в процесі по-

шуків своєї ідентичності. Якщо мати на увазі, 

що модернізація поділяється на два типи «та, 

яка наздоганяє» і «та, яка випереджає», то віт-

чизняна вища освіта обрала перший тип мо-

дернізації, оскільки західна вища освіта 

визнається нею за еталон, взірцем (як приклад 

твердження, що «необхідною умовою ди-

намічного розвитку сучасного суспільства є 

розбудова системи вищої освіти України 

відповідно до світових тенденцій» [4]). Саме 

орієнтування на чужий досвід і визнання свого 

меншовартісним, не дозволяє почасти тверезо 

оцінити реальний стан та якість взірця. 

Починаючи із 80-х років ХХ століття на За-

ході поширилися неоконсервативні погляди, 

які проголошували цінність приватної 

ініціативи, конкуренцію і динамізм, менедже-

ризацію, апологетику модернізації, вимогу 

привнесення нового духу тощо. На практиці це 

виявилося у внесенні змін до навчальних планів, 

до зміни предметів і методів навчання, скорочен-

ня штату викладачів, тектонічних змін у сфері 

управління університетами. Орієнтація на 

профітно-ринкові цінності, конкуренція, спро-

можність до самофінансування і виживання 

наприкінці ХХ століття стали основними рисами 

вищої освіти на Заході. От саме на таку модель 

вищої освіти сьогодні і проголошений курс 

орієнтації вітчизняної вищої освіти, здебільшого 

на державно-бюрократичному рівні. Але західна 

вища освіта має як позитивні, так і негативні ри-

си. Не усі її явища і форми є конструктивними і 

такими, що потребують наслідування (наприклад, 

менеджеризація, бюрократизація, Болонський 

процес тощо). Підтвердженням негараздів у 

вищій школі Заходу можуть бути і масові акції 

протесту, на які виходять як студенти, так і 

викладачі. 

Так звана модернізація вищої освіти в Україні 

сьогодні зводиться до проведення часткових ре-

форм і внесення змін в нормативно-правову базу, 

яка врегульовує цей вид суспільної практики, а 

також спробою насильницького культивування 

елементів організації західної вищої освіти в 

національному контексті, без врахування мен-

тальних і соціокультурних особливостей (поло-

ження Болонської угоди і сьогодні залишаються 

чужорідними елементами, спроба їх втілення на 

практиці не вирішила основної проблеми – не 

можемо гордитися висококласними випускника-

ми-фахівцями, якість освіти не підвищилася; 

підрахунок балів, набраних студентом впродовж 

семестру, не є запорукою формування у нього 

глибоких знань чи показником якісної роботи 

викладача). Разом з цим, в таких змінах немає 

системності. Наприклад, викликає нерозуміння 

розробка окремих законів щодо конкретних 

напрямків підготовки фахівців, йдеться про ідею 

створення спеціальних законів, які стосуються 

регулювання юридичної освіти. 

Модернізація вищої освіти як процес, який є 

покращенням наявного, не може відбуватися зав-

дяки владним розпорядженням та змін у норма-

тивній базі. Насторожує і те, що розробка норма-

тивної бази в сфері регулювання вищої освіти 

відбувається однобоко – з позицій чиновників від 

освіти, які занадто далекі від реального навчаль-
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ного процесу як такого. Що теж є зрозумілим і 

логічним, якщо орієнтуватися в теорії бюро-

кратії М. Вебера. Сучасна бюрократія, так са-

мо як і ті, ким управляє бюрократія, підкоря-

ються не особистості (як було у традиційних 

суспільствах), а законам, які є формально-

раціональними началами. Тому сучасні чинов-

ники: 1) співробітники службового персоналу 

особисто вільні і підкоряються щодо їх безо-

собових офіційних обов'язків; 2) вписані у 

чітко встановлену ієрархію посад; 3) мають 

чітко визначені посадові обов’язки; 

4) чиновники-управлінці підбираються згідно 

професійної кваліфікації, в ідеалі підтвердже-

ної дипломом; 5) чиновники-управлінці отри-

мують винагороду в грошовій формі і зазвичай 

мають право на пенсію. Зарплата видається 

відповідно до місця в ієрархії; 6) виконання 

посади (тобто функціональних обов’язків) є 

єдиним і головним заняттям чиновника; 

7) посадова особа не може присвоїти ні поса-

ди, ні доходи, які пов’язані з нею; 8) посадова 

особа підпорядковується суворій дисципліні і 

контролю при виконанні своїх обов’язків» [5]. 

І при цьому, чиновники не повинні бути про-

фесіоналами! і безпосередньо займатися прак-

тичною діяльністю за фахом! 

Як відомо, університет може існувати без 

управлінської ланки, на засадах само-

управління. Але сьогодні це історія. Вища 

школа і держава сьогодні взаємопов’язані, од-

нак не рівноправними дружніми або партнер-

ськими зв’язками. Держава через своїх чинов-

ників здійснює управлінські функції щодо ор-

ганізації, форм, видів, рівнів вищої освіти. 

Державний патерналізм у справах освітянсь-

ких, здається, сьогодні досягнув свого апогею. 

Хоча слід мати на увазі, що європейські 

університети втратили свою особливу юри-

дичну автономію в XV-XVI століттях у зв’язку 

із виникненням незалежних монархічних дер-

жав. Починаючи з цього періоду, європейські 

університети перетворилися в символ «ідео-

логічної поліції» на службі у політичної влади 

(Жак Ле Гофф). 

Модернізація вищої освіти в Україні 

сьогодні є комплексною проблемою, кожна із 

складових якої є важливою. Зокрема, в науковій 

літературі значна увага приділена питанням 

«чому» необхідна модернізація вищої освіти, але 

разом з цим, невисвітленими залишаються пи-

тання «як» це зробити. 

Попри тоталітаризм бюрократично-

управлінської машини у сфері вищої освіти, 

викладач, разом зі студентом, є ключовою фігу-

рою навчального закладу. Саме зв’язка «викла-

дач-студент» робить можливим саме існування 

університету. Шкода, що сьогодні слова великого 

К. Ясперса багатьма сприймаються з насмішкою, 

а у декого викликають співчуття: «університет є 

тим місцем, у якому повинно розкриватися саме 

світле творіння епохи. Там, в особі викладачів і 

студентів, повинні збиратися люди, професія 

яких полягає у ні в чому не обмеженому праг-

ненні істини як такої, в ім’я самої істини. Те, що 

десь є можливість нічим не обумовлений пошук 

істини, є претензією людини як людини» [6]. 

Серйозною проблемою, яка суттєво впливає на 

якість модернізаційних процесів вищої освіти в 

Україні, є проблема інвестицій у викладача. Точ-

ніше, відсутність інвестицій у викладача, окрім 

вкладання власних коштів самого викладача. На 

нашу думку, процес модернізації починається із 

постаті викладача і його відношення до своєї ро-

боти та умов праці. Усі, хто навчався у радянсь-

кій школі і вузі, пам’ятає процес вивчення іно-

земних мов. Результат такого вивчення був ну-

льовий, натомість, сучасні методики – дають до-

сить хороші результати. Викладач іноземної мови 

сьогодні навчився по-новому вчити, подавати і 

пояснювати матеріал, виявляти в процесі викла-

дання свою креативність і винахідливість. 

Модернізаційні процеси у сфері освіти не мо-

жуть зводитися до владно-державних розпо-

ряджень, вони повинні носити змістовний харак-

тер, тобто стосуватися змісту навчання, а це є зо-

ною відповідальності саме викладача. Логічний 

висновок, який напрошується – вчити по-новому 

і новому може лише той викладач, який постійно 

працює над собою (як і представник будь-якої 

іншої професії). До того часу коли викладач не 

буде вчити по-новому, не можуть відбуватися 

зміни у самій освіті. Для підвищення професійно-
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го рівня потрібно дві умови – час і кошти (в 

контексті творчого підходу самого викладача). 

Вивільнення часу викладача на підвищення 

його професійного рівня можливе за умови 

зменшення виконання ним бюрократичних за-

вдань. У 2015 році Т. Інглонт охарактеризував 

стан речей в британських університетах, але 

складається враження, що він працює в одному 

із українських вузів: «в будь-якому випадку, 

величезний ріст бюрократії в британській 

вищій освіті, викликаний розквітом управлін-

ської ідеології і жорсткими вимогами держав-

ної атестації, означає, що у вчених тепер за-

лишається набагато менше часу на підготовку 

до занять, навіть якщо вони ще видаються їм 

гідною справою – що в останні роки видається 

досить сумнівним» [2]. 

Щодо другої умови, то бюрократично-

управлінський апарат сучасного українського 

вузу неохоче виділяє кошти на проходження 

стажувань, курсів підвищення кваліфікації 

тощо. Зазвичай, відмови аргументуються 

скрутним фінансовим становищем навчально-

го закладу, недоодержанням фінансування з 

державного бюджету тощо. А враховуючи 

розмір заробітної платні викладача, вимог дру-

кувати статті (майже усі періодичні видання 

платні), вимогу бути учасником у конферен-

ціях (знову ж оплата самим викладачем), стає 

зрозумілим, чому викладач не проходить 

тренінги або курси. Низька оплата праці 

викладача в Україні має набагато глибші при-

чини, аніж банальне недофінансування, йдеть-

ся про ментальні особливості. Знівелювання 

престижності інтелектуальної праці у вітчиз-

няному соціокультурному контексті – основна 

причина такого розміру заробітної платні (у 

пострадянському просторі залишається зне-

важливе ставлення до представників інтелек-

туальної праці). Окрім того, класичний викла-

дач класичного університету не вписується в 

систему соціальних координат сучасності: 

«успішність – матеріальні статки», «уміння 

домовлятися», «наявність корисних зв’язків» 

тощо. Інвестиції у підвищення професійного 

рівня викладача (не важливим є їх джерело в 

цьому контексті) є цілком зрозумілим феноме-

ном сучасності: людина розглядається з точки 

зору ресурсності і як товар. На зміну «робочій 

силі» приходить «людський капітал». 

Ще в 70-х років відбулися значні зміни у 

спрямованості західноєвропейської освіти під 

впливом доповіді Римського клубу «Немає меж 

навчанню», положення якої сформулювали уяв-

лення про два типи навчання (при цьому навчан-

ня розуміється в широкому сенсі слова – як про-

цес приросту як індивідуального, так і соціально-

го досвіду). Перший тип навчання – підтримую-

чий (maintainance learning) – направлений на 

відтворення наявної культури, її паттернів і 

соціального досвіду, що виявляється у спадко-

вості соціального досвіду. На противагу підтри-

муючому, інноваційний тип навчання (innovative 

learning), націлений на привнесення нового в на-

явну культуру і створення ноу-хау у соціальному 

середовищі, а також на оперативне реагування на 

проблемні ситуації як особистого, так і суспіль-

ного порядку. Неготовність вітчизняних навчаль-

них закладів до переходу на інноваційні рейки 

навчання пояснюється непідготовленістю сус-

пільства (і викладача, і студента також) до 

сприйняття і вирішення нових соціальних про-

блем та оперативного реагування на сучасні 

соціальні запити [4, с. 2]. 

Висновки. Вища освіта в Україні, як і на всь-

ому пострадянському просторі, існує в межах ін-

дустріальної культури середини ХХ століття 

(О. Карпов), що пояснює домінування моделі 

підтримуючого навчання. Тобто, діяльність нав-

чальних закладів направлена лише на підготовку 

кадрів. І це на фоні суттєвих змістовних зрушень 

у сфері європейської освіти, яку намагається 

наслідувати вітчизняна. Тому і говорити про ін-

новації та інноваційний характер вітчизняної 

вищої освіти ще зарано. Коректніше, було б вести 

мову про елементи інновацій у цій сфері. 
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Цель: выяснение терминологических особенностей, связанных с употреблением терминов 

«модернизация» и «инновация» в сфере высшего образования, а также анализ социокультурных 

основ современных процессов, происходящих в отечественном высшем образовании. Методы 

исследования: формулируется непрерывная логика в раскрытии сущности явлений инноваций и 

модернизации в сфере высшего образования в Украине, которые не являются однопорядковыми. 

Сравнительный анализ различий концептов «модернизация» и «инновация» при раскрытии их 

философской природы, сравнительный анализ западноевропейского и отечественного высшего 

образования. Результаты: доказано, что качество и скорость проведения модернизационных 

процессов в сфере высшего образования зависят от комплекса факторов, значительное количество 

которых не артикулируются в научном дискурсе. Подчеркнуто значимость инвестиций в 

преподавателя, как условия модернизации образования, поскольку преподаватель и студент 

являются ключевыми фигурами всего образовательного дискурса. Внимание также уделяется и 

сравнительному анализу состояния западноевропейского и отечественного высшего образования. В 

частности, показано, что на современном этапе наблюдаются процессы трансформации 

классического высшего образования. Обсуждение: вопросы, связанные с феноменом юридического 

образования, сегодня стали предметом научного интереса представителей многих наук. 

Актуализация вопросов высшего образования обусловлена целым рядом причин: серьезными 

мировоззренческими сдвигами, которые произошли, начиная со второй половины ХХ века; 

изменением восприятия и переживания времени; процессами коммерциализации всех сфер 

общественной жизни; потребностями общества в людях «нового типа»; фрагментарностью 

человеческой жизни. Высшее образование является одним из фундаментальных социальных 

институтов, которая в концентрированном виде фокусирует в себе все черты и характеристики 

социокультурного контекста, в рамках которого она функционирует. Отечественная высшее 

образование сегодня находится в процессе становления и поисков собственной идентичности. 

Ключевые слова: высшее образование, университет, модернизация, инновация, конкуренция, 

менеджеризация, бюрократизация, Болонский процесс, инвестиция. 
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Purpose: the article is devoted to the phenomena of innovation and modernization in the sphere of higher 

education in Ukraine, which are not ordinary. It is shown the meaningful difference between the concepts of 

«modernization» and «innovation», as well as revealing their philosophical nature. Also it should be noticed 

that domestic humanitarian has exalted attitude to the stated processes, in particular, the so-called 

«innovative» methods of teaching are very unlikely to be admired. Methods: the continuous logic is 

formulated in revealing the essence of the phenomena of innovation and modernization in the sphere of 

higher education in Ukraine, which are not one-way ones. Comparative analysis of the differences between 

the concepts of «modernization» and «innovation» in the disclosure of their philosophical nature, a 

comparative analysis of Western European and domestic higher education. Results: it has been proved that 

the quality and speed of modernization processes in the field of higher education depend on a set of factors, 

a large number of which are not articulated in the scientific discourse. Particular attention has been paid to 

investing in the teacher as a condition for the modernization of higher education, since the teacher and 

student are key figures in all educational discourse. Attention is also paid to the comparative analysis of the 

status of Western European and national higher education. In particular, it has been shown that at the 

present stage there are processes of transformation of classical higher education. Discussion: today issues 

related to the phenomenon of legal education, have become the subject of scientific interest of 

representatives from many science fields. Actualization of higher education issues resulted from the number 

of reasons: significant worldview shifts that have taken place since the second half of the twentieth century; 

change in time perception and experience; commercialization processes in all spheres of public life; demand 

in people of a «new type»; fragmentation of human life. Higher education is one of the fundamental social 

institutions, which in a concentrated form focuses on all the features and characteristics of the socio-cultural 

context within which it operates. Today patriotic higher education is in the process of establishing and 

searching for its own identity.  

A specific feature of modern scientific knowledge is the actualization of those sciences and scientific 

fields, which in aggregate form the so-called humanitarian. Education is one of the directions of the life of a 

society, being humanitarian in nature and its character. Today issues related to the phenomenon of legal 

education, have become the subject of scientific interest of representatives from many science fields. 

Actualization of higher education issues resulted from the number of reasons: significant worldview shifts 

that have taken place since the second half of the twentieth century; change in time perception and 

experience; commercialization processes in all spheres of public life; demand in people of a «new type»; 

fragmentation of human life. Higher education is one of the fundamental social institutions, which in a 

concentrated form focuses on all the features and characteristics of the socio-cultural context within which it 

operates. Today patriotic higher education is in the process of establishing and searching for its own 

identity. 

There are significant megatrends in the field of current higher education – modernization and innovation. 

The article is devoted to the phenomena of innovation and modernization in the sphere of higher education 

in Ukraine, which are not ordinary. It is shown the meaningful difference between the concepts of 

«modernization» and «innovation», as well as revealing their philosophical nature. Also it should be noticed 

that domestic humanitarian has exalted attitude to the stated processes, in particular, the so-called 
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«innovative» methods of teaching are very unlikely to be admired. It has been proved that the quality and 

speed of modernization processes in the field of higher education depend on a set of factors, a large number 

of which are not articulated in the scientific discourse. Particular attention has been paid to investing in the 

teacher as a condition for the modernization of higher education, since the teacher and student are key 

figures in all educational discourse. Attention is also paid to the comparative analysis of the status of 

Western European and national higher education. In particular, it has been shown that at the present stage 

there are processes of transformation of classical higher education. 

Keywords: higher education, university, modernization, innovation, competition, managerialization, 

bureaucratization, Bologna process, investment. 
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Р. А. Калюжний, 

доктор юридичних наук, професор 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ1 

Розробка та впровадження інформаційних технологій сьогодні вважається суттєвим фактором 

підвищення ефективності соціальної діяльності в різноманітних сферах буття людини. На часі, зміст 

дискусій, що відбуваються з приводу визначення необхідності та меж правового регулювання сус-

пільних відносин щодо інформаційної безпеки людини свідчить про актуальність обраної автором 

тематики. 

В монографії здійснено критичний аналіз підходів, які використовуються у різних галузях науки – 

теорії безпеки, праві, політології, соціології та психології - щодо використання термінів «інфор-

маційна безпека людини», «інформаційне середовище», «свобода інформації», «інформаційні права і 

свободи» тощо. 

Автор висловлює позицію, що в сучасній науковій думці відсутній однозначний підхід до визна-

чення інформаційної безпеки людини. Проаналізувавши науковий доробок вітчизняних та за-

рубіжних вчених, а також законодавство понад двадцяти країн світу, О.О. Золотар визначає онто-

логічний, гносеологічний і логічний зміст цієї багатовимірної наукової категорії.  

В результаті досліджень особливостей прав людини в інформаційному суспільстві автор прихо-

дить до обґрунтованого висновку про те, що правовий аспект становлення нового соціокультурного 

простору інформаційного суспільства і ролі людини в ньому проявляється як через появу нового по-

коління прав людини – інформаційних, так і в насиченні інформаційним виміром традиційних прав 

або прав і свобод, що належать до трьох перших поколінь – особистих, політичних, економічних, 

соціальних, екологічних тощо. Цей висновок дозволив авторові в подальшому сформулювати кон-

цептуальне бачення інформаційних прав і свобод людини, під яким розуміє комплекс прав, похідних 

від свободи інформації, як фундаментального права людини, до яких відносить: 1) інформаційні пра-

ва, що пов’язані з особою (особистістю) людини –право на захист персональних даних, право визна-

чати конфіденційність інформації та розпоряджатися нею; 2) право власності на інформацію; 3) право 

на доступ до інформації – в широкому розумінні, тобто доступ до публічної, екологічної, правової, 

наукової та інших видів інформації, в тому числі необхідної для реалізації інших прав та свобод – 

політичних прав, право на освіту, право на безпечне для життя та здоров’я довкілля, трудових та ін-

ших прав; 4) свобода поширення інформації будь-яким законним способом, яка є необхідною умовою 

повноцінного життя людини в демократичній державі, а також існування самого громадянського сус-

пільства, її реалізація пов’язана з свободою думки і слова, правом на вільне вираження своїх поглядів 

і переконань; 5) право на безпечне інформаційне середовище. 

Заслуговує на увагу позиція автора щодо недопустимості в демократичному суспільстві проти-

ставлення свободи інформації (як фундаментального права людини) та інформаційної безпеки. Тому 

для визначення належного в демократичному суспільстві стану рівноваги між ними, важливим є ро-

зуміння суті інформаційної безпеки людини, її співвідношення з іншими видами безпеки, а також си-

стеми її правового забезпечення. 

Підкреслюючи практично універсальний характер проблеми інформаційної безпеки людини автор 

дослідив деякі з правових проблем, що мають прикладне значення. Зокрема, виходячи від неоднако-

вих умов щодо можливості реалізації своїх прав і свобод в інформаційній сфері, що визначає їх 

ступінь захищеності в інформаційному суспільстві, види і інтенсивність небезпек, що їм загрожують, 
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автор визначає окремі категорії людей як об’єктів інформаційної безпеки, що характеризуються на-

явністю спільних інформаційних загроз їх безпеці і необхідністю особливого правового забезпечення. 

Зокрема, в цьому дослідженні увагу присвячено наступним: 1) окремі вікові групи: насамперед, діти, 

підлітки і молодь, а також люди похилого віку; 2) люди з обмеженими фізичними можливостями, 

особливостями інтелектуального розвитку та психосоціальними особливостями; 3) люди, що 

здійснюють діяльність, яка має або може мати значимі соціальні наслідки – державні службовці, 

медійні особи та журналісти, правозахисники, громадські активісти і політичні діячі тощо; 4) насе-

лення окремих регіонів країни чи населених пунктів, що володіє специфічними соціокультурними 

особливостями, в т.ч. релігійними, етнічними, мовними, демографічними; 5) люди, що пов’язані з 

АТО – військовослужбовці, які беруть чи брали участь в АТО, їх сім’ї, а також сім’ї загиблих, насе-

лення окупованих територій, «сірої» зони, внутрішньо переміщені особи тощо; 6) український народ.  

В монографії також наведені результати порівняльно-правового аналізу міжнародного та вітчиз-

няного законодавства, аналізу наукової літератури щодо правового забезпечення інформаційної без-

пеки людини. На основі аналізу зроблено висновок про необхідність гармонізації вітчизняного зако-

нодавства з міжнародним у сфері правового регулювання захисту персональних даних, зокрема, щодо 

створення на рівні незалежного органу держави інституту інформаційного комісара, діяльність якого 

буде спрямована на захист прав і свобод людини в інформаційній сфері, зокрема, права на доступ до 

публічної інформації та захист персональних даних. Такому інституту необхідно надати достатні ва-

желі впливу, з однієї сторони, на формування інформаційного законодавства, наприклад, шляхом 

обов’язкової експертизи нормативних актів що зачіпають відповідні права людини, з іншої – повно-

важення щодо припинення правопорушень та відновлення порушених прав. 

Теоретичні та практичні дослідження автора основані на результатах системного, порівняльно-

правого аналізу вітчизняного, європейського та інших держав інформаційного законодавства, а також 

міжнародних правових актів. 

Практична значимість розкритих у дослідженні положень та пропозицій полягає у тому, що вони 

можуть бути корисними в процесі законотворчої, та правозастосовної діяльності, використані широ-

ким колом науковців для дослідження проблем удосконалення правових основ інформаційної безпе-

ки людини. 

Поряд з комплексністю та системністю проблем, що розглядаються, треба зауважити, що ряд пи-

тань означених у монографії, на наш погляд, потребує більш детального розкриття. Це, насамперед, 

проблематика правового закріплення цифрових прав людини. Крім того, запропоновані напрями 

вдосконалення інформаційного законодавства потребують відповідної деталізації та конкретизації.  

Інші висловлені думки та побажання щодо структури та змісту, а також зроблені зауваження сто-

совно оформлення тексту монографії не зменшують наукової цінності рецензованої праці. Таким чи-

ном, слід зазначити, що монографія Золотар Ольги Олексіївни «Інформаційна безпека людини: теорія 

і практика» має наукову та практичну цінність для використання як науковцями, так і фахівцями-

практиками в галузі права, безпеки, політології, соціології, психології, в тому числі викладачами, 

студентами та слухачами як гуманітарних, так й технічних навчальних закладів, а також іншими чи-

тачами, які цікавляться інформаційно-правовою проблематикою. 

 

*Золотар О.О. Інформаційна безпека людини:теорія і практика: монографія. – Київ: ТОВ «Видав-

ничий дім «АртЕк», 2018. – 446 с. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

Монографія В. П. Мельника «Соціальний захист осіб з інвалідністю: теоретико-правові проблеми» 

є комплексним науковим дослідженням актуальних теоретичних та практичних проблем соціального 

захисту осіб з інвалідністю. У роботі здійснено дослідження генезису правового регулювання 

соціального захисту осіб з інвалідністю, визначено особливості міжнародно-правового регулювання у 

цій сфері, розкрито теоретико-правові аспекти цієї проблематики. Також автор акцентує увагу на 

питаннях соціально-правового статусу осіб з інвалідністю, організаційно-правових формах 

соціального захисту таких осіб. Виявлено проблеми сучасного стану та перспективи розвитку право-

вого регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Монографія містить в собі детальний порівняльно-правовий аналіз норм чинного національного 

законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та провідних країн світу у зв’язку із 

посиленням інтенсивного процесу інтеграції в останні роки. Особлива увага акцентована на напрями 

імплементації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Структура монографії обумовлена ме-

тою, яку поставив перед собою автор, обравши предметом дослідження теоретико-практичні пробле-

ми соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Позитивним є виділення особливостей соціально-правового статусу осіб з інвалідністю. До таких 

особливостей можна віднести наступні: відображає соціальні тенденції розвитку суспільства та дер-

жави; є складовою загального правового статусу осіб з інвалідністю; сприяє доступності осіб з ін-

валідністю до усіх сфер суспільного життя; передбачає розгалужене правове регулювання, переваж-

но, через підзаконні нормативно-правові акти; включає систему прав, обов’язків, гарантій та пільг; 

характеризується суперечністю, декларативністю та повною мірою недоступністю; підлягає моніто-

рингу, нагляду та контролю. 

Автор серед особливостей розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю назвав наступні: роз-

виток інклюзивного суспільства; удосконалення соціально-правового статусу осіб з інвалідністю у 

частині дієвості, прозорості, доступності прав, гарантій та пільг; розвиток публічного соціального 

захисту; удосконалення соціального страхування та недержавного соціального захисту; розвиток но-

вітнього законодавства про права осіб з інвалідністю. 

Науковцем аргументовано необхідність розробки проекту Соціального кодексу України, який має 

стати соціальною «конституцією» суспільства, відображати стан та динаміку організації та проведен-

ня в Україні соціальних реформ. 

Також важливу наукову новизну становить перелік особливостей публічного соціального захисту 

осіб з інвалідністю: відображає стан державної політики у сфері соціального захисту; формується на 

основі державного соціального захисту; відповідає стратегії децентралізації влади та передачі повно-

важень у сфері соціального захисту на місця (територіальним громадам); підлягає, переважно, зако-

нодавчому регулюванню; поділяється на державний та територіальний (самоврядний) соціальний за-

хист; управління здійснюється відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування; 

функціонує за рахунок Державного та місцевих бюджетів, спеціальних соціальних фондів; забезпечує 

належне функціонування соціально-правового статусу осіб з інвалідністю; передбачає вироблення 

конструктивних та доступних механізмів реалізації особами з інвалідністю соціальних прав тощо. 

Вагоме значення має приділення уваги автором понятійно-категоріальному апарату у вказаному 

дослідженні. Зокрема, важливими є такі дефініції: «соціальний захист», «особа з інвалідністю», 



РЕЦЕНЗІЇ 

Юридичний вісник 2 (47) 2018 200 

«державний соціальний захист», «публічний соціальний захист», «соціальне страхування», «недер-

жавний соціальний захист», «кодифікація законодавства про соціальне забезпечення», «кодифікація 

законодавства про права осіб з інвалідністю» тощо. 

Значна кількість наукових джерел національних та зарубіжних вчених-трудовиків забезпечує 

об`ємність, об’єктивність, інформативність, суттєвість кожного аргументу та висновку монографіч-

ного дослідження. 

Цінним у праці автора є ґрунтовність та всебічність досліджень, що дозволило зробити конкретні 

висновки щодо вдосконалення змісту правового регулювання соціального захисту осіб з ін-

валідністю. 

Рецензоване дослідження відповідає державним документам про вищу освіту. Список використа-

них літературних джерел, а також посилання в науковому текстi зроблено з дотриманням вимог. 

Зміст віддзеркалює структуру, основні положення і висновки монографії. Робота написана норматив-

ною національною науковою мовою, що увиразнена авторським ідіостилем. Усе це дає підстави 

стверджувати про наукову зрілість автора, уміння досліджувати складні питання права соціального 

забезпечення і окреслювати перспективи подальших пошуків та вдосконалень у цій галузі. 

Враховуючи вищезазначене, монографічне дослідження В. П. Мельника має беззаперечно вагому 

цінність для подальшого розвитку науки права соціального забезпечення, виконано на високому нау-

ково-теоретичному рівні, містить нові науково-обґрунтовані результати, які у сукупності вирішують 

наукову проблему, що полягає у розвитку концептуальних положень теорії соціального захисту осіб з 

інвалідністю, та може бути рекомендоване до друку. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

Стаття повинна бути структурована (поділе-

на на розділи з заголовками) і відповідно до ви-

мог ВАК України мати такі елементи: 

1) постановку проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок із важливими науковими та практи-

чними завданнями; 

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної проблеми 

і на які спирається автор, виділення невиріше-

них раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; 

3) формулювання цілей статті (постановка 

завдання); 

4) виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 

5) висновки з даного дослідження і перспек-

тиви подальших розробок. 

Обсяг статті з рисунками, таблицями, спис-

ком літератури, анотаціями – 8–10 повних сто-

рінок. 

Статтю набирають з абзацним відступом (0,5 

см) у текстовому редакторі Word for Windows 

ХР шрифтом Тіmes New Roman у режимі авто-

матичної розстановки переносів у такому по-

рядку: 

1) індекс УДК (зліва, зверху, кегль 14); 

2) ініціали, прізвища авторів (справа, кегль 

14, малі літери, напівжирний), науковий сту-

пінь, вчене звання; 

3) назва статті (по центру, кегль 14, великі 

літери, напівжирний); 

4) анотації та назву статті українською, мо-

вою (кегль 14, курсив, до 3-5 рядків); 

5) ключові слова; 

6) текст статті; 

7) список літератури (кегль 14); 

8) ініціали, прізвище автора, назву статті та 

анотації російською та англійською мовами 

(кегль 14, до 3-5 рядків). 

У літературі (кегль 14), яка подається у по-

рядку посилання, обов’язково вказують авторів, 

повну назву книги, том (номер, випуск), місто 

видання, видавництво, рік видання, загальну 

кількість сторінок статті (ГОСТ 7. 1-84). 

Бібліографічні записи повинні бути прону-

меровані й мати посилання на джерела у тексті 

статті у квадратних дужках. 

Посилання на неопубліковані роботи не до-

пускаються. 

Кількість джерел у використаних матеріалах 

не повинна перевищувати 15. 

Статтю подають на електронному та паперо-

вому носіях у редакцію українською мовою у 

одному примірнику, надрукованих через 1,5 мі-

жрядкових інтервалів формату А4. 

До статті можуть бути внесені зміни редак-

ційного характеру без узгодження з автором. 

 

Статтю подавати науково та стилістично 

відредагованою, вичитаною. Для аспірантів, 

ад’юнктів, здобувачів наукового ступеня має 

додаватися рецензія наукового керівника. 

При порушенні вимог – стаття не розгляда-

тиметься. Окремо подавати дані про автора 

статті: прізвище, ім’я, по-батькові (повніс-

тю), науковий ступінь, вчене звання, посада, 

домашню адресу, телефон (домашній, служ-

бовий чи мобільний). 

 

Опубліковані статті відбивають точку зо-

ру авторів, яка не завжди збігається з думкою 

редакційної колегії. Відповідальність за точ-

ність цитувань несе Автор. 

Статті видаються в авторській редакції. 
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ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
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Мета: у статті досліджуються теоретико-правові аспекти принципів правової комунікації. 

Аналізуються погляди вчених на проблему принципів права. Методи дослідження: у роботі 

застосовувались філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: 

визначаються принципи правової комунікації. Зроблено висновок про те, що принципи правової 

комунікації є основою формування правових цінностей сучасного інформаційно-правового 

суспільства. Обговорення: пошук шляхів ефективності правової комунікації. 

Ключові слова: право; комунікація; принципи; правова комунікація; принципи правової 

комунікації; інформаційно-правовий простір. 

 

Структура статті: постановка проблеми та її актуальність; аналіз досліджень і публікацій з про-

блеми; мета; основний матеріал; висновки. 
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Цель: в статье исследуются теоретико-правовые аспекты принципов правовой коммуникации. 

Анализируются взгляды ученых на проблему принципов права. Методы исследования: в работе 

применялись философско-мировоззренческие, общенаучные и специальные методы. Результаты: 

определяются принципы правовой коммуникации. Сделан вывод о том, что принципы правовой 

коммуникации являются основой формирования правовых ценностей современного информационно-

правового общества. Обсуждение: поиск путей эффективности правовой коммуникации. 

Ключевые слова: право; коммуникация; принципы; правовая коммуникация; принципы правовой 

коммуникации; информационно-правовое пространство. 
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Goal: the article deals with the theoretical and legal aspects of the principles of legal communication. 

The views of scientists on the problem of the principles of law are analyzed. Methods of research: 

philosophical-ideological, general scientific and special methods were used in the work. Results: the 

principles of legal communication are defined. It is concluded that the principles of legal communication are 

the basis for the formation of legal values of the modern information and legal society. Discussion: the 

search for ways of effective legal communication in the context of the formation of information and legal 

society. 

Key words: law; communication; principles; legal communication; principles of legal communication; 

information and legal space. 
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