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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню адміні-
стративно-правових аспектів реалізації транспарентно-
сті діяльності органів виконавчої влади в Україні. Тран-
спарентність охарактеризовано як правову категорію. 
Розкрито зміст, значення та структуру транспарентно-
сті, встановлено її зв’язок та співвідношення з іншими 
принципами діяльності центральних органів виконав-
чої влади. Досліджено наукові підходи до тлумачення 
дефініції «транспарентності» наукою адміністративного 
права: розуміння «транспарентності» у зв’язку із правом 
громадян на доступ до публічної інформації; проблема 
ототожнення транспарентності з принципами гласності, 
прозорості та відкритості, які разом розглядаються як 
синонімічні поняття, наділені єдиним змістом; визначення 
категорій прозорості, відкритості та гласності як окремих, 
не тотожних понять, та ігнорування звернення до катего-
рії транспарентності; обґрунтування комплексної природи 
«транспарентності» як принципу, який є ширшим за зміс-
том та об’єднуючий низку категорій: «прозорості», «від-
критості», «гласності», «публічності», «права доступу до 
публічної інформації», «підзвітності» тощо.

Визначено адміністративно-правове регулювання закрі-
плення, реалізації та адміністративно-правової охорони 
принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої 
влади в Україні. Розкрито основи нормативно-правового 
закріплення принципу транспарентності в діяльності органів 
виконавчої влади в Україні, як сукупність правових норм, що 
регулюють суспільні відносини з приводу реалізації громадя-
нами права на доступ до публічної інформації, забезпечення 
відкритості, прозорості, гласності, підзвітності та вимоги 
спрощення мови адміністрування в діяльності органів вико-
навчої влади в Україні. Проведена класифікації системи забез-
печення реалізації принципу транспарентності в діяльності 
органів виконавчої влади в Україні за критерієм рівня участі 
представників громадськості у процесі вироблення держав-
ної політики, яка складається з чотирьох блоків: проведення 
інформування, реалізація заходів залучення громадськості до 
процесу прийняття політичних рішень, налагодження полі-
тичного діалогу, побудова партнерських відносин.

Розроблено конкретні пропозиції стосовно вдоскона-
лення законодавства України у галузі реалізації транспарент-
ності діяльності органів виконавчої влади, що полягають 
у здійсненні заходів щодо підвищення рівня ефективності 
адміністративно-правового забезпечення принципу транспа-
рентності діяльності органів виконавчої влади в Україні.

Ключові слова: адміністративно-правова охорона, 
адміністративно-правове забезпечення, виконавча влада, 
засоби реалізації, нормативно-правове закріплення, 
публічне управління, транспарентність, центральний 
орган виконавчої влади.

Постановка проблеми. Формування партнерських відно-
син між центральними органами виконавчої влади та секто-
ром громадського суспільства виступає гарантією підвищення 
довіри до публічної влади в цілому та розбудови сучасної 
моделі публічного врядування в Україні. Важливим завданням 
під час трансформації існуючої системи публічного управління 
є перегляд адміністративно-правового механізму регулювання 
діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні. 
Тому одразу виникає потреба у здійсненні ретельного аналізу 
вже існуючих наукових підходів до розуміння змісту і сутності 
транспарентності як з боку вітчизняних, так і з боку закордон-
них дослідників з метою врахування наукових напрацювань 
та практичного досвіду.

На жаль, сучасна вітчизняна адміністративістика не містить 
належного обсягу наукових розробок змісту і сутності правової 
дефініції «транспарентність центральних органів виконавчої 
влади». У зарубіжній же правовій доктрині транспарентність 
тлумачиться як важливий принцип, закріплений нормами зако-
нодавства Європейського Союзу в якості елемента системи 
принципів ефективного врядування. Імплементація означених 
принципів є невід’ємною частиною процесу адаптації адміні-
стративного законодавства України до норм і стандартів права 
Європейського Союзу та покликана забезпечити формування 
сучасної європейської моделі відкритого публічного управ-
ління в нашій державі, а також сприяти усуненню існуючих 
прогалин у законодавстві.

Отож, вивчення транспарентності як правової категорії є, 
по-перше, засобом подолання прогалин у вітчизняному нор-
мативно-правовому забезпеченні принципів прозорості, глас-
ності, відкритості, підзвітності та права доступу до публічної 
інформації в діяльності центральних органів виконавчої влади 
в Україні, а по-друге, стане теоретичною базою перегляду док-
тринальних аспектів всієї сучасної системи принципів органі-
зації діяльності центральних органів виконавчої влади з метою 
підвищення її ефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо 
реалізації окремих адміністративно-правових аспектів транспа-
рентності діяльності центральних органів публічної влади були 
висвітлені у працях вітчизняних і іноземних вчених: Г. В. Ата-
манчука, В. Г. Афанасьєва, М. Н. Афанасьєвої, Дж. М. Балкін, 
М. Баур, М. Граймо, Дж. Бохман, Д. Бротінгама, В. Брук, М. Тел-
лер, В. С. Гвоздєвої, М. Грімес, В. Гинзберг, Р. Даля, С. Х. Дрю, 
Є. О. Каменської, Ю. М. Козлова, К. Кузьміна, Р. Лоурі, Ф. Ман-
ганаро, П. Манченко, Р. Мітчелла, Д. М. Овсянко, Х. Парка,  
Дж. Д. Піотровскі, С. Предчел та М.Е. де Лью, С. Сєргєєва,  
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Э. Дж. Сміта, Ю. Н. Старілова, Дж. Стігліц, Д. Хамфрі, Л. Є. Хел-
чин, К. Худа. Але проведені дослідження з даної тематики лише 
фрагментарно висвітлюють головні аспекти адміністратив-
но-правових засад забезпечення транспарентності діяльності 
органів виконавчої влади в Україні та залишаються такими, що 
до сьогодні все ще не стали об’єктом спеціального дослідження.

Формування цілей. Метою статті є визначення адміністра-
тивно-правових аспектів реалізації транспарентності діяльності 
центральних органів виконавчої влади в Україні, а також фор-
мулювання пропозицій щодо удосконалення вітчизняного зако-
нодавства в означеній сфері з метою підвищення ефективності 
діяльності центральних органів державної влади в Україні.

Виклад основного матеріалу. За останні десятиріччя в світі 
відбувається трансформація концепції публічного управління, 
яка викликана переходом від індустріальної формації до інфор-
маційного суспільства. В умовах же розвитку інформаційного 
суспільства головними результатами виробництва стає інфор-
маційний ресурс [1, с. 82]. Водночас, у сучасному суспільстві 
особливим попитом користується доступ до публічної інформа-
ції, що висвітлює діяльність органів публічної влади [2, с. 89]. 
Відсутність належної поінформованості, як і наповненість 
каналів урядової інформації інформаційним шумом, позбавля-
ють громадянське суспільство можливостей приймати участь 
у вирішенні публічних справ. Ускладнення доступу до досто-
вірних даних про курс публічної політики в державі майже 
унеможливлює здійснення громадського контролю, об’єктив-
ного оцінювання дій посадових осіб та впливати на них гро-
мадськості з метою керування розвитком країни в напрямку, 
бажаному для населення конкретної держави. Більше того, 
недостатня інформація про діяльність органів публічної адмі-
ністрації робить майже неможливим зворотній зв’язок у відно-
синах між публічною владою та суспільством, оскільки нена-
лежне інформування громадського суспільства саме в сфері 
публічної політики не дозволяє населенню отримати своєчасну 
відповідь про результати діяльності органів публічної адміні-
страції та самостійно визначити причини відсутності належ-
них результатів. Тобто, публічна влада не має належного рівня 
реакції громадськості, що помітно стримує ефективність реалі-
зації публічної політики.

Важливою проблемою процесу модернізації публічної 
влади в умовах утвердження концепції належного вряду-
вання постає потреба забезпечення транспарентності діяль-
ності саме центральних органів виконавчої влади. Безумовно, 
публічне управління здійснюється всіма гілками влади, але 
повноваження щодо організації, відповідальності за резуль-
тат узгодження соціального, політичного, економічного стану 
суспільства закріплені саме за виконавчою гілкою влади, яка 
безпосередньо пов’язана з реалізацією суспільних інтере-
сів. А зрозумілість і прозорість дій у діяльності центральних 
органів виконавчої влади дозволяє громадянам більш усві-
домлено та організовано відстоювати власні інтереси. Крім 
того, позитивним моментом є те, що такі рішення зумовлюють 
суспільну підтримку діяльності органів публічної адміністра-
ції. Саме в цьому і полягає перевага процесу схвалення рішень 
таким чином та прозорого схвалення рішень. Адже громадяни 
в такому разі стають учасниками розробки управлінського 
рішення, й тому швидше за все підтримають його виконання.

Дефініція «транспарентність» у більшості випадків тлума-
читься як політичне або правове поняття. При цьому, транспа-

рентність політичного процесу сприймається як відкритість 
його легальних сфер для суспільства, доступність для грома-
дян інформації про його мету, спосіб реалізації та результати, 
наявність широких контактів між суспільством та органами 
публічної адміністрації під час реалізації важливих політич-
них завдань. Подібна відкритість політичного процесу насам-
перед обумовлюється типом існуючої політичної системи, 
а також формою політичного режиму. Відкритість, її обме-
ження або існування закритості політичних процесів характе-
ризують рівень демократії або ж її відсутність в певній країні 
[3, с. 145-146].

Зацікавленість транспарентністю як суспільно-політичним 
поняттям значною мірою пов’язана із схваленням королем 
Швеції Густавом III у 1766 р. Закону «Про свободу видань», 
який пізніше став частиною шведської конституції. Проте 
з того часу проблема транспарентності фактично не підніма-
лася до 1980-х рр., коли у світі розпочався процес правової 
регламентації положень щодо забезпечення свободи слова, 
доступу до державних рішень,розповсюдження інформації 
органами влади, тощо, що знайшло відображення у прийнятих 
нормативно-правових актах низкою країн. У світовій історії 
цей закон вперше на законодавчому рівні не лише скасував 
цензуру та гарантував свободи слова і доступу до офіційних 
інформаційних ресурсів, але й започаткував систему публіч-
ного характеру офіційних документів органів публічної влади 
і, значить, відкритий характер реалізації публічної влади. На 
той час єдиною можливістю реалізації принципу відкритості 
в більшій частині західних демократій було, з одного боку, 
існування принципу, згідно з яким нормативно-правові акти 
набували чинності лише після їх оприлюднення, а з іншого - 
в тому, що управлінські акти повинні були виконуватися лише 
в тому випадку, якщо вони були оформлені офіційно та належ-
ним чином і отримані відповідними суб’єктами [4, с. 115].

Природно, що у межах центральних органів виконавчої 
влади або всередині виконавчої вертикалі суб’єкт-об’єктні відно-
сини продовжують функціонувати, однак взаємодія центральних 
органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспіль-
ства, центральних органів виконавчої влади і представницьких 
установ, відносини між окремими організаціями в межах грома-
дянського суспільства повинні будуватися на принципово нових 
засадах [5, с. 79]. Окремий громадянин при цьому одночасно 
виконує роль суб’єкта і об’єкта публічного управління, а ступінь 
його впливу на весь процес публічного управління залежить 
від рівня його соціальної активності. У суспільствах перехід-
ного типу соціальна активність досягає рівня, коли з’являється 
можливість здійснювати визначальний вплив та контроль над 
діяльністю суб’єкта публічного управління з боку об’єкта. 
У таких умовах центральні органи виконавчої влади в процесі 
формування модернізуються та оптимізують власну діяльність 
одночасно із об’єктом публічного управління [6, с. 49]. Сприяти 
вирішенню всіх означених проблем була покликана концепція 
«належного врядування», яка була спрямована на взаємодію 
публічних і громадських інститутів під час розробки і реаліза-
ції загальних рішень. Метою ж «належного врядування» при 
цьому є побудова прозорого, такого, що базується на широкій 
участі громадянського суспільства в процесі реалізації політики 
в інтересах більшості населення.

Концепція «належного врядування» стала основою під час 
затвердження основних принципів ефективного врядування 
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Європейського Союзу. У 2001 р. Європейською Комісією була 
прийнята Біла книга з Європейського врядування, яка запропо-
нувала п’ять принципів ефективного врядування Євросоюзу: 
відкритість, участь, підзвітність, ефективність та злагодженість. 
Згідно з принципом відкритості публічні інститути повинні 
функціонувати більш відкрито, активно здійснювати обмін 
інформацією між державами-членами щодо роботи Європей-
ського Союзу та прийнятих ним рішень, оприлюднювати цю 
інформацію доступною і зрозумілою широкому загалу мовою, 
причому, останнє вважалося неодмінною умовою вирішення 
проблем повернення довіри до публічних інститутів [7, с. 62-63].

Термін «транспарентність» досить часто використову-
ється в наукових та публіцистичних статтях, а також різних 
концепціях, стратегіях розвитку, програмах діяльності, проте 
цілісного теоретичного обґрунтування поняття фактично не 
здійснювалося. У той час як для проведення емпіричних дослі-
джень та вирішення проблем забезпечення належного рівня 
транспарентності органів публічної влади насамперед вима-
гає створення наукового підґрунтя, формування понятійного 
апарату стосовно визначення сутності транспарентності. Ще 
більше актуалізує завдання те, що в сучасних умовах перетво-
рень у різних сферах, у тому числі й в публічному управлінні, 
зазнають суттєвих змін традиційні підходи до розуміння пев-
них явищ, що, без сумніву, стосується і транспарентності.

У науковій же практиці сформувалося декілька підходів до 
тлумачення поняття транспарентності, що викликає складність 
для розуміння визначення змісту транспарентності діяльно-
сті центральних органів виконавчої влади в Україні. Поряд із 
терміном «транспарентність» використовують терміни «про-
зорість», «відкритість», «гласність», «підзвітність» та «доступ 
до публічної інформації». Теоретичні та практичні аспекти 
транспарентності є предметом дослідження таких дисциплін, 
як публічне управління та адміністрування, політологія, право, 
філософія, соціологія, що свідчить про мультидисциплінарну 
проблематику цього явища та формує певні особливості 
у дослідженні.

Вітчизняні науковці стверджують, що: транспарентність 
є комплексним поняттям, що включає: прозорість діяльності 
органів публічної влади та відкритість як форму участі громад-
ськості у формуванні та реалізації політики держави [8, с. 86]; 
відкритість, прозорість та гласність як необхідні властивості 
демократичної публічної влади [9, с. 73]; прозорість – принцип 
комунікації публічних органів з громадянами, який є комплек-
сним поняттям та передбачає забезпечення поінформовано-
сті населення про діяльність органів публічної влади та фор-
мування розуміння цієї діяльності [10, с. 46]; прозорість, як 
принцип діяльності органів публічного управління, є склад-
ним феноменом та існує на трьох рівнях залежно від функ-
ціонального призначення: кадрова прозорість, управлінська 
прозорість та прозорість процесу прийняття політико-адміні-
стративних рішень [11, с. 32-33]; політична транспарентність, 
економічна транспарентність, процедурна транспарентність, 
транспарентність заходів та операційна транспарентність 
[12, с. 26]; транспарентність публічної влади та політичної 
діяльності різних суб’єктів політичного життя, що характе-
ризується через поняття відкритості, прозорості, гласності, 
публічності та підзвітності процесу формування, розвитку 
та функціонування органів публічної влади різного рівня 
та процесу прийняття ними рішень [13, с. 11]; термін «тран-

спарентність» характеризує діяльність органів публічної влади, 
при цьому параметрами такої характеристики є відкритість, 
гласність і прозорість [14, с. 121]; принципи гласності, відкри-
тості та прозорості є атрибутом демократичної держави; вони 
є органічно нерозривними у своїй єдності на шляху до розбу-
дови транспарентного громадського суспільства [15, с. 128]; 
принцип транспарентності як достовірність, ясність і можли-
вість легкої перевірки відомостей про що-небудь; відсутність 
секретності, що неодмінними сутнісними характеристиками 
транспарентності [16, с. 253-254]; прозорість та відкритість 
процесу здійснення влади, наявність механізмів залучення до 
нього громадян, відповідальність та підзвітність як основні 
принципи співпраці влади та суспільства [17, с. 262]; зміст 
принципу відкритості розкривається через набір наступних 
складових: прозорість, підконтрольність, доступність, чутли-
вість до нових ідей та вимог, готовність оперативно реагувати 
на різні виклики [18, с. 35].

Вважаємо, що транспарентність разом із іншими принци-
пами діяльності центральних органів виконавчої влади забез-
печує комплексний правовий режим впровадження принципів 
прозорості, відкритості, гласності та підзвітності в діяльності 
центральних органів виконавчої влади, за своєю правовою при-
родою виступає саме принципом. Транспарентність, як прин-
цип діяльності центральних органів виконавчої влади, покли-
кана забезпечити комунікацію цих органів та їх посадових осіб 
з населенням шляхом його інформування та надання роз’яс-
нень щодо мети, напрямів, завдань, цілей, досягнень і недолі-
ків діяльності центральних органів виконавчої влади, а також 
забезпечення прямої та опосередкованої участі і контролю гро-
мадськості за формуванням державної політики центральними 
органами виконавчої влади. При цьому основними функціями 
транспарентності є правова визначеність, інформування та кон-
троль [19, с. 109].

Передбачаючи право участі громадян в управління публіч-
ними справами, а також право доступу до публічної інформа-
ції, транспарентність виступає як самоцінність, як невід’ємне 
право, за допомогою якого реалізуються та забезпечуються 
інші права людини і громадянина. Доступність інформації, 
насамперед у публічній сфері, дозволяє кожному зробити свій 
власний вибір, реалізовувати власну мету та відстояти свої 
права. Отже, «зовнішня» цінність транспарентності знаходить 
прояв у забезпеченні невід’ємних прав та свобод, гарантованих 
Основним Законом України (зокрема, право знати свої права 
і обов’язки, право на освіту, на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля тощо) та представленні інтересів громадян під час 
побудови та реалізації центральними органами виконавчої 
влади публічної політики.

Водночас, з урахуванням рівня та гарантій забезпечення 
політичних прав і свобод членів суспільства можна оцінити 
й рівень розвитку правової демократичної держави, оскільки 
транспарентність є необхідною умовою участі громадян у фор-
мування публічної політики. Це дозволяє громадськості суттєво 
впливати на всі напрямки публічної діяльності. Транспарент-
ність також передбачає підзвітність, що у підсумку дозволяє 
громадянам оцінювати центральні органи виконавчої влади 
і пов’язувати стан розвитку суспільства з наслідками їх діяль-
ності, сприяти розвитку та забезпеченню демократії в державі. 
У свою чергу, в адміністративному процесі транспарентність 
забезпечує його правову визначеність, оскільки саме за допо-
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могою транспарентності процес прийняття публічно-управ-
лінських рішень стає більш передбачуваним. Громадяни 
стають належним чином поінформованими про організацію 
та діяльність публічних адміністрацій, що забезпечує відпо-
відний громадський контроль, оскільки публічна адміністрація 
фактично стає підзвітною безпосередньо громадянам. Тобто, 
транспарентність визначає рівень розвитку демократії в країні 
та є механізмом реалізації партнерських відносин публічної 
влади і громадськості.

Висновки. Таким чином, транспарентність в діяльності 
центральних органів виконавчої влади в Україні є тим прин-
ципом, котрий повинен стати гарантом забезпечення взаємодії 
центральних органів виконавчої влади з населенням, створити 
надійні шляхи взаємного проникнення публічної інформа-
ції в суспільстві та соціальної інформації в секторі публічного 
управління шляхом регулювання процесів отримання та забез-
печення доступу громадськості до об’єктивної та неупередженої 
інформації стосовно діяльності центральних органів виконавчої 
влади. Потрібно створити умови і гарантії реалізації права уча-
сті громадян в публічному управлінні справами шляхом забез-
печення доступу до механізмів прямої та представницької демо-
кратії (активного виборчого права, пасивного виборчого права, 
права доступу до публічної служби, права організації та участі 
в референдумі тощо) та проведення громадських консультацій. 
Необхідним є застосування заходів громадського контролю 
та діяльності центральних органів виконавчої влади на відповід-
ність їх діяльності принципам демократизму, законності та ефек-
тивності дій і рішень посадових осіб цих органів, та виконання 
обов’язку центральних органів виконавчої влади звітувати 
безпосередньо населенню про результати власної діяльності 
і можливістю застосування законних заходів відповідальності. 
Безперечно, зміст та сутність транспарентності як суспільно-по-
літичного явища, напрями та конкретні механізми її забезпе-
чення здатні змінюватися із часом та набувати нових якостей. 
Це пояснюється тим, що забезпечення транспарентності діяль-
ності центральних органів виконавчої влади є складним систем-
ним процесом, що потребує постійного удосконалення, з огляду 
на виклики, які постають перед цими органами. Перспективи 
подальших досліджень у цьому напрямі полягають у вивченні 
окремих конкретних інструментів механізму практичної реаліза-
ції транспарентності діяльності органів публічної адміністрації.
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Baranenko D., Didkivska H. Transparency of central 
executive bodies: administrative and legal aspect

Summary. The article is devoted to the study of administrative 
and legal principles of ensuring transparency in the activities 
of executive bodies in Ukraine. Transparency is characterized 
as a legal category. The content, meaning and structure 
of the principle of transparency are revealed, its connection 
and correlation with other principles of activity of executive 
bodies are established. Scientific approaches to the interpretation 
of the category of "transparency" in the science of administrative 
law are studied: understanding of "transparency" in connection 
with the right of citizens to access public information; 
identification of transparency with the principles of publicity, 
transparency and openness, which together are considered 
as synonymous concepts, endowed with a single meaning; 
defining the categories of transparency, openness and publicity 
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as separate, not identical concepts, and ignoring the appeal 
to the category of transparency; justification of the complex 
nature of "transparency" as a principle that is broader in content 
and combines a set of categories: "transparency", "openness", 
"publicity", "publicity", "right of access to public information", 
"accountability", etc.

The administrative and legal regulation of consolidation, 
implementation and administrative and legal protection 
of the principle of transparency in the activities of executive 
bodies in Ukraine is determined. The bases of normative-
legal consolidation of the principle of transparency in 
the activity of executive bodies in Ukraine are revealed, as 
a set of legal norms regulating public relations concerning 
realization of citizens' right to access public information, 
ensuring openness, transparency, publicity, accountability 
and requirements of simplification of administrative language. 
activities of executive bodies in Ukraine. The classification 

of the system of ensuring the implementation of the principle 
of transparency in the activities of executive bodies in 
Ukraine by the criterion of the level of public participation 
in the process of state policy, which consists of four blocks: 
information, implementation of public involvement in 
political decision-making, political dialogue, construction 
partnership.

Proposals have been developed to improve the legislation 
of Ukraine in the field of ensuring transparency in the activities 
of executive bodies, which consist in taking measures to 
increase the efficiency of administrative and legal support 
of the principle of transparency in the activities of executive 
bodies in Ukraine.

Key words: administrative and legal protection, 
administrative and legal support, executive power, means 
of implementation, normative and legal consolidation, public 
administration, transparency, central executive body.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація. Стаття містить результати узагальнення 
значного масиву сучасних підходів до визначення поняття 
державної інфраструктурної політики в догматичних і офі-
ційних українських і зарубіжних джерелах. Наводяться 
чинники, що впливають на концептуалізацію даного виду 
політики. Пропонується авторське тлумачення ключового 
поняття.

Ефективна внутрішня та зовнішня політика держави 
є запорукою забезпечення національної безпеки, сталого 
розвитку суспільства та якості життя кожної людини. Інф-
раструктурна політика є невід’ємною частиною держав-
ної політики, а це означає, що вона повинна забезпечити 
досягнення всіх цілей держави. В ході дослідження автор 
статті провів порівняльний аналіз використання поняття 
«державна інфраструктурна політика» в українських 
та зарубіжних джерелах. Він виявив, що ключовий термін 
активно використовується в англомовних доктринальних 
та офіційних текстах з кінця 90-х років ХХ століття. Це 
поняття почало з’являтися в україномовних наукових тек-
стах з 2015 року. В нормативно-правових актах України, 
включаючи концепції, стратегії, доктрини, поняття «дер-
жавна інфраструктурна політика» не закріплено. Дослід-
ник виявив, що логіка розробників нормативно-правових 
актів обмежується зв’язком інфраструктури з дорогами 
та транспортом. У цьому контексті формування та реа-
лізація державної інфраструктурної політики в Україні 
в основному покладається на Міністерство інфраструк-
тури та Державне агентство з питань інфраструктурних 
проектів. Таке розуміння значно звужує коло цього типу 
політики. Автор статті наводить перелік факторів, що 
впливають на необхідність зміни підходів на рівні концеп-
ції. Він також пропонує авторську інтерпретацію ключо-
вого поняття.

Ключові слова: політика, концептуалізація політики, 
політика безпеки, державна інфраструктурна політика, 
види інфраструктурної політики, державно-приватне парт-
нерство, зв’язок політики і права, державне управління, 
публічне адміністрування, догматико-юридичний аналіз 
правових текстів.

Загальна постановка проблеми. Ефективна зовнішня 
і внутрішня політика будь-якої держави, з одного боку, є від-
дзеркаленням її міжнародного статусу, з іншого – запорукою 
забезпечення національної безпеки, сталого розвитку діяльно-
сті суспільства та якості життя окремої людини. В цьому плані 
важко переоцінити такий сегмент, як державна інфраструк-
турна політика (ДІФСП). Її багатоплановість виявляється в еко-
номічній, соціальній, транспортній, оборонній та інших сфе-
рах. Разом з тим, на тлі беззаперечного визнання важливості 
й необхідності ДІФСП натепер не вироблено єдиних теоретич-
них поглядів на розуміння сутності й меж, інтеграційних зв’яз-
ків поняття «державна інфраструктурна політика». У зв’язку 
з цим виникає потреба у систематизації існуючих підходів 

та створенні підвалин єдиної науково виваженої концепції клю-
чового поняття. Це, своєю чергою, сприятиме реалізації тих 
передумов, які зможуть вивести Україну на принципово новий 
рівень існування, її гармонійного розвитку в процесі глобаліза-
ції світової спільноти.

Аналіз публікацій. Робота з масивом публікацій за останні 
п’ять років дозволила з’ясувати, що проблемами державної 
інфраструктурної політики у різних її аспектах здебільшого 
переймаються економісти. Так, увагу вчених привернули 
питання державного регулювання розвитку фінансової інфра-
структури (Іваницька О. М.) [1]; інфраструктурного потенціалу 
розвитку фінансового ринку в Україні (Чуницька І. І.) [2]; дер-
жавної інвестиційної політики розвитку морських портів Укра-
їни (Дяченко О. П.) [3]; напрямів удосконалення державної 
політики зміцнення технологічної конкурентоспроможності 
економіки України (Зайченко В. В.) [4]; формування державної 
політики стратегічного розвитку територій України в умовах 
євроінтеграції і глобалізації (Євсєєва О. О.) [5]; модернізацій-
ного аспекту оновлення інфраструктурного потенціалу України 
(Іванова Н. В.) [6]; інфраструктурного розвитку сільських тери-
торій (Богданов Д. С.) [7] тощо.

Також питання державної інфраструктурної політики не 
оминаються політологами й фахівцями з державного управ-
ління. Свідченням тому є наукові розвідки щодо оновленої 
парадигми європейської політики в контексті розгортання інте-
лектуальної мережевої інфраструктури (Олійник Д.) [8]; впро-
вадження механізмів державно-приватного партнерства в інф-
раструктурних проектах (Круглов В. В.) [9]; концептуальної 
моделі державної політики поліцентричного розвитку України 
(Голвазін О. М.) [10].

Дотичними є й окремі безпекознавчі дослідження, зокрема 
щодо адміністративно-правового регулювання національної 
безпеки і формування права національної безпеки (Ліпкан 
В. А., Богуцький П.П., Доронін І. М., Куйбіда В., Бебик В.) 
[11-19], стратегічних пріоритетів державної політики забезпе-
чення продовольчої безпеки України (Васильців Т. Г., Бойко 
В. В.) [21]; кіберпростору, управління інфраструктурою, кібер-
безпеки (Rybka, S., Kilchuzkiy, E., & Pislegin, O., Діордіца І. В., 
Ліпкан В. А., Сопілко І. М.) [22-25]; поняття енергетичної без-
пеки у політичній науці та прикладній оцінці державної полі-
тики (Moshenets, I. ) [26-29].

Окремі правничі сегменти ДІФСП розглянуті крізь призму 
адміністративно-правових засад формування та реалізації дер-
жавної політики в галузі міського транспорту (Волік В. В.) 
[30]; державного регулювання розвитку інфраструктури ринку 
праці (Стрілько Я. С.) [31]; стану та методологічних проблем 
законодавчого регулювання інфраструктури геопросторових 
даних в Україні (Дишлик О. П., Дорош А. Й., Тарнопольський 
А. В., Тарнопольський Є. А) [32], адміністративно-правового  
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регулювання державної системи захисту критичної інфра-
структури, в тому числі скринінгу прямих іноземних інвести-
цій (Теленик С. С.) [33-40].

З позицій історичного підходу до розуміння сутності ДІФСП 
цікавим є дослідження «Інфраструктурна політика австрій-
ського уряду на північному сході монархії в останній чверті 
ХVІІІ – 60-х роках ХІХ ст. (на прикладі шляхів сполучення)» 
(Жалоба І. В. ) [41]. Автор вказаної монографії аналізує вплив 
соціально-економічної та політичної мотивації на формування 
поглядів австрійських урядовців з подальшою трансформацією 
у відповідну політику та її реалізацію на території Галичини 
й Буковини. Він демонструє, як технологічні інновації того 
часу перетворюють традиційні погляди на пріоритети ґрунто-
вого й водного сполучення у розуміння перспектив розбудови 
залізниць. Проте одразу слід зазначити, що в монографії тран-
слюється розуміння інфраструктурної політики лише в межах 
транспортної складової. З одного боку, це викликано об’єктом 
і предметом дослідження, з іншого – віддзеркалює розповсю-
джений нині вузький підхід до семантики ключового поняття.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Узагальнюючи аналіз публікацій останнього часу, 
можна зауважити, що до поля зору вчених потрапляють лише 
окремі аспекти ДІФСП у той час, як саме поняття і з позицій 
теоретичного обґрунтування, і з погляду на його реалізацію на 
практиці, залишається достатньо розмитим. У зв’язку з цим 
метою статті є узагальнення й репрезентація сучасних підходів 
до визначення поняття державної інфраструктурної політики.

Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступ-
них завдань: 1) порівняння концепцій розуміння ключового 
поняття, зокрема на рівні логіко-семантичної інтерпрета-
ції,  у публікаціях вітчизняних та зарубіжних вчених; 2)  про-
ведення аналізу застосування й трактування поняття в норма-
тивно-правових актах України; 3) вироблення й представлення 
пропозицій щодо авторського тлумачення ДІФСП.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Перш, ніж 
переходити до сутності профільного поняття, слід розглянути 
загальномовне тлумачення його ключової компоненти. Згідно 
з лексикографічними джерелами, політика (від гр. politics) 
трактується як «загальний напрямок, характер діяльності дер-
жави, певного класу або політичної партії // з означ. Напрямок 
діяльності держави або політичної партії у тій чи іншій галузі 
у певний період» [42, с. 849]. Подібна дефініція сприймається 
як занадто узагальнена, мінімізована, амбівалентна, оскільки 
не відтворює тих характеристик політики, які дозволяють 
вирізняти її від інших видів діяльності й віддавати належне її 
значенню у житті держави і суспільства.

З позицій науково-освітнього тлумачення термінології, 
даний термін більш деталізовано представлений у підручнику 
«Державна політика», в якому поняття, що розглядається, 
має два варіанти визначення, виходячи з іншомовних джерел:  
1. Політика (politics) – це «сфера взаємовідносин різних соці-
альних груп та індивідів з приводу використання інститутів 
публічної влади для реалізації своїх суспільно значущих інте-
ресів і потреб». 2. Політика (policy) взагалі – це план, курс дій 
або «напрям дій, прийнятний і дотримуваний владою, керівни-
ком, політичною партією тощо» [43, с. 7]. Від себе автори дода-
ють, що політика є «збалансованою системою цілей, інтересів 
і пріоритетів. Це передусім боротьба інтелектів, державних 
умів, ідей, а також пошук згоди та паритету» [43, с. 7].

З наведеного вище витікає ряд суттєвих положень. 
По-перше, те, що політика існує в концептуальному та діяль-
нісному аспектах і здійснюється або державою, або політичною 
партією. По-друге, політиці як процесу притаманна етапність: 
від плану, курсу дій до реалізації. По-третє, політика концен-
трує в собі суспільно значущі інтереси і потреби. І врешті решт. 
Вона є багатосуб’єктною. При цьому у формуванні й реалізації 
політики держава може обирати або домінуючу позицію (що 
притаманно тоталітарним і посттоталітарним режимам), або 
спиратися на державно-приватне партнерство з опертям на 
інститути публічної влади, місцеве самоврядування, окремих 
свідомих громадян тощо (демократичні режими).

Виходячи з цього, є сенс говорити про багатозначність 
терміну, адже водночас державна політика виступає як певна 
система, управлінська категорія,  невід’ємна частина політи-
ко-правового процесу, інструмент реалізації національних інте-
ресів тощо.

З позицій правознавства, дослідження державної політики 
необхідно для більш повного розуміння механізмів теоретико- 
правової концептуалізації відповідних норм, визначення тен-
денцій розвитку й подальшої модернізації вітчизняної правової 
системи, легітимації окремих положень політичного курсу на 
рівні нормативно-правових актів, встановлення передумов роз-
ширення меж правового регулювання у зв’язку з появою нових 
юридичних фактів.

В залежності від подальшої деталізації видів державної полі-
тики відбувається кореляція атрибутивів й галузей права. Так, 
наприклад, зовнішня політика вивчається в руслі міжнародного 
права; бюджетна політика досліджується господарським і фінан-
совим правом; регіональна політика здебільшого охоплюється 
конституційним й адміністративним правом; аграрна політика – 
аграрним і земельним правом, політика у сфері природокорис-
тування – екологічним правом тощо.  Інтеграційним сегментом 
політики й адміністративного права є державне управління, 
через яке відбувається легітимна реалізація певного виду полі-
тики. Характерно, що процесуальність зв’язків політики і права 
ґрунтується на круговій схемі етапів, за якої наука слугує перед-
течею концептуалізації політики; політична діяльність держави 
спрямовується на остаточне формування й ухвалення відповід-
них актів із закріпленням норм правового регулювання. Своєю 
чергою, правова наука, досліджуючи норми чинного законодав-
ства, допомагає його удосконалювати, модернізувати тощо.

Повертаючись до питання щодо кореляції певних видів 
політики з окремими галузями права, слід зазначити , що 
в ситуації з ДІФСП все набагато складніше. Діапазон напрямів 
діяльності у цій сфері зумовлює охоплення не тільки адміні-
стративним правом, але й банківським, фінансовим, транспорт-
ним та іншими галузями права.

Особливої уваги потребує питання щодо розуміння поняття 
«державна інфраструктурна політика» та його застосування 
у доктринальних та офіційних джерелах.

З одного боку, ключове терміносполучення вже важко 
визнати неологізмом. Воно активно застосовується у ряді 
наукових праць вітчизняних авторів, починаючи з 2015 року 
[44-47]. Принагідно зазначу, що це не просто окремі малозна-
чущі публікації, а оприлюднені результати узагальнень значних 
масивів інформації та вироблення концепцій фахівцями Ради 
національної безпеки і оборони України, Національного інсти-
туту стратегічних досліджень (НІСД) та ін.
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Так, до прикладу, в аналітичній доповіді «Організаційні 
та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості критич-
ної інфраструктури» [48] про відповідний вид державної 
політики в контексті політики державної безпеки йдеться при 
аналізі базового Закону США  «National Security Act of 1947» 
[48, с. 13], директиви Президента США 2013 року (PPD-21) 
[48, с. 15]); вказівці на державну політику Великої Британії 
[48, с. 46], Польщі [48, с. 51]; при моделюванні пріоритетних 
завдань політики безпеки України [48, с. 87 – 98].

Характерно, що у зазначених наукових розвідках відбува-
ється активне вживання ключової термінології, проте автори, 
оперуючи поняттям, по-перше, не вдаються до його тлума-
чення, по-друге, застосовують його лише щодо політики без-
пеки, що цілком виправдовується предметом дослідження.

Одразу слід зазначити, що у своїх дослідженнях фахівці 
НІСД багато уваги приділяють зарубіжному досвіду, адаптуючи 
його до вітчизняних реалій. Крім того, вони запозичують й англо-
мовну термінологію, роблячи її кальки  українською. Наразі, це 
яскраво виявляється на прикладі досліджуваного поняття (англ. 
Infrastructural policy), яке в англомовній літературі використову-
ється вже понад чверть віку. Достатньо звернутися до окремих 
офіційних документів, датованих 1996 роком. Зокрема, «Інфор-
мація щодо інфраструктурної політики в країнах Організації 
економічної співпраці та розвитку (ОЕСD)» [49] робить акцент 
на тому, що реалізація відповідної інфраструктурної політики 
стимулюватиме економічне зростання, збільшуватиме продук-
тивність праці, створюватиме робочі місця та вдосконалюватиме 
якість життя. Вказується, що на уряди країн покладається регу-
лювання правової та нормативної бази з опертям на національну 
силу та міжнародну конкуренцію.

Доволі цікавим є й той факт, що у «Національній стратегії 
розвитку» африканської держави Гайана, ухваленій 11 березня 
1996 року [50], увесь дев’ятий розділ присвячений  інфра-
структурній політиці. Він охоплює аналітичний опис основних 
особливостей секторів інфраструктури, галузеві цілі, політику 
для досягнення поставлених цілей. Симптоматично, що, окрім 
традиційних транспортних галузей (автомобільний, морський, 
повітряний транспорт), окреслені сектори енергозабезпечення, 
дренажу та зрошення, гідрометеорологічної служби. Цілі 
забезпечення безпеки з урахуванням специфіки розташування 
держави представлені лише для морської оборони.

Різні аспекти дослідження інфраструктурної політики 
представлені у ряді наукових праць початку ХХІ століття авто-
рів з Великої Британії [51], США [52], Швейцарії [53], Японії 
[54],  Індії [55] та ін.

Наведене є свідченням тому, що Україна лише зараз почи-
нає приєднуватися до того, що у світовій практиці застосову-
ється вже понад два десятиріччя.  У зв’язку з цим слід врахову-
вати, що за доволі нетривалий період логіко-семантичне поле 
ключового поняття як інтернаціоналізму значно розширилося 
і стало охоплювати не тільки сферу транспорту, а й соціаль-
но-економічну, виробничу, комунальну, енергетичну, оборонну, 
інформаційну та кібербезпекову, комунікаційну сфери. В кон-
тексті ринкової економіки у статтях зарубіжних авторів навіть 
фігурує така категорія, як «інфраструктурні послуги» [52]. Що 
цілком лягає в парадигму сучасного адміністративного права 
щодо надання послуг органами публічної адміністрації.

У ході дослідження обраної теми проведений догматико-ю-
ридичний і контент-аналіз нормативно-правових актів України, 

якими регулюються питання формування й реалізації ДІФСП, 
на предмет вживання ключового поняття та відтворення  
логіко-семантичного поля ключового термінологічного сполу-
чення за контекстом. В результаті аналізу масиву зазначених 
документів за період 2015-2019 років встановлено, що у вка-
заних текстах термінологічне сполучення «державна інфра-
структурна політика» не застосовується жодного разу.

В укладачів актів термін «інфраструктура» абсолютно чітко 
асоціюється зі сферою компетенції Міністерства інфраструк-
тури України та підпорядкованим йому Державним агентством 
інфраструктурних проектів. Загалом найбільш вживаним за 
своєю частотністю в нормативно-правових актах виявляється 
поняття «інфраструктурні проекти». Воно фігурує в Законах 
України «Про концесію» [56], «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2019 рік» [57], Указі Президента України «Питання євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції» [58], розпорядженнях 
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної 
транспортної стратегії України до 2030 року» [59] «Про схва-
лення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 
2030 року» [60] та ін.

Подібні концептуальні обмеження призводять до пев-
ної фрагментарності, порушення системності у формуванні 
й реалізації державної інфраструктурної політики. Важко 
погодитися з тим, що даний напрям політики обмежується 
лише питаннями транспорту і частково – захисту критичної 
інфраструктури. Тож існуючий нині підхід може вважатися 
доволі вузьким, а на перспективу слід трансформувати подібні 
погляди з урахуванням широти охоплення усього діапазону 
видів ДІФСП та її призначення.

Насамперед, варто враховувати низку факторів.
По-перше. Необхідно мати на увазі інтегративний характер 

інфраструктурної політики як макросистеми, що невід’ємно 
пов’язана з безпековою політикою, економічною (включаючи, 
виробничу, фінансову, бюджетну), соціальною (включаючи, 
медичну, освітню, побутову, туристично-рекреаційну), інфор-
маційною та іншими видами політики. Відтак, за принципами 
взаємної залежності при розробці одного напряму політики 
слід водночас враховувати концептуальні засади суміжних. 
Наприклад. Реформа системи охорони здоров’я України, в ході 
якої передбачається укрупнення медичних закладів і скоро-
чення їх у малонаселених пунктах, суттєво відбивається на 
медичній інфраструктурі регіонів. Так само й в освітній сфері: 
скорочення малочисельних сільських шкіл змінює освітній 
інфраструктурний ландшафт. Водночас виникають питання 
щодо зміни підходів у соціальній політиці, розв’язанні суто 
гуманітарних проблем, дотичних до дотримання прав людини, 
зокрема щодо безпечного транспортування школярів або тран-
спортування хворих на віддалені відстані.

По-друге.  У процесі розробки фундаментальних засад 
ДІФСП треба походити від категорії національних інтересів 
(національний цінностей, благ як правових кримінально-пра-
вових та кримінологічних категорій), національного протекці-
онізму з одночасним винаходом балансу щодо євроінтеграції 
та міжнародних відносин. Подібне зумовлено вигідним геопо-
літичним становищем України, а відтак – пошуком взаємови-
гідних шляхів об’єднання та інтеграції з інфраструктурою 
Європейського Союзу.

По-третє.  Загострення політичних стосунків із Росією 
внаслідок її експансії та захоплення українських територій  
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призвело до необхідності суттєвого перелаштування транспорт-
ної, економічної, соціальної, інформаційної та енергетичної інф-
раструктури України в цілому. І це є питанням не тільки еконо-
мічним, а й власне політичним, питанням національної безпеки. 
У цьому контексті доречно навести висловлювання російського 
геостратега Андрія Школьнікова, який в огляді «Геостратегічні 
помилки України» заявив: «Коли буде повністю зруйнована інф-
раструктура України, на ці території можна входити без бою» 
[61]. Таким чином сформульовано максиму інфраструктурної 
війни: руйнування інфраструктуру супротивника відкриває 
шлях до встановлення домінування над країною. Звісно, що 
цитований автор не є офіційною особою, його точка зору може 
бути суто суб’єктивною, проте вона занадто характерна для мен-
тальності Росії, щоб ігнорувати такі погляди.

Тож перед політиками постають виклики тактичного і стра-
тегічного характеру. А відтак вкрай важливо зберігати саме 
логіку стратегічного розуміння даної комплексної проблеми:

1) існують стратегічні національні національні інтереси;
2) є стратегічні об’єкти інфрастурктури (у своїх публі-

каціях і навів достатньо аргументів на користь обґрунтування 
наукової безпідставності застосування терміну „критична” інф-
раструктура [62]);

3) механізм реалізації державою владного впливу через 
стратегічне управління, в тому числі систему стратегічних 
комунікацій;

4) правова забезпечення за допомогою стратегічної пра-
вотворчості, в тому числі й стратегічних норм.

На нинішньому етапі слід забезпечити не лише повноцінне, 
а й ефективне функціонування країни, спираючись на наявні 
ресурси, а також передбачити шляхи реінтеграції окупованих 
територій, в тому числі й відновлення інфраструктури. Кожен 
з цих варіантів потребує правового регулювання діяльності від-
повідних суб’єктів та організації їхньої взаємодії. Інфраструк-
тура у такому контексті має розглядатися з об’єднавчо-союз-
ницьких позицій.

Четверте. Є логічним продовженням попереднього. Суттєво 
зростає роль стратегічної інфраструктури, що може зазнавати 
ураження внаслідок дії як техногенних, природних, зокрема, 
кліматичних, так і антропогенних чинників. Не зважаючи на 
це ще й досі не ухвалений Закон України «Про критичну інф-
раструктуру та її захист». Хоча переконаний, що його структура 
має носити зовсім інший характер і його розроблення має відбу-
ватись після розроблення із затвердження Концепції державної 
інфраструктурної політики України. Але ці питання виходять за 
предмет розгляду в даній статті, тому мною окремо буде дане 
питання розглянуто в інших публікаціях Недооцінка значущості 
вказаного сегменту інфраструктури й зволікання із прийняттям 
відповідних актів може занадто дорого обійтися державі.

П’яте. Сучасний етап концептуального розуміння інфра-
структурної сфери передбачає охоплення не тільки традицій-
них матеріальних об’єктів, а й інформаційно-комунікаційного 
простору у глобальних транснаціональних масштабах. Це 
означає, що формування державної інфраструктурної полі-
тики потребує відходу від застарілих стереотипів і  врахування 
новітніх тенденцій та світового досвіду у зазначеній сфері, 
зокрема врахування засад утвердження шостого технологіч-
ного укладу [63].

Шосте. Україна є однією з унікальніших країн світу з при-
родних ресурсів, зокрема копалин. На її території, у надрах 

знаходяться унікальні рідкоземельні метали, мінеральна сиро-
вина, нафта, газ тощо. У зв’язку з цим розробка засад ДІФСП 
не повинна обмежуватися лише наземними комунікаціями. 
Слід надавати особливого значення інфраструктурі геоданих,  
а також правовій регламентації діяльності у цій сфері.

Сьоме. В умовах децентралізації влади, зростання ролі 
органів місцевого самоврядування, запровадження засад дер-
жавно-приватного партнерства, публічного  адміністрування 
стає руба питання щодо розширення кола суб’єктів форму-
вання й реалізації ДІФСП. Часи, коли політика була прерогати-
вою виключно держави чи певної правлячої політичної партії, 
поступово відходять. Тож має відбутися не тільки переосмис-
лення, а й реальна трансформація рушійних сил концептуалі-
зації та втілення інфраструктурної політики, в тому числі вира-
жено в мові закону.  Причому йдеться не тільки і не стільки 
про ухвалення певних стратегій і концепцій, а насамперед, про 
дієву участь приватного сектору в інфраструктурних проектах, 
залучення коштів вітчизняних інвесторів через так звані «інф-
раструктурні облігації», що, до речі, є доволі розповсюдженою 
практикою в інших країнах.

Безумовно, наведений перелік чинників, що впливають на розу-
міння меж і особливостей поняття ДІФСП, не є вичерпним і може 
бути продовженим. Однак навіть те, що представлено, містить знач-
ний потенціал для формулювання сучасної й релевантної  семан-
тиці ключового термінологічного сполучення дефініції.

Отже, в авторській інтерпретації державна інфраструк-
турна політика – це невід’ємна складова зовнішньої і внутріш-
ньої політики держави, комплекс нормативно врегульованих 
цілеспрямованих дій, що вчиняються відповідними уповнова-
женими суб’єктами в партнерстві з органами місцевого само-
врядування, неурядовими організаціями, у сфері інфраструк-
турного забезпечення усіх галузей життєдіяльності держави, 
суспільства, особи з метою створення сприятливих умов для 
надання ними життєво важливих послуг і реалізації життєво 
важливих функцій.

Прокоментую наведене визначення. Насамперед, слід 
звернути увагу на те, що у даному тлумаченні ДІФСП пред-
ставляється в своєму системному зв’язку в якості невід’ємної 
частини усієї політики держави. Тобто ці два поняття, з позицій 
логіки, виступають як ціле і частина цілого. Тож, інфраструк-
турна політика віддзеркалює усі методологічні, концептуальні 
засади, притаманні державній політиці в цілому. По-друге, 
акцентується увага на тому, що ДІФСП не обмежується лише 
внутрішньою політикою. Зокрема в роботах, присвячених 
аналізові різноманітних аспектів захисту „критичної” інфра-
структури йдеться передусім про внутрішній аспект. На наш 
погляд така позиція вельми дискусійна. В умовах глобалізації 
світової спільноти, курсу України на європейську та євроат-
лантичну інтеграцію даний вид державної політики має роз-
роблятися й реалізовуватися і в міжнародному і транснаціо-
нальному контекстах. Далі. Міститься вказівка на діяльнісний 
характер ДІФСП, при цьому через атрибутиви відбувається 
деталізація дій. Вони є комплексом, а не відокремленими поо-
динокими заходами. Такі дії нормативно врегульовані. Найго-
ловніше – вони відображають і реалізують цілі, поставлені дер-
жавою у певній галузі: реалізація життєво важливих функцій 
і надання життєво важливих послуг.

На відміну від традиційних визначень політики, наведених 
на початку статті, у цьому тлумаченні ключового поняття немає 
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жодної згадки про політичні партії, проте робиться акцент на 
державно-приватному партнерстві, на потенціалі об’єднання 
зусиль держави і органів місцевого самоврядування.

Важливим є зауваження, що дії, які вчиняються суб’єктами, 
охоплюють сферу інфраструктурного забезпечення усіх галу-
зей життєдіяльності. У такий спосіб, закладається розуміння 
повномірного діапазону видів ДІФСП, включаючи національну 
безпеку й оборону, зокрема, сферу стратегічної інфраструктури, 
економіку, енергетична, інформаційну, соціальну сфери тощо.

Врешті-решт, не зважаючи на те, що політика є держав-
ною, у дефініції зазначається, що вона має задовольняти права 
й законні інтереси (цінності та блага) не лише держави, а 
й суспільства та окремої особи.

Отже, запропоноване до обігу визначення, не претендує на 
абсолют, тим не менш є першою науковою спробою артикулю-
вати сутність поняття, яке активно вживається, проте не має 
достатньо наукового обґрунтування і пояснення.

Висновки. Проведене нами дослідження дозволило встано-
вити, що поняття «державна інфраструктурна політика» засто-
совується в закордонних джерелах вже понад два десятиріччя, 
в той час, як в Україні воно тільки-но розпочинає свій активний 
вжиток. Виявлено, що у вітчизняних нормативно-правових актах 
віддзеркалюється вузько-профільний підхід, за якого інфра-
структурна сфера пов’язується лише з дорогами і транспортом, а 
формування даного напряму політики здебільшого покладається 
на Міністерство інфраструктури України й підпорядковане йому 
Державне агентство інфраструктурних проектів. Продемон-
стровано, що подібне бачення не може задовольняти сучасних 
вимог, а відтак має відбуватися модернізація підходів з ураху-
ванням позицій, притаманних сучасній світовій науці і практиці. 
Виявлені чинники, що кардинально впливають на формування 
ДІФСП і мають стати підґрунтям для концептуальних засад 
сучасної вітчизняної інфраструктурної політики. На підставі 
проведених узагальнень запропонована авторська інтерпретація 
ключового поняття. Таким чином, є підстави вважати, що враху-
вання усього викладеного має суттєво збільшити ефект і дієвість 
заходів, які запроваджуються зараз і плануються Україною на 
майбутнє у сфері інфраструктурної політики.
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Zubko H. Modern approaches to defining the definition 
of state infrastructural policy

Summary. The article contains the results of generalization 
of a significant array of modern approaches to defining 
the concept of state infrastructure policy in dogmatic 
and official Ukrainian and foreign sources. The factors 
influencing the conceptualization of this type of policy are 
given. The author’s interpretation of the key concept is offered.

Effective domestic and foreign policy of the state is the key 
to ensuring national security, sustainable development of society 
and the quality of life of every person. Infrastructural policy is 
an integral part of state policy, which means it must ensure that 
all the goals of the state are met. In the course of the research, 
the author of the article conducted a comparative analysis 
of the use of the concept of “state infrastructural policy” in 
Ukrainian and foreign sources. He found that the key term has 
been actively used in English-language doctrinal and official 
texts since the late 90s of the twentieth century. This concept 

began to appear in Ukrainian-language scientific texts since 
2015. In the normative legal acts of Ukraine, including concepts, 
strategies, doctrines, the concept of “State infrastructural policy” 
is not fixed. The researcher found that the logic of drafters of legal 
acts is limited to the connection of infrastructure with roads 
and transport. In this context, the formation and implementation 
of the state infrastructural policy in Ukraine is mainly entrusted 
to the Ministry of Infrastructure and the State Agency for 
Infrastructural Projects. Such an understanding significantly 
narrows the range of this type of policy. The author of the article 
provides a list of factors that influence the need to change 
approaches at the concept level. He also offers the author’s 
interpretation of the key concept.

Key words: politics, conceptualization of politics, security 
policy, state infrastructural policy, types of infrastructural 
policy, public-private partnership, connection between politics 
and law, public administration, dogmatic and legal analysis 
of legal texts.
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА З ПИТАНЬ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Анотація. У статті проаналізовано адміністратив-

но-правовий статус державних інспекторів із питань інте-
лектуальної власності. Визначено, що впровадження євро-
пейських стандартів життя та вихід України на провідні 
позиції у світі передбачає проведення реформи захисту 
інтелектуальної власності, насамперед у сфері реалізації 
права інтелектуальної власності. В умовах реформацій-
них процесів важливо звернути увагу на суб’єктів право-
відносин та їх статус, зокрема, адміністративно-правовий 
статус державних інспекторів із питань інтелектуальної 
власності.

Розглянуто причини створення та процес становлення 
інституції державних інспекторів із питань інтелектуаль-
ної власності. Встановлено, інститут державних інспекто-
рів із питань інтелектуальної власності пройшов всі етапи 
розвитку одночасно з процесом пошуку та розбудови 
оптимальної моделі державного управління сферою інте-
лектуальної власності.

Аргументовано, що здійснення якісного державного 
контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелек-
туальної власності, вдосконалення механізму складання 
та подання протоколів і матеріалів про адміністративні 
правопорушення органам, уповноваженим розглядати 
справи про такі правопорушення, необхідність взаємодії 
правоохоронних та контролюючих органів для припи-
нення правопорушень, застосування стягнень чи покарань, 
передбачених законодавством, передбачає поновлення 
та активізацію діяльності державних інспекторів із питань 
інтелектуальної власності.

Доведено, що адміністративно-правовий статус дер-
жавного інспектора з питань інтелектуальної власності 
потребує подальшого вдосконалення завдяки здійсненню 
певних організаційно-правових заходів, а саме: внесенню 
змін до нормативно-правових актів, які встановлюють 
сферу контролю державних інспекторів; усуненню розбіж-
ностей та приведенню у відповідність чинного законодав-
ства щодо прав, обов’язків, функцій інспекторів з питань 
інтелектуальної власності; формуванню штату державних 
інспекторів та фінансуванню їх діяльності. Важливим є те, 
що зміни в законодавстві, удосконалення системи держав-
ного управління мають бути спрямовані на забезпечення 
реалізації прав у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, 
інтелектуальна власність, право інтелектуальної власно-
сті, реалізація права, державний інспектор, контроль

Вступ. Перехід людства до інформаційного суспільства 
супроводжується активними зрушеннями та ускладненнями 
різноманітних суспільних процесів, що починають взаємодіяти 

між собою і вливатися в глобальний інформаційний простір як 
елементи глобальної мережевої структури цивілізації. Постають 
нові парадигми культури, економіки, державного управління, 
що актуалізує проблему концептуального переосмислення місця 
й ролі знань, інформації, інформаційних технологій, інтелекту-
альної власності у системі державного управління, у тому числі – 
управління у сфері реалізації права інтелектуальної власності.

Впровадження в Україні європейських стандартів життя 
та вихід України на провідні позиції у світі передбачає прове-
дення реформи захисту інтелектуальної власності [1], насам-
перед у сфері реалізації права інтелектуальної власності.  
В процесі імплементації норм Угоди між Україною і ЄС [2] 
та гармонізації українського законодавства з відповідними 
європейськими стандартами важливо звернути увагу на суб’єк-
тів правовідносин та їх статус, зокрема, адміністративно-пра-
вовий статус державних інспекторів із питань інтелектуальної 
власності. В умовах реформаційних процесів чітке визначення 
становища учасників правовідносин в суспільстві надає їм 
можливість встановити свої права, обов’язки та законні інте-
реси, юридичні гарантії та відповідальність, а також попере-
дити правопорушення та усунути причини, що їх зумовлюють. 
Вказані обставини і обумовлюють актуальність дослідження.

Визначенням поняття адміністративно-правового статусу 
різних суб’єктів адміністративного права займалися такі нау-
ковці, як В. Авер’янов, А. Авторгов, О.Андрійко, Н. Армаш, 
Д. Бахрах, Ю. Битяк, Т. Гуржій, Я. Журавель, В. Зуй, Д. Каблов, 
Т. Коломоєць, С. Константінов, Л. Крупнова, О. Литвин, 
У. Ляхович, Ю.Старілов, Н. Янюк та інші.

Значний внесок у дослідження сфери права інтелектуальної 
власності зробили вітчизняні та зарубіжні вчені Г. Андрощук, 
Ю. Бошицький, О. Бутнік-Сіверський, Е. Гаврилов, В. Дозор-
цев, В. Дроб’язко, Р. Еннан, В. Жаров, А. Кодинець, Л. Ком-
зюк, Н. Мироненко, Л. Новоселова, О. Орлюк, О. Підопригора, 
О. Світличний, О. Святоцький, О. Харитонова, Р. Шишка, 
О. Штефан та інші. Адміністративно-правовий статус окремих 
суб’єктів права інтелектуальної власності розглянуто в працях 
Є. Булата, Г. Довгань, О. Головкової, В. Дмитришина, О. Кадє-
тової, О. Кашинцевої, О. Коротун, А. Майданевич, О. Михаль-
ського, М. Паладій, А. Пишної, А. Хрідочкіна, А. Шамраєва. 
Разом з тим, необхідно відзначити відсутність комплексних 
досліджень питання адміністративно-правового статусу суб’єк-
тів у сфері реалізації права інтелектуальної власності. Проте 
в умовах оновлення національного законодавства вважаємо за 
доцільне проаналізувати адміністративно-правовий статус дер-
жавних інспекторів із питань інтелектуальної власності.
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Постановка завдання. Метою статті є встановлення особли-
востей адміністративно-правового статусу державних інспек-
торів із питань інтелектуальної власності та надання рекомен-
дацій щодо вдосконалення законодавства, яке визначає статус 
вказаної інституції. Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити такі завдання: а) проаналізувати причини виникнення 
інституту державних інспекторів з питань інтелектуальної влас-
ності; б) встановити історію функціонування інституції дер-
жавних інспекторів з питань інтелектуальної власності в період 
реформування системи управління інтелектуальною власністю; 
в) з’ясувати особливості адміністративно-правового статусу дер-
жавних інспекторів з питань інтелектуальної власності.

Результати дослідження. Історія державотворення неза-
лежної України тісно пов’язана з процесом становленню пра-
вового та організаційного забезпечення регулювання відносин 
у галузі реалізації права інтелектуальної власності. Початок 
ХХІ ст. визначається посиленням міжнародного співробітни-
цтва країни з питань інтелектуальної власності. Україна при-
єдналася до Міжнародної конвенції про охорону прав виконав-
ців, виробників фонограм і організацій мовлення, підписаної  
в м. Римі 26 жовтня 1961 року, Договору Всесвітньої організа-
ції інтелектуальної власності про авторське право, підписаного 
в м. Женеві 20 грудня 1996 року, Договору Всесвітньої орга-
нізації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, 
підписаного в м. Женеві 20 грудня 1996 року. Відповідно про-
довжилося вдосконалення законодавства України у сфері інте-
лектуальної власності з урахуванням положень міжнародних 
договорів, а також Угоди про торговельні аспекти прав інтелек-
туальної власності (Угода TRIPs).

Крім того, прийняті закони, які регулюють нові види під-
приємницької діяльності, пов’язані з використанням об’єктів 
права інтелектуальної власності, з урахуванням міжнародних 
правових норм. Набув чинності Закон України «Про особли-
вості державного регулювання діяльності суб’єктів господарю-
вання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків 
для лазерних систем зчитування» від 17 січня 2002 року, який 
передбачав, що державний контроль за додержанням суб’єк-
тами господарської діяльності законодавства у сфері інтелекту-
альної власності, в тому числі у сфері виробництва, експорту/
імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, здій-
снюють державні інспектори з питань інтелектуальної влас-
ності (ч.1 ст. 6) [3]. Однак на термін набуття чинності Закону 
інституції державних інспекторів не існувало, що безумовно 
нівелювало державний контроль у сфері інтелектуальної влас-
ності та не посилювало вказаний закон .

Разом з тим, в подальшому з метою забезпечення консти-
туційних прав громадян на захист інтелектуальної власності 
та сприятливих умов для створення об’єктів інтелектуальної 
власності, розвитку українського ринку цих об’єктів відповідно 
до Законів України «Про особливості державного регулювання 
діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробни-
цтвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчиту-
вання» від 17 січня 2002 року, «Про авторське право і суміжні 
права» від 23 грудня 1993 року, Указу Президента України «Про 
заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 
27 квітня 2001 року № 285 Кабінет Міністрів України затвердив 
Положення про державного інспектора з питань інтелектуаль-
ної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
(далі – Положення) [4].

Розгляд проблеми в історичному ракурсі сприяє більш 
глибокому розумінню особливостей статусу державного 
інспектора з питань інтелектуальної власності. Слід вважати, 
що інститут державних інспекторів із питань інтелектуальної 
власності пройшов всі етапи становлення одночасно з про-
цесом пошуку та розбудови оптимальної моделі державного 
управління сферою інтелектуальної власності. Так, Відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про Державний департамент інтелектуальної влас-
ності» від 20 червня 2000 року № 997 було створено Держав-
ний департамент інтелектуальної власності як урядовий орган, 
який брав участь у межах своєї компетенції у забезпеченні 
реалізації державної політики в сфері інтелектуальної влас-
ності, в складі Міністерства освіти і науки України. В грудні 
2002 р. створені та розпочали функціонувати підрозділи дер-
жавних інспекторів з питань інтелектуальної власності в регі-
онах, а в серпні 2003 р. було розглянуто першу справу в суді 
за протоколом державного інспектора з питань інтелектуальної 
власності Державного департаменту інтелектуальної власності  
[5]. Вказана структура управління існувала до 2010 року, коли 
Указом Президента України «Про оптимізацію системи цен-
тральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року 
№ 1085/2010 було створено Державну службу інтелектуальної 
власності України і підпорядковано Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі України.

В процесі подальших зрушень щодо інтелектуальної влас-
ності запропоновано запровадження прозорої дворівневої 
структури державної системи правової охорони інтелектуальної 
власності замість складної трирівневої, за якої Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі забезпечує формування та реалі-
зацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, а 
національний орган інтелектуальної власності виконує окремі 
публічні функції (владні повноваження) з реалізації державної 
політики у зазначеній сфері [6]. Зміни передбачалося реалізувати 
протягом 2016 – I кварталу 2017 року. Новий пласт суспільних 
відносин, які необхідно було опанувати Департаменту розвитку 
сфери інтелектуальної власності Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі та здійснювати належне управління ними, 
відсутність нормативних напрацювань і тісної взаємодії з пар-
ламентом України для розроблення і прийняття законів з метою 
забезпечення реалізації права інтелектуальної власності від-
повідно до міжнародних правових актів – саме ці риси харак-
теризували сферу інтелектуальної власності з часу, коли Дер-
жавна служба інтелектуальної власності припинила виконувати 
функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної 
власності (19 травня 2017 року) до прийняття Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо створення національного органу інтелектуальної власно-
сті» від 16 червня 2020 року і набуття ним чинності в жовтні 
2020 року [7]. Безумовно, створення нової законодавчої бази для 
перетворень затягнулося. Важливо, що в процесі реформування 
досліджуваної галузі суспільних відносин діяльність державних 
інспекторів із питань інтелектуальної власності фактично не 
здійснювалась, бо не відбулося їх призначення.

Актуальність питання поновлення діяльності вказаної 
інституції обумовлена наступними чинниками. По-перше, дер-
жавні інспектори з питань інтелектуальної власності наділені 
повноваженнями здійснювати контроль за дотриманням суб’єк-
тами господарювання вимог Законів України «Про авторське 
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право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року [8], «Про роз-
повсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23 березня 
2000 року [9], «Про особливості державного регулювання 
діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з вироб-
ництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 
зчитування» від 17 січня 2002 року [10], «Про державну під-
тримку кінематографії в Україні» від 23 березня 2017 року [11] 
та інших актів законодавства у сфері інтелектуальної власності 
у порядку, встановленому законодавством, та вживати превен-
тивні заходи до припинення незаконного обігу товарів, виро-
блених з порушенням прав інтелектуальної власності, зокрема 
вилучення з обігу контрафактних примірників аудіовізуаль-
них творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 
даних, вироблених чи імпортованих з порушенням вимог зако-
нодавства, а також обладнання і сировини для вироблення дис-
ків і матриць. По-друге, відповідно до статей 221, 255 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) 
державні інспектори з питань інтелектуальної власності Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі України складають 
та подають органам, уповноваженим розглядати справи про 
адміністративні правопорушення, протоколи та матеріали про 
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 51-2, 
164-9, 164-13, 164-17, 164-18 та 186-7 КУпАП [12]. Важливо, 
що у випадках порушення законодавства, що регулює виробни-
цтво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, 
експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва 
та припинення порушень у мережі Інтернет лише державні 
інспектори з питань інтелектуальної власності уповноважені 
оформляти адміністративні матеріали. По-третє, здійснення 
повноважень державними інспекторами передбачає співпрацю 
з контролюючими та правоохоронними органами влади (МВС, 
СБУ, ДПС) для припинення правопорушень, застосування стяг-
нень чи покарань, передбачених законодавством.

Не варто забувати також, що функціонування інституції 
державних інспекторів з питань інтелектуальної власності 
тісно пов’язане з діяльністю регіональних Координаційних 
рад по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власно-
сті, оскільки інспектори мали діяти перш за все в регіонах. За 
дорученням Кабінету Міністрів України (від 19.11.2012 року 
№ 38220/7/1-12) обласні (міські) державні адміністрації повинні 
були забезпечити утворення та діяльність регіональних Коор-
динаційних рад по боротьбі з порушеннями прав інтелектуаль-
ної власності, які мали стати потужним механізмом боротьби 
з правопорушеннями в галузі інтелектуальної власності [13]. 
Однак за відсутності посад державних інспекторів з питань 
інтелектуальної власності, спроможних надати фахову під-
тримку очільникам обласних державних адміністрацій та пра-
воохоронних органів, робота регіональних Координаційних 
рад стала неефективною [14].

З метою поновити діяльність державних інспекторів 
з питань інтелектуальної власності були видані наступні накази 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: «Про 
затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результа-
тами проведення планового (позапланового) заходу державного 
нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарю-
вання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, 
та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час 
проведення планового (позапланового) заходу державного наг-

ляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання 
вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності» від 
29.01.2019 № 96, «Про затвердження Інструкції з оформлення 
державними інспекторами з питань інтелектуальної власності 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріа-
лів про адміністративні правопорушення» від 13.02.2019 № 217. 
Крім того, відповідно до підпункту 4715 пункту 4 Положення 
про Міністерство економічного розвитку і торгівлі, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. 
№ 459, Положення про державного інспектора з питань інтелек-
туальної власності Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.05.2002 р. № 674, Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі видало наказ від 27.03.2019 р. № 518, за яким пов-
новаження державних інспекторів з питань інтелектуальної 
власності виконуються посадовими особами Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі [15]. В результаті, повноваження 
покладені на посадових осіб – співробітників департаменту 
розвитку сфери інтелектуальної власності Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі.

Прийняте державним секретарем Мінекономіки рішення 
породжує багато питань. Відповідно до Положення державні 
інспектори діють у мм. Києві та Севастополі, областях, Авто-
номній Республіці Крим, де представляють Мінекономіки. 
Чи зможуть сім посадових осіб Мінекономіки здійснювати 
якісний державний контроль за дотриманням суб’єктами пра-
вовідносин законодавства у сфері інтелектуальної власно-
сті? Крім того, зазначають Кірін Р., Коротаєв В., Хоменко В., 
« … чи доцільно (та чи реально) суміщення основної роботи 
топ-менеджменту IP-департаменту з виконанням повнова-
жень IP-інспектора та чи не може це протирічити положенням 
ст. 120 Конституції України з урахуванням рішення Конститу-
ційного Суду України від 17 жовтня 2002 р. № 16-рп/2002 по 
справі про суміщення службової діяльності керівників органів 
виконавчої влади (справа № 1-4/2002)» [16, с. 57]. У будь-якому 
разі, вирішуючи питання, слід виходити з того, що справжнє 
реформування передбачає реалізацію комплексу заходів для 
вирішення системних проблем з метою створення умов для 
якісних змін в певній сфері. В контексті вдосконалення сфери 
інтелектуальної власності важливим є питання добору фахівців 
на посаду державного інспектора, працівників контролюючих 
органів, від яких залежить застосування норм законодавства. 
Рівень підготовки зазначених фахівців щодо володіння теоре-
тичними знаннями та практичними навичками зі сфери інте-
лектуальної власності, на думку правників, потребує подаль-
шого вдосконалення [17, с. 385].

Розглядаючи адміністративно-правовий статус державного 
інспектора з питань інтелектуальної власності, варто зазна-
чити, що його положення регулюється Конституцією України, 
Законами України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, Положенням про державного інспектора 
з питань інтелектуальної власності Міністерства розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства, наказами Мініс-
терства розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства та іншими нормативно-правовими актами.

Положення, затверджене Постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 травня 2002 року № 674: 1) регламентує діяль-
ність державних інспекторів з питань інтелектуальної власно-
сті; 2) визначає їх права та функціональні обов’язки стосовно  
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державного контролю за дотриманням суб’єктами господарю-
вання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності 
у процесі використання об’єктів права інтелектуальної власності, 
зокрема розповсюдження, прокату, зберігання, переміщення при-
мірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютер-
них програм, баз даних, а також виробництва, експорту та імпорту 
дисків для лазерних систем зчитування і матриць.

Державний інспектор з питань інтелектуальної власності 
(далі – державний інспектор) є посадовою особою Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінеко-
номіки). Мінекономіки контролює виконання державним інспек-
тором своїх завдань і посадових обов’язків , вирішує питання 
про його забезпечення робочими приміщеннями, необхідним 
обладнанням та створює умови для роботи. Державному інспек-
тору видається посвідчення встановленого зразка. Державний 
інспектор має право на використання індивідуальної печатки 
та бланків, форма яких затверджується Мінекономіки.

З метою виконання покладених на нього завдань державний  
інспектор має право: перевіряти у суб’єктів господарю-
вання наявність дозволу на використання об’єктів права 
інтелектуальної власності та вимагати від них надання для 
ознайомлення реєстраційних, фінансових та інших доку-
ментів, які підтверджують право на використання зазначе-
них об’єктів; проводити огляд та вилучати у суб’єктів госпо-
дарювання з метою вивчення на необхідний строк, але не 
більш як 30 днів, об’єкти права інтелектуальної власності 
у разі, коли є обґрунтована підстава підозрювати вчинення 
порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної 
власності; проводити перевірку та вилучати в разі потреби 
у суб’єктів господарювання на період до вирішення питання 
в судовому порядку носії, що містять об’єкти права інтелекту-
альної власності, а також процес виробництва носіїв; переві-
ряти наявність контрольних марок на введених в обіг примір-
никах аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, баз даних, 
комп’ютерних програм, та вилучати їх за наявності невідпо-
відної контрольної марки, а для аудіовізуальних творів кіне-
матографії – перевіряти наявність у суб’єкта господарювання 
документів, передбачених статтею 15 Закону України «Про 
державну підтримку кінематографії в Україні» від 23 березня 
2017 року [11] та Положенням про державне посвідчення на 
право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 
1998 р. № 1315 [18]; перевіряти будь-які документи, що під-
тверджують дотримання законодавства з питань інтелектуаль-
ної власності, зокрема у процесі виробництва, експорту дис-
ків і матриць, використання, експорту та імпорту обладнання 
і сировини для їх вироблення, а також отримувати копії доку-
ментів, що підлягають перевірці; вимагати припинення пору-
шення або вчинення дій, що можуть призвести до порушення 
законодавства з питань інтелектуальної власності, зокрема 
у процесі виробництва, розповсюдження, прокату, зберігання 
та переміщення дисків і матриць; залучати в установленому 
порядку до проведення перевірок представників контролю- 
ючих та правоохоронних органів, представників суб’єктів 
авторського права і/або суміжних прав або уповноважених 
ними осіб, а також експертів з питань інтелектуальної влас-
ності; порушувати перед уповноваженими органами питання 
про притягнення юридичних та/або фізичних осіб до відпові-
дальності за порушення законодавства з питань інтелектуаль-

ної власності; вживати в установленому законом порядку спе-
ціальних заходів (опечатувати і/або вилучати диски і матриці, 
обладнання і сировину для їх виробництва, що не відповіда-
ють вимогам законодавства) на період до вирішення питання 
у судовому порядку; надавати в установленому порядку висно-
вки щодо правомірності використання об’єктів права інтелек-
туальної власності (п.8 Положення про державного інспектора 
з питань інтелектуальної власності).

Державний інспектор зобов’язаний: у разі виявлення пору-
шень законодавства з питань інтелектуальної власності, що 
містять ознаки кримінального правопорушення, негайно пові-
домляти про це відповідний орган досудового розслідування; 
у разі виявлення ознак адміністративного правопорушення за 
статтями 51-2, 164-9, 164-13, 164-17, 164-18 та 186-7 (у частині 
недоставляння або порушення строку доставляння обов’язко-
вого безоплатного примірника патентних документів) КУпАП 
складати протокол про адміністративне правопорушення 
та передавати його на розгляд до суду; у разі проведення огляду 
та вилучення продукції, до складу якої входять об’єкти права 
інтелектуальної власності, складати протокол або робити відпо-
відний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, 
а у разі закупівлі (у тому числі контрафактної продукції) – акт 
закупівлі; забезпечувати дотримання порядку збереження 
комерційної та іншої інформації з обмеженим доступом під 
час виконання встановлених функцій; проводити перевірки 
в установленому порядку, оформлювати матеріали перевірки, 
вести їх облік та передавати на розгляд до суду; контролювати 
(перевіряти) стан виконання виданих в установленому порядку 
Мінекономіки і державним інспектором розпоряджень (при-
писів) щодо усунення виявлених порушень та рішень Міне-
кономіки стосовно виробництва, розповсюдження, прокату, 
зберігання, використання та переміщення об’єктів права інте-
лектуальної власності; взаємодіяти з іншими контролюючими 
та правоохоронними органами, зокрема органами МВС, ДПС, 
а також з центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, державними, громадськими та іншими організаціями чи 
фізичними особами, уповноваженими представляти інтереси 
суб’єкта права інтелектуальної власності з метою захисту прав 
суб’єкта права інтелектуальної власності (п. 9 Положення про 
державного інспектора з питань інтелектуальної власності).

Аналізуючи права та обов’язки державного інспектора 
з питань інтелектуальної власності відповідно до Положення, 
варто звернути увагу на той факт, що сфера інтелектуальної 
власності, яка підлягає контролю, обмежується сферою дії 
лише декількох Законів України, а саме: «Про авторське право 
і суміжні права» від 23 грудня 1993 року, «Про розповсюдження 
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних» від 23 березня 2000 року, 
«Про особливості державного регулювання діяльності суб’єк-
тів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, 
імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17 січня 
2002 року, «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 
від 23 березня 2017 року. Отже, доцільно доповнити Поло-
ження зазначенням тих складників сфери інтелектуальної влас-
ності, здійснення державного контролю щодо яких державним 
інспектором з питань інтелектуальної власності не передбачено 
нормами чинного підзаконного нормативно-правового акту.

Крім того, існує потреба в усуненні розбіжностей між наз-
вою Постанови Кабінету Міністрів України і Положення про 
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державного інспектора щодо органу виконавчої влади. Уточ-
нення потребує і перелік учасників процесу контролю у сфері 
інтелектуальної власності. Доцільно, на погляд автора, внести 
до Положення вимоги до особи, яка бажає бути державним 
інспектором з питань інтелектуальної власності. Отже, можна 
цілком обґрунтовано вести мову про те, що Положення про 
державного інспектора з питань інтелектуальної власності 
потребує значних доопрацювань з подальшим затвердженням 
в новій редакції.

Висновки. Таким чином, формування в Україні економіки 
інноваційного типу неможливо без розвитку і вдосконалення 
відносин у сфері інтелектуальної власності. Інтелектуальна 
власність – явище багатогранне комплексне, яке поєднує в собі 
економічні, політичні, правові, соціальні та культурні склад-
ники. З урахуванням сучасних тенденцій трансформаційних 
процесів розвитку сфери інтелектуальної власності актуалізу-
ється питання вдосконалення статусу учасників правовідно-
син, що сприяє визначенню місця суб’єкта в системі відносин 
в певному сегменті суспільства.

Адміністративно-правовий статус державного інспектора 
з питань інтелектуальної власності потребує модифікації зав-
дяки здійсненню певних організаційно-правових заходів, а 
саме: внесенню змін до нормативно-правових актів, які вста-
новлюють сферу контролю державних інспекторів; усуненню 
розбіжностей та приведенню у відповідність до чинного зако-
нодавства щодо прав, обов’язків, функцій інспекторів з питань 
інтелектуальної власності; формуванню штату державних 
інспекторів та фінансуванню їх діяльності. Важливим є те, що 
зміни в законодавстві та заходи з удосконалення системи дер-
жавного управління мають бути спрямовані на забезпечення 
реалізації прав у сфері інтелектуальної власності. В цілому реа-
лізація запропонованого дозволить продовжити реформування 
сфери інтелектуальної власності в Україні на засадах гармо-
нізації відносин між публічною адміністрацією й людиною.
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Kapitanenko N. Features of the administrative and 
legal status of the state inspector on intellectual property 
issues

Summary. The article analyzes the administrative and legal 
status of state inspectors on intellectual property issues. It is 
determined that the introduction of European living standards 
and Ukraine’s entry into the leading position in the world 
involves the implementation of reform of intellectual property 
protection, primarily in the field of intellectual property right 
implementation. In the context of reform processes, it is 
important to pay attention to the subjects of legal relations 
and their status, in particular, the administrative and legal 
status of state inspectors on intellectual property issues.
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The reasons for the creation and the process of formation 
of the institution of state inspectors on intellectual property issues 
are considered. It is established that the institution of state inspectors 
on intellectual property issues has passed all stages of development 
simultaneously with the process of selecting and building the optimal 
model of state management of intellectual property field.

It is argued that the implementation of quality state 
control over compliance with legislation in the field 
of intellectual property, improving the mechanism of drawing 
up and submitting protocols and materials on administrative 
offenses to bodies authorized to consider cases of such 
offenses, the need for cooperation between law enforcement 
and regulatory authorities to stop offenses, application 
of disciplinary actions or penalties provided by law, provides 
for the resumption and intensification of activities of state 
inspectors on intellectual property issues.

It is proved that the administrative and legal status 
of the state inspector on intellectual property issues needs 
further improvement due to the implementation of certain 
organizational and legal measures, namely: amendments 
to regulations that establish the scope of control of state 
inspectors; elimination of discrepancies and harmonization 
of the current legislation on the rights, obligations 
and functions of inspectors on intellectual property issues; 
formation of the staff of state inspectors and financing 
of their activity. It is important that changes in legislation, 
improvement of the public administration system should 
be aimed at ensuring the implementation of rights in 
the intellectual property field.

Key words: administrative and legal status, intellectual 
property, intellectual property right, implementation of rights, 
state inspector, control.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ ТА ТРАНСПОРТНИМИ 
ЗАСОБАМИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: 

МИТНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Анотація. В статті досліджується питання розпоря-

дження товарами та транспортними засобами комерцій-
ного призначення в митно-правовому аспекті. Проана-
лізовані нормативно-правові акти, зокрема положення 
Митного кодексу України, якими врегульовано здійснення 
розпорядження товарами та транспортними засобами 
комерційного призначення.

Запропоновано авторське визначення поняття розпоря-
дження товарами та транспортними засобами комерційного 
призначення як сукупність дій, які вживаються митними 
органами та іншими суб’єктами відносно товарів і тран-
спортних засобів комерційного призначення з метою забез-
печення збереження їх споживчих цінностей, проведення 
оцінки, визначення ефективних шляхів його подальшого 
використання (реалізації, безоплатної передачі для потреб 
лікувальних, навчальних закладів, закладів та установ соці-
ально-культурної сфери, інших закладів та установ, що 
фінансуються за рахунок державного чи місцевих бюдже-
тів, або переробці, утилізації чи знищенню), прийняття 
і реалізація рішень щодо фактичної і юридичної долі майна.

Виокремлено товари і транспортні засоби комерційного 
призначення, якими відповідно до митного законодавства 
в установленому порядку здійснюється розпорядження.

Встановлено, що способами розпорядження товарами 
і транспортними засобами комерційного призначення є: 
1) реалізація товарів і транспортних засобів комерційного 
призначення; 2) безоплатна передача товарів і транспорт-
них засобів комерційного призначення для потреб ліку-
вальних, навчальних закладів, закладів та установ соці-
ально-культурної сфери, інших закладів та установ, що 
фінансуються за рахунок державного чи місцевих бюдже-
тів; 3) переробка, утилізація чи знищення.

Визначено критерії віднесення майна до такого, що 
потребує розпорядження: 1) строк його зберігання (зокрема 
в зоні митного контролю, на складі митниці, складі тимча-
сового зберігання); 2) правовий статус товару; 3) вид товару; 
4) підстави набуття права розпорядження на товар.

Звернуто увагу на факт існування категорій окремих 
видів товарів, які не підлягають реалізації, а також таких, 
відносно яких законодавством не встановлено альтер-
нативного способу розпорядження (зокрема, тютюнові 
вироби, які підлягають знищенню).

Ключові слова: розпорядження, товари, митні органи, 
матеріальні цінності, транспортні засоби комерційного 
призначення, реалізація; безоплатна передача.

Актуальність теми дослідження. Запровадження нового 
підходу до функціонування митних органів в Україні обумо-
вило внесення суттєвих змін до наявних відносин щодо розпо-
рядження товарами та транспортними засобами комерційного 
характеру та надало їм нових характеристик. Вказана теза сто-
сується перефарматування способів розпорядження вказаним 

майном митницею у єдиний механізм специфічної діяльності 
митних органів, що потребує теоретичного опрацювання. Крім 
того, проблематика визначення сутності товарів та транспорт-
них засобів, які підлягають розпорядженню є надзвичайно 
актуальною, з огляду на  докорінні зміни, які відбуваються 
у всіх сферах суспільного життя і, насамперед, у сфері митних 
правовідносин.

Аналіз останніх досліджень. Питання щодо розпоря-
дження майном, зверненим на користь держави, у тому числі 
класифікації такого майна; сутності та видів товарів, що вилу-
чаються чи приймаються на зберігання митницями та опера-
ції з ними; особливості відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, які залучаються митницями для визначення вартості 
майна; посилення контролю за відповідальним зберіганням 
майна, вилученого митницями за порушення митного законо-
давства висвітлено у працях таких вчених, як: І. Бережнюк, 
А. Берзан, В. Бондаренко, О. Вакульчик, А. Гальчинський, 
О. Грачов, Н. Жанарбаєва, Т. Єдинак, Н. Єсипчук, М. Кален-
ський,  С. Коляда, Є. Корнієнко, І. Лукінов, О. Пасхавер, 
П. Пашко, Л. Пісьмаченко, С. Попель, Л. Прус, М. Разумей, 
У. Романюк, С. Терещенко, В. Фоменко, М. Чечетов. та інших.

Метою статті є дослідження процедури розпорядження 
митними органами товарами та транспортними засобами 
комерційного призначення, а також виокремлення критеріїв, 
які сприятимуть визначенню найбільш сприятливого шляху 
розпорядження майном

Виклад основного матеріалу. Питанням розпорядження 
товарами і транспортними засобами комерційного призна-
чення присвячено Розділ VII Митного кодексу України, який 
має назву «Зберігання товарів, транспортних засобів комер-
ційного призначення на складах митних органів та розпоря-
дження ними» та безпосередньо – Глава 38 «Розпорядження 
товарами, транспортними засобами комерційного призначення 
та коштами» [1]. При цьому, митне законодавство не визначає 
дефініцію «розпорядження». Тож, за допомогою аналізу тео-
ретично-нормативної бази спробуємо дослідити зміст вказаної 
правової категорії.

Загалом, під розпорядженням майном  у Кодексі України 
з процедур банкрутства розуміється система заходів щодо 
нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням май-
ном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного 
використання майнових активів боржника, здійснення аналізу 
його фінансового стану, а також визначення наступної проце-
дури (санації чи ліквідації) [2]. Дещо інше поняття містилось 
в Законі України «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом», що втратив чинність. Від-
повідно, розпорядження майном визначено в якості системи 
заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпоря-
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дженням майном боржника з метою забезпечення збереження 
та ефективного використання майнових активів боржника 
та проведення аналізу його фінансового становища [3].

В цивільному законодавстві зміст права власності у суб’єк-
тивному значенні складається з трьох правомочностей власника:

1) права володіння;
2) права користування;
3) права розпорядження.
У літературі їх називають «тріадою права власності». При 

цьому, право розпорядження полягає в юридичній можливості 
власника визначати фактичну і юридичну долю речі, яка поля-
гає в зміні її фізичної сутності, аж до повного знищення (напри-
клад, це може бути споживання речі самим власником). Юри-
дична доля речі може бути визначена шляхом передачі права 
власності іншій особі або шляхом відмови від права на річ. 
Наприклад, власник може продати або подарувати річ іншій 
особі. Варто звернути увагу на те, що саме внаслідок того, 
що розпорядження річчю полягає в передачі права власності, 
отримання плодів і прибутків (надання речі в найом і т.п.) не 
зовсім коректно оцінювати як реалізацію права розпорядження. 
Передаючи річ в найом, власник передає річ лише у тимчасове 
користування. Його право власності на річ не припиняється, а 
реалізується шляхом лише тимчасової передачі речі за плату 
іншій особі [4]. Тому в даному випадку логічно говорити про 
право користування, а не розпорядження.

Мироненко В. визначає право розпоряджання як право 
власника змінювати долю речі через вчинення усвідомлених 
дій – односторонніх і двосторонніх правочинів – задля пере-
ходу права власності до інших осіб, передавання частини прав 
іншим особам, встановлення різного роду обтяжень та припи-
нення права власності на річ у разі відмови від такого права 
чи знищення самої речі. Авторка вказує на те, що право роз-
порядження полягає у вчиненні власником щодо належної 
йому на праві власності речі певних активних дій. На підставі 
права розпоряджання власник має можливість передати своє 
право власності на річ іншим особам, фізично знищити річ, 
покинути, відмовитись від речі. Вчиняючи такі дії, власник 
фактично визначає майбутнє речі, її подальшу юридичну долю. 
Визначення долі речі здійснюється на підставі усвідомленої 
волі особи [5, c. 31].

Слід відмітити, що набуваючи права власності на майно 
звернене в дохід держави митні органи не наділяються пра-
вомочністю щодо його користування, а лише права володіння 
і розпорядження в установленому законом порядку.

З метою удосконалення термінології та кращого розумінні 
правових категорій, пропонуємо внести зміни до ч. 1 ст. 4 Мит-
ного кодексу України доповнивши її таким змістом: «розпо-
рядження товарами і транспортними засобами комерційного 
призначення – це сукупність дій, які вживаються митними 
органами та іншими суб’єктами відносно товарів і транспорт-
них засобів комерційного призначення з метою забезпечення 
збереження їх споживчих цінностей, проведення оцінки, визна-
чення ефективних шляхів його подальшого використання (реа-
лізації, безоплатної передачі для потреб лікувальних, навчаль-
них закладів, закладів та установ соціально-культурної сфери, 
інших закладів та установ, що фінансуються за рахунок дер-
жавного чи місцевих бюджетів, або переробці, утилізації чи 
знищенню), прийняття і реалізація рішень щодо фактичної 
і юридичної долі майна».

З аналізу ст. 243 Митного кодексу України [1] приходимо 
до висновку, що розпорядженню в митному аспекті підлягає 
майно, на яке митний орган в установленому законом порядку 
набув права власності в особі держави, а саме: 1) товари, тран-
спортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на 
складах митних органів, за якими власник або уповноважена 
ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, 
встановлених Митним кодексом України; 2)  конфісковані за 
рішенням суду товари, транспортні засоби комерційного при-
значення, в тому числі ті, що були переміщенні через митний 
кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності; 
3) товари, які були виявлені (знайдені) під час здійснення мит-
ного контролю в зонах митного контролю та/або у транспорт-
них засобах, що перетинають митний кордон України, і власник 
яких невідомий, після закінчення строку зберігання; 4) товари, 
які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, 
у тому числі вилучені товари – безпосередні предмети пору-
шення митних правил; 5)  товари, не пропущені під час вве-
зення на митну територію України внаслідок установлених 
законодавством заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну 
або транзит через територію України і не вивезені з території 
України у день їх ввезення (крім валютних цінностей), не виве-
зені власником або уповноваженою ним особою за межі митної 
території України до закінчення встановленого законодавством 
строку зберігання.

Вказаний перелік майна не є виключним. В митному зако-
нодавстві передбачено інші категорії товарів, що підлягають 
розпорядженню митними органами. Наприклад, п. 1 Порядку 
обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, 
що переходить у власність держави, і розпорядження ним [6], 
визначено категорії товарів, від яких власники відмовилися 
на користь держави. При цьому, розпорядження зазначеними 
групами товарів має характерну специфіку, яку опосередко-
вано їх властивостями. До вказаних груп товарів віднесено: 
культурні цінності, предмети релігійного культу, валютні цін-
ності, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, напівдорого-
цінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, 
товарно-матеріальні цінності, які були в користуванні і ступінь 
зносу яких становить понад 50 відсотків, товарно-матеріальні 
цінності з групи товарів широкого вжитку і продукція виробни-
чо-технічного призначення; транспортні засоби; сприт етило-
вий, алкогольні напої, тощо.

З огляду на вищенаведене, уявляється доцільним зазначити, 
що критеріями віднесення майна до такого, що потребує роз-
порядження є:

1) строк його зберігання (зокрема в зоні митного контролю, 
на складі митниці, складі тимчасового зберігання);

2) правовий статус товару (зокрема, товари, за якими влас-
ник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення 
строків зберігання; товари, конфісковані за рішенням суду; 
товари, знайдені в зоні митного контролю, власник якого не 
відомий; товари, не пропущенні на митну територію України 
внаслідок установлених законодавством заборон чи обмежень 
і не вивезені з території України в установлені законом строки; 
товари, які швидко псуються або мають обмежений строк 
зберігання; товари (предмети) гуманітарної допомоги; проби 
і зразки товарів, тощо);

3) вид товару (наприклад, продукти харчування, товари, 
що містять об’єкт інтелектуальної власності, продукти  
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харчування, культурні цінності, грошові кошти, підакцизні 
товари, тютюнові вироби і т.д.);

4) підстави набуття права розпорядження на товар тощо.
Щодо розпорядження товарами та транспортними 

комерційного призначення, які є предметом врегулювання 
ч. 3 ст. 243 Митного кодексу України під назвою «Розпоря-
дження товарами, транспортними засобами комерційного при-
значення», то її доцільно перемістити до ст. 239, якою врегу-
льовано питання роботи складів митних органів, в тому числі 
і відшкодування витрат за зберігання товарів на складах мит-
ниці. Це опосередковано тим, що у випадку закриття справи 
про адміністративні правопорушення за відсутністю події 
і складу адміністративного правопорушення, а також за наяв-
ності підстав для повернення власнику вилучених у справах 
про порушення митних правил товарів (якщо за рішенням суду 
по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не 
буде застосовано стягнення у вигляді їхньої конфіскації), вка-
зані товари не підлягають розпорядженню митниці.

Натомість, ч. 3 ст. 243 Митного кодексу України пропону-
ємо викласти в новій редакції, передбачивши право розпоря-
дження товарами, які були вилучені у справах про порушення 
митних правил, провадження по яким було судом закрито, 
однак які не були протягом 30 днів оформленні власником або 
уповноваженою ним особою, та за які не були сплачені митні 
платежі.

Загалом, процедурі розпорядження товарами та транспорт-
ними комерційного призначення передує прийняття рішення 
митним органом щодо цього та повідомлення їх власника або 
уповноваженої особу про це не пізніш як за п’ятнадцять днів 
до закінчення строків зберігання [1]. У рішенні про розпоря-
дження товарами та транспортними засобами комерційного 
призначення має бути обрано й спосіб розпорядження майном 
з врахуванням детермінуючих ознак товарів, наприклад: різно-
вид товару, його споживчі властивості, ступінь зносу, рік виго-
товлення, цілісність; наявність, необхідних для розпорядження 
документів на товар; кількість товару, вагу, об’єм; сферу мож-
ливого використання, потенційних клієнтів; економічну ефек-
тивність реалізації, знищення майна тощо.

Висновки з даного дослідження та перспективи подаль-
ших розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи, можна 
стверджувати, що розпорядження товарами і транспортними 
засобами комерційного призначення в значенні митного законо-
давства – це сукупність дій, які вживаються митними органами 
та іншими суб’єктами відносно товарів і транспортних засобів 
комерційного призначення з метою забезпечення збереження їх 
споживчих цінностей, проведення оцінки, визначення ефектив-
них шляхів його подальшого використання (реалізації, безоп-
латної передачі для потреб лікувальних, навчальних закладів, 
закладів та установ соціально-культурної сфери, інших закла-
дів та установ, що фінансуються за рахунок державного чи 
місцевих бюджетів, або переробці, утилізації чи знищенню), 
прийняття і реалізація рішень щодо фактичної і юридичної 
долі майна. Важливість та широке коло суспільних відносин, 
в межах яких здійснюється розпорядження товарами та тран-
спортними засобами комерційного призначення, з одного боку, 
та розвиток елементів механізму забезпечення прав учасників 
митних правовідносин – з іншого, опосередковують потребу 
здійснення подальших досліджень цієї проблематики.
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Kniaziev V. Disposal of goods and vehicles for 
commercial purposes: customs and legal aspect

Summary. The article examines the issue of disposal 
of goods and vehicles for commercial purposes in the customs 
and legal aspects. The normative legal acts are analyzed, in 
particular the provisions of the Customs Code of Ukraine, 
which regulate the disposal of goods and commercial vehicles.

The author's definition of the concept of disposal of goods 
and vehicles for commercial purposes as a set of actions taken 
by customs authorities and other entities in relation to goods 
and vehicles for commercial purposes to ensure the preservation 
of their consumer values, evaluation, identification of effective 
ways of its further use , free transfer for the needs of medical, 
educational, social and cultural institutions, other institutions 
and institutions financed from the state or local budgets, or 
processing, disposal or destruction), making and implementing 
decisions on the actual and legal fate of the property .

The goods and vehicles of commercial purpose which 
according to the customs legislation in the established order 
are carried out are allocated.

It is established that the ways of disposing of goods 
and vehicles for commercial purposes are: 1) the sale of goods 
and vehicles for commercial purposes; 2) free transfer 
of goods and vehicles for commercial purposes for the needs 
of medical, educational institutions, institutions and institutions 
of the socio-cultural sphere, other institutions and institutions 
financed from the state or local budgets; 3) recycling, disposal 
or destruction.

The criteria for classifying property as requiring an order 
are determined: 1) the term of its storage (in particular, in 
the customs control zone, in the customs warehouse, temporary 
storage warehouse); 2) the legal status of the goods; 3) type 
of goods; 4) the grounds for acquiring the right to dispose 
of the goods.

Attention is drawn to the existence of categories of certain 
types of goods that are not subject to sale, as well as those for 
which the legislation does not establish an alternative method 
of disposal (in particular, tobacco products that are subject to 
destruction).

Key words: orders, goods, customs authorities, material 
values, commercial vehicles, sales; free transfer.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ

Анотація. Автором підкреслено, що в основі охоронної 
функції покладено можливість як здійснення низки кон-
трольних заходів, так і застосування примусу. Зазначимо, 
що механізм реалізації охоронної функції у сфері публіч-
них фінансів виступає частиною комплексного механізму 
правового регулювання вказаної галузі. Зазначено, що 
у наукових колах й досі не віднайдено одностайного під-
ходу до визначення таких категорій, як: «державний при-
мус», «фінансовий примус», «податковий примус» тощо. 
Кожен з правників зосереджує увагу на окремих аспектах.

Аргументовано підхід, за якого на порядку денному 
постає питання щодо необхідності виділення як галузі права 
саме фінансового (з огляду на існування низки чинників, 
як-то динамічний розвиток суспільних відносин, триваючі 
євроінтеграційні процеси й новітні підходи законодавця до 
упорядкування відносин у сфері публічних фінансів тощо. 
Обґрунтовано доцільність розгляду податкового права як 
самостійної галузі права й податково-правового примусу як 
окремого виду державного примусу. На підставі проведе-
ного аналізу доведено, що в сучасних умовах правове регу-
лювання податкового примусу зазнало суттєвих змін. Так, 
у податковому регулюванні державний примус може бути 
застосований як до платників податків, так і до контролю-
ючих органів за порушення (невиконання або неналежне 
виконання) податково-правових норм. Однак все одно 
для зазначених суб’єктів податкових відносин, примус як 
прояв охоронної функції, буде різнитися за: а) колом суб’єк-
тів, уповноважених на застосування заходів примусового 
характеру (для платників – переважно контролюючі органи, 
а у виключних випадках – суд (при зупиненні видаткових 
операцій та арешті коштів на рахунку платника податків); 
б) заходами впливу, які можуть бути застосовані до них;  
в) критерієм обов’язковості встановлення суб’єктивної сто-
рони (при застосуванні заходів відповідальності); г) поряд-
ком застосування (для платників податків характерний як 
позасудовий, так і судовий порядок застосування заходів 
примусу; стосовно контролюючих органів – виключно 
у судовому порядку); д) метою застосування; е) характером 
несприятливих наслідків.

Ключові слова: податкове право, охоронна функ-
ція, примус, податково-правовий примус, контролюючі 
органи, вина.

Постановка проблеми. В основі охоронної функції покла-
дено можливість як здійснення низки контрольних заходів, так 
і застосування примусу. Зазначимо, що механізм реалізації охо-
ронної функції у сфері публічних фінансів виступає частиною 
комплексного механізму правового регулювання вказаної галузі.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням примусу 
у праві займалися чимало науковців – представників як тео-
рії держави і права, так і окремих правових галузей, зокрема, 

такі як-от: Д. Н. Бахрах, Д. П. Дорошенко, О. М. Дуванський, 
Д. А. Керімов, М. П. Кучерявенко, А. М. Тимченко та ін. Пока-
зово, що у наукових колах й досі не віднайдено одностай-
ного підходу до визначення таких категорій, як: «державний 
примус», «фінансовий примус», «податковий примус» тощо. 
Кожен з правників зосереджує увагу на окремих аспектах.

Мета публікації полягає у дослідженні сутності податко-
во-правового примусу й розкритті ознак останнього.

Виклад основного матеріалу. Приміром, досліджуючи при-
мус у радянські часи, Д. А. Керімов вказує, що його особливос-
тями є такі: 1) застосовується до окремих членів суспільства, які 
не виконують або ж порушують вимоги права; 2) використову-
ється лише на основі й в суворих рамках закону; 3) головною 
метою є не придушення, кара чи відплата, а саме – забезпечення 
взірцевого правопорядку й перевиховання порушників правопо-
рядку [1, с. 186]. На наше переконання, призначення примусу 
полягає не лише у боротьбі з правопорушеннями та забезпечен-
ням правопорядку, а й в охороні держави, суспільства, кожної 
окремої особи, їх прав та законних інтересів.

Д. П. Дорошенко не надаючи визначення державного при-
мусу, вказує, що останній у правовій соціальній державі має 
свою специфіку, а саме: (а) служить захисту інтересів громадян 
і суспільства в цілому; (б) витупає базовим методом управління 
суспільством; (в) здійснюється у закріпленій нормативно-пра-
вовими актами процедурній формі. У цих актах встановлені 
види примусових заходів, підстави їх застосування, визначено 
суб’єкти його застосування та їх компетенція, порядок здійс-
нення примусу, право громадян на захист; (г) не має характеру 
насильства, свавілля, не ставить за мету заподіяти фізичні чи 
інші страждання, а спрямований насамперед на виховання 
доброчесного громадянина [2, с. 192, 193].

Дійсно, в сучасних реаліях суспільного життя, що харак-
теризується, на жаль і досі переважно низьким рівнем право-
свідомості громадян, саме примус виступає дієвим методом 
регулювання правовідносин. У той же час слід наголосити на 
необхідності встановлення меж застосування примусу з боку 
держави (через спеціально уповноважені органи державної 
влади) до учасників певних правовідносин за недотримання 
або ж неналежне виконання законодавчих приписів.

У цьому контексті, на наше переконання, йдеться про допу-
стимість державного примусу як загальнообов’язкового сутніс-
ного критерію останнього. При цьому допустимість примусу 
взаємопов’язана із справедливістю, яка в свою чергу розкри-
вається через співмірність та обґрунтованість у відповідній 
царині правового регулювання. Обґрунтованість державного 
примусу у такому разі слід розглядати як його обов’язковий 
базис на праві у широкому сенсі, а співмірність – з певними 
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індивідуальними обставинами, за допомогою яких можна кори-
гувати вплив державного примусу на конкретного суб’єкта 
з урахуванням специфіки кожного конкретного випадку.

На підставі синтезу представлених міркувань можна зро-
бити висновок, що державний примус характеризується такими 
ознаками, як-то:

– застосування здійснюється спеціально уповноважених 
суб’єктів;

– підстави застосування та система заходів примусу регла-
ментована в нормативно-правових актах;

– має виключно правовий характер;
– є способом упорядкування та впливу на відповідні 

суспільні відносини, урегульовані правом;
– підставою застосування такого примусу є невиконання 

(порушення) або неналежне виконання правових приписів;
– застосовується у сфері правовідносин, які мають охорон-

ний характер;
– передбачає настання різнопланових несприятливих 

наслідків для суб’єкта, яким вчинено порушення норми права 
(йдеться про майнові або організаційні обмеження);

– односторонній порядок застосування (лише з боку держави, 
без згоди іншої сторони (зокрема, порушника норми права));

– межі його застосування окреслюються законодавчо через 
співмірність та обґрунтованість.

Ще Д. Н. Бахрахом було запропоновано виокремлювати 
види примусу залежно від галузевого поділу права [3, с. 26-30]. 
Такий підхід є цілком логічним та аргументованим й підтриму-
ється у наукових колах й дотепер, зокрема, виділяють адміні-
стративний, фінансовий, кримінальний примус та ін. Як вказує 
Е. С. Дмитренко, примус у фінансовому праві становить собою 
закріплений нормами права владно-примусовий вплив дер-
жави в особі уповноважених нею органів на суб’єктів фінан-
сового права в разі вчинення ними фінансових правопорушень 
шляхом установлення для них певних негативних наслідків 
у виді обмежень особистого, організаційного або майнового 
характеру з метою охорони фінансових правовідносин, пока-
рання правопорушників, попередження правопорушень і спо-
нукання суб’єктів цих правовідносин до дотримання належної 
поведінки у сфері фінансової діяльності. Примусовий характер 
перелічених заходів дістає прояв у їх застосуванні без згоди 
іншої сторони, зобов’язаної виконувати приписані дії або утри-
матися від тих чи інших дій [4, с. 222].

Схоже міркує й О. М. Дуванський, виділяючи в якості само-
стійного виду державного примусу саме фінансово-правовий. 
На думку науковця, фінансово-правовий примус – це закріпле-
ний нормами права владно-примусовий вплив держави в особі 
уповноважених нею органів на суб’єктів фінансового права 
в разі вчинення ними фінансових правопорушень шляхом уста-
новлення для них певних негативних наслідків у виді обмежень 
особистого, організаційного або майнового характеру з метою 
охорони фінансових правовідносин, покарання правопоруш-
ників, попередження правопорушень і спонукання суб’єктів 
цих правовідносин до дотримання належної поведінки у сфері 
фінансової діяльності [5, с. 80 -81]. У цілому такий підхід може 
бути підтриманий, оскільки у ньому відображені всі загальні 
ознаки державного примусу, які мають місце й при його засто-
суванні у сфері публічних фінансів. Разом із цим з огляду на 
існування низки чинників (динамічний розвиток суспільних 
відносин, триваючі євроінтеграційні процеси й новітні під-

ходи законодавця до упорядкування відносин у сфері публіч-
них фінансів тощо), на порядку денному постає питання щодо 
необхідності виділення як галузі права саме фінансового.

Справа в тому, що в умовах сьогодення бюджетне та подат-
кове право, зокрема, які раніше розглядалися як підгалузі фінан-
сового права, наразі мають розглядатися як окремі галузі права. 
Це зумовлено тим, що податкове право відповідає всім характе-
ристикам, які мають бути притаманними галузі права. Йдеться 
про: а) наявність однорідних суспільних відносин; б) наявність 
у складі більш дрібних утворень (складні інститути, інститути, 
норми права); в) власний предмет та метод регулювання; г) наяв-
ність кодифікованого акта, яким регламентовано такі відносини. 
З огляду на викладене, доцільним та аргументованим вбачаємо 
позицію щодо виокремлення податково-правового примусу як 
окремої правової категорії й виду державного примусу.

Як слушно підкреслює В. В. Кириченко, податково-право-
вий примус – це зумовлений методом правового регулювання 
податкових відносин особливий вид державного примусу, 
який здійснюються органами державної податкової служби 
та іншими контролюючими органами, полягає в застосуванні 
примусових заходів до платників податків та інших зобов’я-
заних суб’єктів податкових правовідносин у разі порушення 
ними встановленого порядку виконання податкового обов’язку 
[6, с. 7, 54 ].

Підтримує запропонований підхід Д. П. Дорошенко, на 
переконання якого, примус податково-правовий займає цен-
тральне місце серед систем інших його заходів та становить 
собою систему закріплених нормами податкового права заходів 
впливу на зобов’язаних суб’єктів податкових правовідносин, 
що застосовуються при недотриманні цими суб’єктами подат-
ково-правових норм з метою забезпечення реалізації ними 
свого податкового обов’язку [7, с. 185]. При цьому правник 
цілком обґрунтовано акцентує увагу на тому, що податково- 
правовий примус реалізується через систему його заходів. 
До них належить: (1) «власне» податково-правовий примус 
(обтяжуючі й стимулюючі заходи), (2) заходи поновлення 
(забезпечення податкового обов’язку) та (3) відповідальність 
за податкові правопорушення [7, с. 197 – 198]. Ми переконані, 
що запропонований підхід потребує додаткової аргументації 
автора. Говорячи про податково-правовий примус як вид дер-
жавного примусу, цілком логічна наявність системи приму-
сових заходів, які можуть бути застосовані лише у сфері опо-
даткування. З огляду на це, вважаємо недоцільним в системі 
заходів податкового примусу виділяти ще один податково-пра-
вовий примус, який розкривається через застосування як обтя-
жуючих, так і стимулюючих заходів.

Показово, що однією з новел національного податкового 
законодавства України, які наберуть юридичної сили з 1 січня 
2021 року, є можливість застосування відповідальності або ж 
каральних заходів податково-правового примусу не лише до 
зобов’язаних суб’єктів податкових відносин, а й до контролю-
ючих органів та / або їх посадових осіб. Відповідно до п. 109.4. 
ст. 109 Податкового кодексу України контролюючі органи 
несуть відповідальність за вчинення податкових правопору-
шень незалежно від наявності вини. При цьому встановлено, 
що контролюючі органи (посадові (службові) особи таких кон-
тролюючих органів) несуть відповідальність у вигляді відшко-
дування шкоди особі, стосовно якої було вчинено податкове 
правопорушення [8, п. 110.3 ст. 110].
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Загальні положення щодо застосування примусового заходу 
у вигляді відшкодування шкоди зобов’язаним учасникам подат-
кових правовідносин закріплено у ст. 114 Податкового кодексу 
України. Так, шкода, заподіяна протиправними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю контролюючих органів, їх посадо-
вих (службових) осіб, відшкодовується державою за рахунок 
коштів державного бюджету. При цьому за загальним прави-
лом така шкода за податкові правопорушення відшкодовується 
в повному обсязі в порядку, передбаченому законодавством про 
відшкодування шкоди [8, п. 114.2 ст. 114].

Основним законом про відшкодування шкоди є Цивільний 
кодекс України [9]. Згідно з ст.ст. 1173, 1174 вказаного норма-
тивно-правового акта  шкоду, завдану фізичній або юридичній 
особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу 
державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим 
або органу місцевого самоврядування чи посадовою осо-
бою відповідного органу під час здійснення ними своїх повно-
важень, відшкодовує держава, Автономна Республіка Крим або 
орган місцевого самоврядування незалежно від вини цих орга-
нів чи посадової особи.

Як бачимо, норми податкового законодавства щодо від-
повідальності контролюючих органів незалежно від їх вини, 
узгоджені з приписами цивільного законодавства. Разом із цим 
вищенаведені статті Цивільного кодексу України не заперечують 
обов’язкової наявності інших елементів складу цивільного пра-
вопорушення, які є обов’язковими для доказування у спорах про 
стягнення збитків. Фактично для притягнення контролюючого 
органу до відповідальності у вигляді стягнення шкоди є наяв-
ність трьох умов: (а) неправомірні дії цього органу; (б) наяв-
ність шкоди; (в) причинний зв’язок між неправомірними діями 
й заподіяною шкодою. Окрім того, потрібно підтвердити факт 
порушення права та/або інтересів особи. Обов’язок доведення 
вказаних умов має позивач (в нашому випадку – платник подат-
ків, податковий агент та інші зобов’язані учасники податкових 
правовідносин), який звернувся з позовом до суду про стягнення 
шкоди. Запропонований порядок відшкодування шкоди за подат-
кові правопорушення з боку контролюючих органів є доволі 
складним, його реалізація може бути затягнутою у часі, оскільки 
відбуватиметься в межах класичного провадження.

У абз. 2 п. 114. 2 ст. 114 закріплено, що особа, чиї права пору-
шені, за наявності обставин, передбачених п. 128.2 ст. 128 цього 
Кодексу, має право заявити вимоги про відшкодування шкоди, 
заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб, у роз-
мірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої станом 
на дату визнання таких рішень, дій чи бездіяльності незакон-
ними, у порядку, передбаченому законодавством. У такому разі 
доведенню підлягає лише протиправність рішень, дій чи безді-
яльності стосовно особи. Й шкода понад встановлений розмір 
відшкодуванню не підлягає.

У вищезгаданому п. 128.2 ст. 128 Податкового кодексу 
України міститься перелік правопорушень з боку контролю- 
ючих органів та їх посадових (службових) осіб, відшкодування 
шкоди за вчинення допускається внаслідок доведення лише 
факту його вчинення. До таких правопорушень віднесено:

а) прийняття незаконного рішення, а так само вчинення 
незаконних діянь (дій або бездіяльності) контролюючим орга-
ном та/або його посадовими (службовими) особами, що при-
звели до безпідставної відмови в набутті, а так само до безпід-

ставної втрати особою статусу платника податку або платника 
одного з податків, набуття та/або анулювання (втрата) якого 
відбувається за рішенням контролюючого органу;

б) невнесення або несвоєчасне внесення контролюючим 
органом даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного 
відшкодування та/або порушення строків початку проведення 
камеральної перевірки, передбаченої п. 200.10 ст. 200 цього 
Кодексу, а у випадках, визначених п. 200.11 ст. 200 цього 
Кодексу, – перевірки, зазначеної у такому пункті, якщо за 
результатами таких протиправних діянь було порушено строки 
повернення сум бюджетного відшкодування;

в) прийняття посадовими (службовими) особами контро-
люючого органу рішення про використання майна, визначе-
ного п. 87.3 ст. 87 цього Кодексу, як джерела погашення гро-
шового зобов’язання або податкового боргу платника податків;

г) перешкоджання посадовими (службовими) особами кон-
тролюючого органу звільненню майна особи з-під режиму тим-
часового затримання;

д) незаконне застосування посадовими (службовими) 
особами контролюючого органу арешту майна або коштів на 
рахунках;

е) безпідставне внесення посадовими (службовими) особами 
контролюючого органу даних про наявність податкового боргу 
платника податків або несвоєчасне внесення чи невнесення 
даних про відсутність податкового боргу платника податків.

Наведене свідчить про встановлення двох окремих право-
вих механізмів відшкодування шкоди зобов’язаним учасникам 
податкових відносин: загального (у повному обсязі та відпо-
відно до вимог цивільного законодавства України); спроще-
ного (відшкодування фіксованої суми за чітко визначені подат-
кові правопорушення). На підставі аналізу вказаних правових 
механізмів можемо констатувати, що законодавець дозволяє 
платникам податків на власний розсуд вирішувати, який з нада-
них механізмів обирати для відшкодування шкоди за будь-
які порушення законодавства з боку контролюючих органів. 
Однак за своєю суттю загальний механізм не буде податково- 
правовим, а спрощений – можна віднести до заходів податково- 
правового примусу. Також зазначимо ще одну принципову від-
мінність у застосуванні заходів примусу до платників податків 
та контролюючих органів. Це суб’єкти, уповноважені на засто-
сування податково-правового примусу: до платників податків – 
контролюючі органи й у виключних випадках – суд; до контро-
люючих органів та їх посадових (службових) осіб – виключно 
суд. На нашу думку, впровадження механізму відповідальності 
за податкові правопорушення з боку контролюючих органів 
є позитивним, оскільки дозволяє захистити права і законні інте-
реси зобов’язаних суб’єктів податкових відносин; забезпечить 
прийняття більш виважених та обґрунтованих рішень з боку 
контролюючих органів. Однак наскільки такий механізм буде 
ефективним та дієвим на практиці зможемо констатувати через 
певний проміжок часу, коли буде сформована судова практика 
з цього питання.

Висновки. Проаналізувавши деякі аспекти примусу як 
прояву охоронної функції податкового права, робимо наступні 
висновки: в сучасних умовах правове регулювання податкового 
примусу зазнало суттєвих змін. Так, у податковому регулю-
ванні державний примус може бути застосований як до плат-
ників податків, так і до контролюючих органів за порушення 
(невиконання або неналежне виконання) податково-правових 
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норм. Однак все одно для зазначених суб’єктів податкових від-
носин, примус як прояв охоронної функції, буде різнитися за:  
а) колом суб’єктів, уповноважених на застосування заходів при-
мусового характеру (для платників – переважно контролюючі 
органи, а у виключних випадках – суд (при зупиненні видат-
кових операцій та арешті коштів на рахунку платника подат-
ків); б) заходами впливу, які можуть бути застосовані до них;  
в) критерієм обов’язковості встановлення суб’єктивної сто-
рони (при застосуванні заходів відповідальності); г) порядком 
застосування (для платників податків характерний як позасудо-
вий, так і судовий порядок застосування заходів примусу; сто-
совно контролюючих органів – виключно у судовому порядку);  
д) метою застосування; е) характером несприятливих наслідків.
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Kobуlnik D. Modern approaches to the characterization 
of tax and legal coercion

Summary. The author emphasizes that the security function 
is based on the possibility of implementing a number of control 
measures and the use of coercion.  Note that the mechanism 
for implementing the protection function in the field of public 
finance is part of a comprehensive mechanism for legal 
regulation of this area.  It is noted that in scientific circles there is 
still no unanimous approach to the definition of such categories 
as: “state coercion”, “financial coercion”, “tax coercion” and so 
on.  Each of the lawyers focuses on certain aspects.

The approach is argued, according to which the question 
of the need to allocate as a branch of law is financial (given 
the existence of a number of factors, such as the dynamic 
development of public relations, ongoing European integration 
processes and the latest approaches of the legislator to regulate 
public finance, etc.  The expediency of considering tax law 
as an independent branch of law and tax-legal coercion as 
a separate type of state coercion is substantiated.  However, 
for these subjects of tax relations, coercion as a manifestation 
of the protective function will differ in: a) the range of entities 
authorized  on the application of coercive measures kteru (for 
taxpayers – mainly regulatory authorities, and in exceptional 
cases – the court (in case of suspension of expenditure 
transactions and seizure of funds on the taxpayer’s account);   
b) measures of influence that may be applied to them; 
c) the criterion of mandatory establishment of the 
subjective side (when applying measures of responsibility); 
d) the procedure for application (for taxpayers is characterized 
by both extrajudicial and judicial procedures for the application 
of coercive measures; in relation to regulatory authorities – 
only in court);  e) the purpose of application;  f) the nature 
of the adverse effects.

Key words: tax law, security function, coercion, tax 
and legal coercion, controlling bodies, guilt.
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СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті досліджуються сучасні методоло-
гічні підходи до права на мирні зібрання в Україні. Акценту-
ється увага, на елементах демократичного суспільства, що 
розвивається, яке відкрите для змін, свободи, якими корис-
туються громадяни, де важлива роль відводиться ставленню 
законодавця до мирних зібрань. Широкий спектр політич-
них причин або переконань може викликати громадський 
протест, який, у свою чергу, може приймати різні форми 
публічних зборів. Важливу роль у механізмі забезпечення 
права на мирні зібрання, становлять органи держаної влади, 
які мають стримуючими адміністративно-правовими меха-
нізмами в інтересах суспільства, забезпечити свободу вира-
ження думок, зборів і демонстрацій громадян.

Зміни, що відбуваються в українському суспільстві, пробу-
джують високу активність та прагнення людей брати безпосе-
редню участь у вирішенні проблем, які стосуються їх загальних 
інтересів, зокрема й з використанням права на мирні зібрання. 
Втім, незважаючи на всю важливість саме цього різновиду 
політичних прав, конституційні положення про свободу зборів, 
мітингів, вуличних походів і демонстрацій й дотепер належним 
чином не конкретизовані в поточному законодавстві, нерідко 
обмежуються, а то і просто порушуються.

Спираючись на міжнародний досвід врегулювання права 
на мирні зібрання, запропоновано шляхи підвищення ефек-
тивності механізму адміністративно-правового забезпечення 
права на мирні зібрання, які полягають у створення внутріш-
ньодержавного механізму контролю за дотриманням міжна-
родних стандартів прав та свобод людини, а також розвитку 
можливостей звернення до Європейського суду з прав людини, 
якщо та чи інша проблема не вирішена на національному 
рівні. Доведено, що навіть досить невелике коло чинних норм, 
що закріплені у законодавчих актах різного рівня, які гаран-
тують забезпечення права на мирні зібрання, нерідко виявля-
ють певну неузгодженість у змісті окреслених  прав, особливо 
з позицій суб’єктів права на свободу мирних зібрань: Конститу-
ція України таким суб’єктом називає громадянина, а цивільне 
законодавство – фізичну особу. Доведено необхідність впрова-
дження міжнародних стандартів забезпечення права на мирні 
зібрання, насамперед стандартів європейської спільноти, 
що пов’язано з євроінтеграційними прагненнями України. 
Адже впровадження європейських стандартів і дотримання їх 
суб’єктами публічної адміністрації є однією з передумов інте-
грації України в європейський правовий простір.

Оскільки право на свободу мирних зібрань не може 
бути реалізованим за відсутності кореспондуючих обов’яз-
ків, покладених на державу в особі її уповноважених орга-
нів, аналіз норм Конституції та законів України, дозволив 
виокремити такі органи у категорію суб’єктів владних 
повноважень забезпечення права на мирні зібрання.

Ключові слова: мирні зібрання, міжнародні стан-
дарти, суб’єкти забезпечення права на мирні зібрання, гро-
мадянське суспільство.

Постановка проблеми. Створення правової держави неод-
мінно передбачає гарантування та реалізацію основних прав 
і свобод людини та громадянина. Проте свої погляди на акту-
альні питання громадяни можуть висловити здебільшого шля-
хом прямого народного волевиявлення або через засоби масової 
інформації. Насправді вибори або референдуми не проводяться 
кожного дня, а більшість людей найчастіше не мають безпосе-
реднього доступу до ЗМІ та не впливають на здійснення полі-
тики. У такому випадку найкращим способом привернути увагу 
є публічне висловлення своєї позиції. Отже, особливого зна-
чення набуває забезпечення права громадян на мирні зібрання, 
яке втілює в собі поєднання конституційних гарантій громадя-
нина на свободу світогляду та віросповідання, думки і слова, 
вільне вираження своїх поглядів і переконань, на використання 
і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб на 
свій вибір, права на вільний розвиток своєї особистості тощо.

Проблема дотримання свободи зібрань набула в Україні осо-
бливої актуальності через численні акції протесту, які вже нео-
дноразово відбувалися в Україні. Дотепер правове забезпечення 
права на мирні зібрання продовжує розвиватися неоднорідно 
і нерідко залежить від соціально-політичної ситуації в країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми. 
Водночас слід зазначити, що питання адміністративно-пра-
вового регулювання права на мирні зібрання неодноразово 
привертало увагу науковців, серед яких: М.О. Баймуратов, 
В.В. Букач, О.В. Васьковська, Т.І. Гудзь, М.М. Денісова, 
О.С. Денісова, О.Ю. Дрозд, В.В. Заросило, О.В. Колісник, 
А.Т. Комзюк, Р.О. Куйбіда, М.І. Логвиненко, С.М. Міщенко, 
О.Б. Онишко, В.Д. Остапенко, В.Г. Поліщук, Е.Є. Регушев-
ський, М.Л. Середа, М.І. Смокович, В.О. Скомаровський, 
Р.Б. Тополевський, О.В. Тронько, А.Є. Шевченко.

Метою статті є дослідження особливостей сучасних мето-
дологічних підходів права на мирні зібрання.

Виклад основного матеріалу. Право на свободу мирних 
зібрань доповнює та має точки дотику з іншими цивільними 
і політичними правами. Право на свободу вираження думок 
має особливе значення з урахуванням експресивного характеру 
зібрань, що впливають на громадську думку, в результаті відбу-
вається одночасна реалізація зазначених прав. Свобода мирних 
зібрань також взаємопов’язана з правом на свободу асоціації, 
правом на участь у державних справах і правом голосу. Крім 
того, це одне з прав, що лежать в основі більш широкого «права 
на протест». Також, право на мирні зібрання може перетинатися 
з правом сповідувати свою релігію або переконання спільно 
з іншими. Визнання взаємозв’язку і взаємозалежності цих різ-
них прав має важливе значення для забезпечення практичного 
та ефективного захисту права на свободу мирних зібрань.



30

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020 № 48

Саме визначення терміну «мирне» тлумачиться як таке, що 
відноситься до обставин, при яких проводяться збори, але варто 
звернути увагу, що навіть мирні збори можуть бути обмежені 
або навіть заборонені, якщо дотримуються вимоги обмежу-
вального застереження. Основна увага тут приділяється наміру 
організаторів, яке полягає в тому, щоб донести свої переко-
нання. Зокрема, Європейський суд з прав людини постановив, 
що право на свободу мирних зібрань забезпечується кожному, 
хто має намір організувати мирну демонстрацію; можливість 
насильницьких дій під час демонстрацій або можливість екс-
тремістів з насильницькими намірами приєднатися до демон-
страції саме по собі не може відняти цього права.

Стаття 19 Загальної декларації прав людини передбачає 
право на свободу думок і їх вільне вираження, а стаття 20 прого-
лошує, що кожна людина має право на свободу мирних зібрань 
і асоціацій. Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права передбачає право на свободу вираження думок і визнає 
право на мирні зібрання. У цьому відношенні видається, що 
укладачі Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 
не дійшли згоди щодо того, чи потребує право на мирні зібрання 
окремої статті, і тому деякі вчені сперечаються про те, чи має 
ця свобода своє власне життя і характер. Вчені все більше усві-
домлюють і погоджуються з існуванням цього найважливішого 
права в паралельному зв’язку зі свободою вираження думок.

Концептуально, європейські принципи та стандарти право-
розуміння та правозастосування мають ключове значення для 
юридичних процесів в Україні, з огляду на євроінтеграційні 
прагнення нашої держави, які знайшли свій зовнішній прояв 
у ряді внутрішніх нормативно-правових актів, міжнародних 
угод, серед яких центральне місце наразі посідає Угода про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Зазначені 
обставини справляють свій вплив і на правове регулювання 
права на мирні зібрання, в тому числі, в контексті наукового 
дослідження даного явища.

Адже, як справедливо зазнав Ю. М. Оборотов, дослід-
жуючи методологію юриспруденції, – серед найважливіших 
питань методології юриспруденції історичного розвитку права 
і держави не в призмі загальної історії (європоцентристської, 
лінійної та детерміністичної), а глобальної історії з її поліцен-
тричним світом, що розвивається через екологічні, культурні 
і політичні кризи з принципово непередбаченим результатом. 
Для юриспруденції дуже значиме введення в науковий обіг 
поняття локальної цивілізації як культури здатної видавати 
глобальні проекти життєвлаштування, що характеризують їх 
потенційну силу впливу на світ, яка виражається в таких еле-
ментах як релігія, ідеологія, стандарти життя [3].

Ключовим елементом наукового пізнання процесів та явищ, 
і в даному контексті мирні зібрання не є виключенням, висту-
пають способи здійснення пізнавальної діяльності, а саме – 
різноманітні методи і прийоми, за допомогою яких дослідники 
відкривають нові знання, обґрунтовують та доводять теорії, 
систематизують раніше отримані знання. У науковій літературі 
існує два підходи до розуміння дефініцій «метод» та «прийом»: 
1) ці терміни вживаються як синоніми; 2) метод передбачає 
більш складну пізнавальну процедуру, ніж прийом.

На ключовій ролі методів наукового пізнання в процесі 
дослідження процесів та явищ слушно наголошує професор 
М. Козюбра. Так, він стверджує, що проблема методології 
є неминучою для будь-якої науки. І це зрозуміло, адже плід-

ність наукового пізнання, ступінь і глибина його проникнення 
у сутність досліджуваних явищ і процесів, а зрештою – приріст 
наукових знань значною, а нерідко й вирішальною мірою зале-
жать від методологічного інструментарію, що використову-
ється дослідниками. Ця проблема набула для пострадянського 
правознавства особливої актуальності [4].

На теперішній час методологія юридичної науки в цілому, 
та адміністративно-правової науки зокрема, характеризується 
складністю та різноплановістю. У строгому розумінні під мето-
дом і формами правової науки найчастіше розуміють способи, 
засоби або інструменти. які використовуються наукою з метою 
набуття нових знань про певне явище, що є об’єктом правового 
дослідження. Помітно, що при дослідженні складних правових 
явищ – права на мирні зібрання, котре притаманне сучасному 
світу, таких методів і форм виділяють велику кількість.

Варто відзначити, що набуття певних теоретичних знань, 
пов’язаних з юриспруденцією, є неможливим без застосування 
спеціальних правових способів дослідження, а існування ефек-
тивної методології призведе до ефективного розподілу зусиль 
науковця, який досліджує зазначене явище. Значна актуаль-
ність дослідження методів загальної теорії держави і права 
і загальна статичність рефлексії засобів і способів пізнання 
державно-правових явищ обумовлюють необхідність фунда-
ментального підходу до дослідження права на мирні зібрання 
в Україні та світі.

Щодо пізнавальних характеристик, юридична наука, як 
методологічна частина науки охоплює комплекс історично 
сформованих методів, прийомів і засобів набуття нових знань 
про право, способів ходу мислення від вже відомих знань про 
право до знань недосліджених, невідомих.

Під методом зазвичай розуміють набір принципів, прийомів, 
правил, вимог, якими необхідно керуватися в процесі пізнання. 
Філософський енциклопедичний словник дає наступне визна-
чення терміну «метод» –систематизований спосіб досягнення 
теоретичного чи практичного результату, розв’язання проблем 
чи одержання нової інформації на основі певних регулятивних 
принципів пізнання та дії, усвідомлення специфіки досліджу-
ваної предметної галузі і законів функціювання її об’єктів [4].

Варто відзначити, що вивчення методології дослідження 
права на мирні зібрання безпосередньо стосується комплексу 
галузевих юридичних дисциплін. Розробляючи загальний 
дослідницький інструментарій, використовується одночасно 
різними галузевими юридичними науками. Даний аспект 
обумовлює пізнавальні можливості та методологічний потен-
ціал кожної галузі права з урахуванням предмета або об’єкта 
пізнання та особливостей галузі. Кожна окрема галузь права, 
будучи за своїми характеристиками самостійною наукою, під-
розділяється на змістовну – онтологічну та пізнавальну – мето-
дологічну частини. Змістовна та методологічна частини пере-
бувають у тісному взаємозв’язку. Так, змістовна частини науки 
не може існувати без методів набуття нею нових знань.

Галузева методологія є складовою частиною науки про 
методи відповідної галузі права. Відповідно, розуміння її вну-
трішньої сутності відрізняється від категорії методу. Проте 
недоцільним є заперечення стійкого взаємозв’язку між даними 
категоріями, що проявляється як дві сторони одного й того 
самого явища – теоретичне підґрунтя реалізації прийомів і спо-
собів пізнання (методологія) та практичне втілення прийомів 
та способів пізнання (метод) [5].
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В рамках дослідження методів наукового пізнання, вида-
ється доцільним дослідити підходи до їх класифікації. Так, 
значного поширення в наукових колах набула класифікація 
методів, яка поділяє їх на три основні групи. Першу групу скла-
дають загальнонаукові методи пізнання, тобто такі, що вико-
ристовуються в різних науках. До них варто віднести методи 
експерименту, спостереження, моделювання тощо. Другу 
групу становлять спеціальні методи, що мають місце в конкрет-
ній науці. Зокрема, для юридичної науки є характерними такі 
спеціальні методи як формально-юридичний, порівняльно- 
правовий, тлумачення норм права та інші. І до третьої групи 
відносять загальні методи, які застосовуються у всіх сферах 
пізнавальної діяльності, наприклад – діалектика та її принципи.

В рамках дослідження права на мирні зібрання, як явища 
в сфері юриспруденції видається доцільним з’ясувати сутність 
та правову природу методології юриспруденції, як порівняно 
широкої, загальної категорії. Так, І. М. Жаровська пропонує 
під методологіє юриспруденції розуміти результат дискурсу, 
в межах якого здійснюється процес взаємодії різноманітних 
когнітивних стратегій осягнення права, визначаються фунда-
ментальні методологічні засади його пізнання. Вона є єдністю 
трьох взаємозалежних частин – доктринально-ідеологічної, 
стратегічної та інструментальної. Першу з них можна розгля-
дати як парадигму дослідницького бачення права, тобто тип 
праворозуміння. Друга – це царина підходів, що зумовлюють 
загальну спрямованість дослідження права, вибір стратегії 
його осягнення. Третя частина є системою когнітивних прак-
тик, своєрідним набором методологічних інструментів у ство-
ренні знань про право [6].

Заслуговує на увагу думка І. В. Манжул, яка зазначала, що 
у сучасній правовій науці не склалось єдиної класифікації мето-
дів пізнання явищ та процесів реальної дійсності, виокрем-
лення та групування авторами методів пізнання здійснюється 
відповідно до поставлених завдань щодо повноти та всебічно-
сті обраного дослідження; окрему групу складають спеціальні 
методи, що розроблені конкретними науками для пізнання спе-
цифіки правових явищ, кожен конкретний метод застосовується 
для вирішення чітко визначених завдань; серед спеціальних 
методів юридичної науки варто виокремити юридичний метод, 
розроблений В. С. Нерсесянцем, як метод понятійно-правового 
пізнання та поняття права; повністю і всебічно дослідити те чи 
інше явище або процес дає змогу застосування лише системи 
взаємопов’язаних і взаємозалежних методів, їх вибір обумовлю-
ється природою та суттю обраного конкретного явища [7].

Р. М. Шевчук, досліджуючи методологію наукового 
пізнання, пропонує під «методом наукового пізнання» розу-
міти система принципів, правил, норм, прийомів отримання 
та систематизації нових знань про об’єктивну й суб’єктивну 
реальність. У діяльнісному, процедурному розумінні метод 
є послідовністю дій, що спрямовані на досягнення пізнавальної 
мети, тобто отримання та систематизацію нових знань. У прак-
сеологічному контексті метод «дисциплінує» пошук істини, дає 
змогу рухатися до пізнавальної мети найкоротшим і найефек-
тивнішим шляхом. На основі вищезазначеного, можна прийти 
до висновку, виникнення та розвиток методології, як аспекту 
філософського осмислення світу, спрямоване на критичне 
осмислення філософських і наукових методів пізнання [8].

Варто зауважити, що у науковій літературі існують різні 
підходи до класифікації методів пізнання. Зокрема, заслуговує 

на увагу класифікація за таким критерієм, як стадія наукового 
дослідження. Виділяють:

1) метод експерименту;
2) метод обробки емпіричних даних;
3) метод побудови та перевірки наукових теорій;
4) метод викладу наукових результатів.
Також виділяють класифікацію, яка складається з двох 

великих груп – залежно від форми причини: детерміністські 
та ймовірнісні методи пізнання. Велика кількість методів та без-
посередньо творча природа наукового мислення роблять вкрай 
проблематичною можливість побудови єдиної теорії наукового 
методу в однозначному розумінні слова – теорії, котра дозволяла 
б повне і систематичне визначення всіх існуючих та потенційно 
можливих методів наукового пізнання. Реальним предметом 
методологічного аналізу є не створення подібної теорії, а дослі-
дження загальної структури та типології існуючих методів, вияв-
лення тенденцій і напрямків їх розвитку, а також проблематика 
взаємозв’язку різних методів в науковому дослідженні.

На підставі вищезазначеного, можна стверджувати, що методо-
логію доцільно розглядати не стільки як впорядкований комплекс 
засобів (методів) пізнання, стільки як засіб постановки пізнавальної 
проблеми. Відповідно, вибір методології, поєднання різних мето-
дів пізнання, залежить в першу чергу від характеру і масштабності 
явища, котре досліджується або завдань, які були сформовані для 
досягнення певного результату – мети дослідження.

Розглядаючи конкретні методи наукового пізнання та можли-
вість їх застосування для дослідження права на мирні зібрання 
в Україні та зарубіжних країнах варто звернути увагу на такий 
метод – як діалектика. Відзначимо, що під діалектикою, в рам-
ках нашого дослідження, варто розуміти такий метод наукового 
пізнання, котрий розроблено філософією, та в адміністратив-
но-правовій науці окреслює загальні напрями і підходи до дослі-
дження адміністративно-правових явищ, інститутів та норм 
адміністративного права. Безпосередньо спираючись на під-
ґрунтя діалектики наука адміністративного права розробляє свої 
методи, котрі відповідають завданням та сприяють досягненню 
її цілей, а також характеристикам явищ, що нею досліджуються.

Є. С. Назимко слушно зазначає, що діалектика є всезагаль-
ним методом розв’язання проблем теоретичного (пізнаваль-
ного) характеру, що виникають у науці права. І це тому, що 
діалектика може охопити та об’єднати всі методи інших наук. 
Діалектика є наукою про розвиток і загальний зв’язок, наука 
про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства 
й мислення. Діалектика включає в себе об’єктивну і суб’єк-
тивну діалектику. Під об’єктивною діалектикою розуміють діа-
лектики реального світу, природи і суспільства, яка являє собою 
безперервний розвиток і зміну, виникнення і знищення явищ 
природи і суспільства Суб’єктивна – це відображення об’єктив-
ної діалектики. діалектики буття у свідомості людини. Іншими 
словами, об’єктивна діалектика панує в усій природі, а суб’єк-
тивна діалектика. діалектичне мислення є тільки відображен-
ням пануючого в усій природі руху шляхом протилежностей. 
Тобто діалектика речей визначає діалектику ідей. Також, діа-
лектика як вчення про розвиток досліджує три кола проблем: 
особливості, що відрізняють розвиток від всяких інших типів 
змін, питання про джерело розвитку і його форми. Діалектика 
як вчення має свою структуру. Її елементами є поняття, що 
обіймають структурні одиниці різних рівнів, планів, аспектів 
(принципи, закони, категорії) [9].
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Діалектичний метод спрямований на вивчення внутрішніх 
джерел розвитку такого явища, як право на мирні зібрання, його 
історичних перетворень, на усвідомлення цілісності гносеоло-
гічного й онтологічного аналізів, а також, на розвиток права 
на мирні зібрання, що відображає певні періоди існування 
адміністративно-правової наукової думки. Вивчаючи право на 
мирні зібрання вчені-правознавці повинні не тільки дослідити 
теперішній стан досліджуваного явища, як можна спостерігати 
у ряді праць науковців, але і а й максимально детально поясню-
вати його, досліджуючи глибинний зміст.

Р. М. Шевчук, досліджуючи діалектичний метод у правоз-
навстві, доходить висновку, що у сучасного дослідника-правоз-
навця фактично є два діалектичних методи. Обидва вони після 
збагачення їх усталеними загальнонауковими принципами: 
об’єктивності світу, пізнаваності світу та причинності у світі 
(тобто взаємозв’язку і взаємозалежності явищ у об’єктивному 
світі, та їх пояснення лише внутрішніми причинами без втру-
чання вищих надсвітових сил) можуть з певними поправками, 
що диктуються сучасними досягненнями філософської, а також 
загально і спеціально-наукової методології, застосовуватись 
у правових дослідженнях [10].

Вчений зазначає, що перший, розроблений Сократом, Пла-
тоном та Аристотелем, удосконалений сучасними індуктив-
ними та дедуктивними засобами, може стати у нагоді для дослі-
дження фактичного правового матеріалу шляхом індуктивного 
висунення певних гіпотез (зокрема формування дефініцій 
понять, здійснення певних теоретичних узагальнень), та пере-
віркою їх істинності дедуктивним обґрунтуванням і доведен-
ням. Такі індуктивно виявлені та дедуктивно-обґрунтовані 
теоретичні положення (сталі зв’язки, відношення та власти-
вості правових явищ), водночас, можуть бути використані для 
пояснення і прогнозування нових фактів, як нового підґрунтя 
для наступного теоретичного узагальнення, і вже його обґрун-
тування і доведення, і т. д. Другий метод – розроблений Г. Геге-
лем, К. Марксом та Ф. Енгельсом, після усунення положень, 
які не витримали критики історії, та тих, що диктувалися іде-
ологією класової боротьби, войовничим матеріалізмом та пре-
тензією на всезагальність, може стати у нагоді вченому-правоз-
навцю як інструмент дослідження окремих процесів правової 
реальності, що дійсно спричиняються суперечливими проти-
лежностями, які необхідно виокремити і зняти віднаходженням 
об’єднуючих соціально-правових реалій, що здатні примирити 
протилежності на вищому рівні духовно-матеріального право-
вого універсуму [10].

У процесі роботи над науковою проблематикою права на 
мирні зібрання, доцільно зауважити, що методичну основу 
адміністративно-правової науки становлять загальнонаукові 
принципи, зокрема, історичний – розгляд правового явища 
у розвитку та історичному взаємозв’язку (найбільш доцільним 
видається застосування даного методу від початку протест-
ного руху в період здобуття Україною незалежності до тепе-
рішніх часів, – зокрема, Помаранчевої революції та Революції 
гідності); об’єктивний метод – істинне відображення держав-
но-правової дійсності в науковому знанні; метод конкретності – 
точний облік всіх умов, в яких знаходиться об’єкт пізнання, 
в даному випадку, – умов за яких відбувалися найбільш масові 
мирні зібрання та які справили суттєвий вплив на адміністра-
тивно-правове регулювання зазначеного явища; плюралізм, він 
же метод багатоаспектності в будь-якому дослідженні. Зазна-

чені методологічні підходи до права на мирні зібрання в Укра-
їні та зарубіжних країнах видаються найбільш обґрунтованими. 
Також, підлягає включення до зазначеного переліку принципу 
системного наукового аналізу – структурування наявних дже-
рел знань за різними критеріями, а також принципу науково- 
обґрунтованого використання науково-технічних засобів.

Важливе значення для дослідження такого об’єкту як 
право на мирні зібрання, в рамках адміністративно-правової 
науки мають спеціальні або спеціально-наукові методи: фор-
мально-логічний, порівняльно-правовий, техніко-юридичний, 
який включає у свій склад метод правового експерименту, 
а також метод державно-правового моделювання. Зазначені 
методи дозволяють дослідити явище – право на мирні зібрання 
та сприятимуть ефективному аналізу наявних матеріалів.

Метод державно-правового моделювання необхідно відне-
сти до спеціальних методів адміністративно-правової науки, 
а саме, як різновид спеціального техніко-юридичного методу, 
з огляду на його специфіку.

Висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків  
у даному науковому напрямку. Таким чином, спеціально- 
правовий техніко-юридичний метод за своєю правовою природою 
є державно-правовим моделюванням. При дотриманні відповід-
них засобів вивчення, буде ефективним способом дослідження 
правовідносин, що виникають у сфері забезпечення права на 
мирні зібрання. Зазначений напрям, на думку автора, має значне 
теоретичне і практичне значення, дозволить краще організовувати 
відповідні правові відносини в нашій країні. Варто зазначити, що 
майбутнє адміністративного права як науки має визначатися необ-
хідністю створення ефективних державно-правових моделей для 
вирішення ключових актуальних питань щодо регулювання сфери 
забезпечення права на мирні зібрання.

Підводячи певний підсумок, варто зазначити, що методологія 
загальної правової науки представляє собою сукупність упоряд-
кованих способів пізнання дійсності. У класичному розумінні 
методологічною базою адміністративно-правової науки служать 
загальні та спеціальні методи. Методи наукового пізнання відігра-
ють різноманітну роль в пізнавальних процесах, проте всі вони 
взаємодіють один з одним, включаються в єдину систему.
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Kobrusieva Y. Modern methodological approaches to 
the study of the right to peaceful assembly in Ukraine

Summary. The article examines modern methodological 
approaches to the right to peaceful assembly in Ukraine. 
Emphasis is placed on the elements of a developing democratic 
society that is open to change, the freedom enjoyed by citizens, 
where the legislator’s attitude to peaceful assembly plays 
an important role. A wide range of political reasons or beliefs 
can provoke public protest, which in turn can take various 
forms of public assembly. An important role in the mechanism 
of ensuring the right to peaceful assembly is played by public 
authorities, which have restraining administrative and legal 
mechanisms in the interests of society, to ensure freedom 
of expression, assembly and demonstration of citizens.

The changes taking place in Ukrainian society arouse high 
activity and the desire of people to take a direct part in solving 
problems that concern their common interests, including 
the use of the right to peaceful assembly. However, despite 
the importance of this type of political rights, the constitutional 
provisions on freedom of assembly, assembly, street 
demonstrations and demonstrations, which are still not 
properly specified in the current legislation, are often limited 
or even violated.

Based on the international experience of regulating the right 
to peaceful assembly, ways to increase the effectiveness 
of the mechanism of administrative and legal support 
of the right to peaceful assembly are proposed, which are to 
create a domestic mechanism to monitor compliance with 
international standards of human rights and freedoms. human 
being, if this or that problem is not solved at the national level. 
It is proved that even a rather small range of current norms 
enshrined in legislative acts of various levels, which guarantee 
the right to peaceful assembly, often show some inconsistency in 
the content of the outlined rights, especially from the standpoint 
of the right to freedom of peaceful assembly. the subject is 
called a citizen, and civil law - an individual. The necessity 
of introduction of international standards of ensuring the right 
to peaceful assembly, first of all the standards of the European 
community, which is connected with the European integration 
aspirations of Ukraine, is proved. After all, the implementation 
of European standards and their observance by the subjects 
of public administration is one of the preconditions for 
Ukraine’s integration into the European legal space.

Since the right to freedom of peaceful assembly cannot 
be exercised in the absence of corresponding responsibilities 
imposed on the state by its authorized bodies, the analysis 
of the Constitution and laws of Ukraine allowed to separate 
such bodies into the category of subjects of power to ensure 
the right to peaceful assembly.

Key words: peaceful assemblies, international standards, 
subjects of ensuring the right to peaceful assembly, civil 
society.
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ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 
ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАСАД СЛУЖБОВОГО ПРАВА

Анотація. У статті розглядається питання особливос-
тей законодавчих актів як джерел засад службового права. 
Автор виокремлює та визначає законодавчі акти як дже-
рела засад службового права, досліджує особливості зако-
нодавчих актів як джерел службового права, узагальнює 
погляди на порушене питання.

Статтю присвячено дослідженню проблем становлення 
та розвитку національних законодавчих актів як джерела 
засад службового права України. Проаналізовано поняття 
джерела службового права України, аналізуються переду-
мови формування українського службового права як від-
носно автономної юридичної системи. Уперше детально 
досліджуються міра автономії цієї системи, її вплив на 
побудову законодавчих актів як службового законодавства, 
правозастосовчої практики.

Значна увага приділена концепції автономії службо-
вого права, що сформувалися в європейській юридичній 
науці. Наводяться аргументи на користь того, що найбільш 
витриманими в теоретичному плані і найбільш придат-
ними для української системи права в частині своїх прак-
тичних наслідків являються концепції, що підтримують 
теорію автономії службового права і зв’язують це явище 
з особливими законодавчими актами, принципами, кон-
струкціями, фундаментальними положеннями цієї право-
вої системи, обумовленими інтеграцією у рамках службо-
вого права публічно– і приватноправових основ.

Розроблено сучасну теорію джерел службового права, 
розглядаються питання про місце службового права в системі 
українського права на сучасному етапі, його функції і пред-
мет правового регулювання. У статті доводиться необхідність 
розрізняти функції, що мають змістовний і інструментальний 
характер: змістовні функції службового права виражають 
його соціальне призначення, інструментальні функції (ста-
тична, динамічна, охоронна) властиві його окремим елемен-
там. У статті обґрунтовується, що діюче українське законо-
давство дозволяє виділити дві змістовні функції службового 
права: службово-публічну функцію і функцію регулювання 
соціальних і службових процесів. Змістовні функції службо-
вого права найбільш вирішальним чином впливають на його 
предмет і його юридичні характеристики як цілісної системи, 
а інструментальні функції дають додаткові підстави для 
диференціації предмета і системи службового права.

Уточнюється класифікація джерел службового права 
(національний рівень) являє собою найбільш розгалужену 
групу, представлену: Конституцією України. (ст. 38, яка 
гарантує кожному громадянину України право доступу до 
державної служби, а також служби в органах місцевого 
самоврядування); законами України, а саме: Законом Укра-
їни «Про державну службу»; указами Президента Укра-
їни; постановами Кабінету Міністрів України; наказами 
центральних органів виконавчої влади та інші джерела.

Джерела службового права (міжнародний (європейський) 
рівень) представлені меншою кількістю правових актів. 

Йдеться про ті правові акти міжнародного характеру, які 
пройшли процедуру ратифікації в Україні. У роботі відзна-
чаються форми диференціації службово-правових законодав-
чих засад на рівні окремих інститутів службового права.

Ключові слова: законодавчі акти, засади джерел служ-
бового права, класифікація, особливості законодавчих 
актів.

Постановка проблеми. Доволі часто останнім часом 
у вітчизняній науковій літературі обговорюється питання про 
доцільність виділення службового права в окрему галузь права. 
Зазначеній проблематиці присвятили свої праці В. Б. Авер’я-
нов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Р. С. Мельник, В. К. Колпа-
ков та інші дослідники. Задля обґрунтування цієї позиції нау-
ковці зверталися до історичних особливостей становлення 
інституту публічної служби у нашій країні; зарубіжного дос-
віду регулювання діяльності державних службовців; тенденцій 
розвитку українського права та вітчизняної судової практики 
[1, с. 283–286].

Стан дослідження. Аналіз наукової літератури показує, що 
зазначене питання ще не було предметом системного розгляду 
вітчизняними вченими, що свідчить про високий рівень його 
наукової новизни. Опрацювання джерельної бази службового 
права є необхідною передумовою для наукової дискусії про 
систематизацію законодавчих норм останнього. У своїй статті 
я хотів би звернути увагу на проблеми службового права, які на 
мою думку є важливими: невідповідність національних законо-
давчих актів службового права, європейському законодавству, 
проблеми щодо розуміння сутності службового права, та наяв-
ність прогалин у законах, пов’язаних із службовою діяльністю.

Метою цієї статті є надання авторського поняття службо-
вого права, класифікація законодавчих нормативно-правових 
актів щодо службового права, розкриття і вирішення питання 
прогалин у законодавстві.

Виклад основних матеріалів дослідження. Неможливо не 
погодитися з позицією В.К. Колпакова, який вважає, що осно-
воположним поняттям у структурі службового права є держав-
но-службові відносини, під якими розуміється державно-пра-
вові відносини служби і вірності державного службовця. 
«Важливо підкреслити, – наголошує автор, – що службове 
право не входить в систему трудового права. Публічні служ-
бовці не є звичайними працівниками, яких приймають в при-
ватному порядку на службу. Вони мають особливий державно 
правовий статус» [2, с. 23].

Джерела службового права формують відповідну систему 
із чітко визначеною організаційною структурою, елементами 
якої виступають упорядковані за певною ієрархією правила 
поведінки, зосереджені у нормативно-правових актах, які 
можуть існувати або на національному, або на міжнародному 
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рівнях. З огляду на це, джерела службового права можуть бути 
представлені:

Оскільки службове право (право публічної служби) як під-
галузь адміністративного права об’єднує норми, що регулю-
ють питання проходження служби у різних публічно-правових 
інституціях, – органах виконавчої влади, органах прокуратури, 
органах внутрішніх справ, дипломатичних місіях, органах міс-
цевого самоврядування тощо [3, с. 7-9], то об’єктом нашого 
аналізу стануть не лише ті джерела права, які визначають 
правовий статус державних службовців (у вузькому розумінні 
цього слова), але й ті з них, які є правовою основою діяльності 
інших категорій осіб (працівники міліції, прокуратури тощо), 
які працюють на державу та отримують заробітну платню за 
рахунок коштів державного бюджету.

Класифікація джерел службового права (національний 
рівень) являють собою найбільш розгалужену групу, пред-
ставлена:

– Конституцією України. (ст. 38, яка гарантує кожному гро-
мадянину України право доступу до державної служби, а також 
служби в органах місцевого самоврядування [4, с. 4];

– законами України, а саме: Законом України «Про дер-
жавну службу»;

– указами Президента України;
– постановами Кабінету Міністрів України;
– наказами центральних органів виконавчої влади та інші 

джерела.
Джерела службового права (міжнародний (європейський) 

рівень) представлені меншою кількістю правових актів. Йдеться 
про ті правові акти міжнародного характеру, які пройшли про-
цедуру ратифікації в Україні. Прикладом таких актів можна 
назват Резолюцію 34/169 Генеральної Асамблеї ООН «Кодекс 
поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку», яка 
визначає межі правомірної поведінки посадових осіб, а також 
містить низку положень процесуального та організаційного 
характеру щодо діяльності з підтримання правопорядку. Ухва-
лення кодексу зумовлене важливістю підтримання правопо-
рядку як для життя окремих осіб, так і для всього суспільства 
і спрямоване на недопущення зловживань посадових осіб у цій 
сфері та на забезпечення прав людини [5, с. 18-20].

Джерела службового права (національний рівень) пред-
ставлені насамперед рішеннями судових органів.

На думку Д. Кирилюка, аналіз української правової сис-
теми дозволяє зробити висновок про те, що судова практика 
вже є джерелом права. Так, до числа судових актів, що містять 
нормативні приписи, можуть бути віднесені:

– рішення Конституційного Суду України;
– роз’яснення (рішення) Пленуму Верховного Суду Укра-

їни та вищих спеціалізованих судів;
– рішення судів загальної юрисдикції, що скасовують дію 

нормативних актів;
– рішення судів, прийняті на підставі аналогії закону 

та права, а також на підставі норм права, що містять оціночні 
поняття;

– рішення Європейського суду з прав людини [6, с. 43-46].
Неформалізовані джерела службового права (міжнародний 

(європейський) рівень) об’єднують у собі насамперед рішення 
міжнародних судових установ, зокрема Європейського суду 
з прав людини, рішення якого, як вже було зазначено вище, 
визнаються джерелом права в Україні [7, с. 78-79].

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо:
– закони мають не лише декларувати принципи службо-

вого права, але й передбачати механізм їх реалізації через вста-
новлення чітких правил для проходження служби публічними 
службовцями:

– сучасні законі мають враховувати основні європейські 
стандарти у сфері публічної служби:

– усунення існуючих колізій і врегулювання прогалин в зако-
нодавстві має сприяти розвитку публічної служби в Україні.
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Kovalenko B. Legislative acts as sources of principles 
of official law

Summary. The article considers the peculiarities 
of legislative acts as sources of principles of official law. 
The author identifies and defines legislative acts as sources 
of principles of service law, explores the features of legislative 
acts as sources of official law, summarizes views on the issue.

The article is devoted to the study of the problems 
of formation and development of national legislative 
acts as a source of principles of official law of Ukraine. 
The notion of the source of service law of Ukraine is analyzed, 
the preconditions of formation of the Ukrainian service law as 
concerning autonomous legal system are analyzed. For the first 
time, the degree of autonomy of this system, its influence on 
the construction of legislative acts as official legislation, law 
enforcement practice are studied in detail.

Much attention is paid to the concept of autonomy of service 
law, formed in European jurisprudence. Arguments are made 
in favor of the fact that the most theoretically sustained 
and most suitable for the Ukrainian legal system in terms of its 
practical consequences are the concepts that support the theory 
of autonomy of official law and link this phenomenon with 
special legislation, principles, structures, fundamental 
provisions of this legal system, due to the integration within 
the service law of public and private law bases.

The modern theory of sources of service law is developed, 
questions about a place of service law in system of the Ukrainian 
law at the present stage, its functions and a subject of legal 
regulation are considered. The article argues the need to 
distinguish between functions that have a substantive 
and instrumental nature: the substantive functions of official 
law express its social purpose, instrumental functions (static, 
dynamic, protective) are inherent in its individual elements. 
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The article substantiates that the current Ukrainian legislation 
allows to distinguish two meaningful functions of official law: 
official-public function and the function of regulating social 
and service processes. The substantive functions of service law 
most decisively affect its subject and its legal characteristics 
as a holistic system, and instrumental functions provide 
additional grounds for differentiation of the subject and system 
of service law.

The specified classification of sources of service law 
(national level) is the most branched group represented by: 
the Constitution of Ukraine. (Article 38, which guarantees 
every citizen of Ukraine the right to access the civil service, as 

well as service in local governments); laws of Ukraine, namely: 
the Law of Ukraine “On Civil Service”; decrees of the President 
of Ukraine; resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine; 
orders of central executive bodies and other sources.

Sources of service law (international (European) level) 
are represented by a smaller number of legal acts. These are 
legal acts of international character that have been ratified in 
Ukraine. The paper notes the forms of differentiation of service 
and legal legal principles at the level of individual institutions 
of service law.

Key words: legislative acts, principles of sources of official 
law, classification, features of legislative acts.
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завідувач відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
Анотація. У статті на підставі аналізу та узагальнення 

наукових поглядів вчених-правознавців розкрито поняття 
та сутність адміністративно-правового механізму забез-
печення науково-технологічного розвитку. Обґрунтовано, 
що адміністративно-правовий механізм забезпечення 
науково-технологічного розвитку є структурним елемен-
том механізму адміністративно-правового регулювання 
суспільних відносин у державі, проте містить більш обме-
жений, однак притаманний йому обсяг ознак, зокрема: 
владних повноважень органів публічного адміністрування, 
можливостей реалізації функцій і завдань держави щодо 
підтримки та створення умов належної функціональності, 
оптимізації і вдосконалення науково-технологічної сфери. 
Надано авторське визначення адміністративно-правового 
механізму забезпечення науково-технологічного розвитку 
в Україні як сукупної репрезентації теоретичного під-
ґрунтя та практичної реалізації забезпечувального впливу 
держави на процеси якісних перетворень конвергенції 
науки та технологій як чинника впливу на соціально-еко-
номічний розвиток країни та показника рівня вітчизняного 
науково-технологічного потенціалу. 

Визначено, що забезпечувальний вплив у досліджуваній 
сфері здійснюється на двох рівнях (національному та між-
народному), кожному з яких притаманний власний теоре-
тичний та практичний арсенал адміністративних заходів 
(елементів), що мають свій вираз у нормативному, фінансо-
вому, кадровому, організаційно- та матеріально-технічному, 
інформаційно-аналітичному полі. Акцентується увага, що 
ефективність адміністративно-правового механізму забез-
печення науково-технологічного розвитку розкривається 
через ступінь відповідності державної політики обраній 
стратегії розвитку науково-технологічного розвитку кра-
їни, довіру до неї як з боку населення, так і міжнародних 
організацій, станом нормативно-правового забезпечення, 
а також рівнем протидії загроз публічним інтересам. Для 
підвищення рівня їх ефективності необхідно використову-
вати сукупність заохочувальних, охоронних, захисних та, 
в окремих випадках, примусових заходів з метою створення 
сприятливих умов для провадження науково-технологіч-
ної діяльності, задоволення потреб держави та її громадян 
у науково-технологічному розвитку.

Ключові слова: науково-технологічний розвиток, 
науково-технологічний потенціал, науково-технологічна 
діяльність, адміністративно-правовий механізм, адміні-
стративно-правове регулювання, адміністративно-правове 
забезпечення

Постановка завдання. Згідно з ОЕСР, «нова роль держави 
полягає у забезпеченні базових умов, усуненні перешкод для 
інноваційного розвитку, посиленні поширення технологій, 

сприянні створенню мереж, груп та інструментів впливу у сфері 
наукових досліджень та розробок» (ОЕСР, 1999). [1, с. 85].

Зазначене передбачає формування ефективного адміні-
стративно-правового механізму забезпечення науково-тех-
нологічного розвитку України, оскільки ефективність пра-
вового впливу на суспільні відносини залежить не тільки від 
їхньої природи та особливостей, правильно знайденого методу 
регулювання, а й від успішного використання всіх елементів 
механізму, за допомогою якого правова воля переводиться 
у фактичну поведінку суб’єктів права [2]. Тобто правильно 
використані елементи адміністративно-правового механізму 
забезпечення безпосередньо впливають на ефективність пра-
вового втручання в суспільні зв’язки та на їх результативність 
[3, с. 85]. Окрім того, «механізменний» підхід (концепція) 
в юридичних дослідженнях дає змогу розглянути відповідні 
явища правової дійсності в єдності всіх складових частин цих 
явищ, відобразити процеси функціонування права, його дина-
міку [4, с. 67]. Можна вважати, що без застосування категорії 
«механізм» дескриптивний опис низки правових явищ є непов-
ним, а в деяких випадках – узагалі неможливим. Звідси слід 
зробити висновок про зростання евристичного потенціалу 
категорії «механізм» як на рівні правової теорії, так і конкрет-
ної правозастосовної діяльності [5, с. 66].

Науковим підґрунтям для дослідження проблематики адмі-
ністративно-правового механізму забезпечення науково-техно-
логічного розвитку стали праці таких учених теоретиків права 
та адміністративістів, як С. Алексеев, Т. Альберда, Ю. Андрій-
чук, Р. Демків, М. Кельман, В. Коваленко, B. Колпаков, Ю. Кри-
вицький, O. Кузьменко, М. Кутерга, О. Мурашин, М. Орзих, 
А. Присяжнюк, С. Рудницький, П. Фатеєв, Р. Шишка.

Метою статті є визначення на підставі аналізу та узагаль-
нення наукових поглядів вчених-правознавців поняття та сут-
ності адміністративно-правового механізму забезпечення нау-
ково-технологічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У межах ака-
демічних досліджень зокрема, та світової гуманітарної науки 
загалом, поняття «механізм» – і як концепт, і як абстракція 
високого рівня узагальнення – має широке поле застосування 
і, набувши наукового статусу, стало практично незамінним як 
модель пояснення (функціонування) цілої низки явищ [5, с. 64].

С. Рудницький [6] відмічає, що її часто використовують 
політологи для опису різноманітних явищ і процесів у полі-
тичному житті сучасної України зі зрозумілих причин – адже 
саме її гносеологічні можливості дозволяють пояснити, 
яким чином задекларовані права чи чинні інтереси суб’єктів  



38

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020 № 48

суспільно-політичного життя реалізуються в політичній дійс-
ності. У філософії ця категорія використовується для опису 
трудових відносин, самореалізації особистості, легітимації 
політичних інститутів, соціального організму країни, самовід-
творення української політичної нації, функціонування й роз-
витку соціуму та інших явищ [7, с. 96]. 

Тобто, вченими здебільшого вважається, що механізм, як 
правова категорія, це система процесів, прийомів і методів, які 
стають важливим інструментом для досягнення як коротко-, 
так і довготермінових цілей через прийняття правильних і сво-
єчасних рішень [8, с. 11].

Уточнимо, що словосполучення «механізм прав», «меха-
нізм забезпечення», «механізм діяльності», «механізм регу-
лювання» за правом знаходять своє відображення у працях 
науковців. Водночас слід розуміти, що в кожному конкретному 
випадку той чи інший дослідник розуміє те, що, власне, хоче 
розуміти. Звісно, є встановлені доктриною рамки певного сут-
нісного аспекту досліджуваного явища, однак міждисциплінар-
ний характер категорії, а також варіювання концепційних поєд-
нань інших процесів, явищ чи феноменів, об’єднаних спільним 
завданням з механізмом, спричиняє різнобарвне, різносутнісне 
його наповнення у змістовому аспекті [9, с. 150].

Важливим є відмітити, що сьогодні серед багатьох галузей 
права адміністративне право відіграє важливу роль у правовому 
опосередкуванні, завдяки якому виникає та функціонує відпо-
відний механізм забезпечення, оскільки сприяє впорядкуванню 
цілої низки суспільних відносин та встановленню правових 
засобів в різних сферах державного управління (публічного 
адміністрування), визначає порядок реалізації окремих функ-
цій держави, у тому числі і у сфері забезпечення [10, с. 808] 
аналізованої сфери.

При цьому, категорії «адміністративно-правовий механізм» 
як такої, у чистому вигляді у науковій літературі зустріти майже 
неможливо. Визначальне значення має додання до нього діяль-
нісного аспекту: регулювання, забезпечення, охорони, захисту, 
гарантування, тощо.

Аксіомним буде твердження, що всередині кожного такого 
механізму лежить певний набір елементів, які пов’язані й тісно 
взаємодіють між собою задля вирішення спільних завдань і досяг-
нення загальної мети існування всього механізму [9, с. 150].

Необхідно відзначити, що сьогодні більшість науковців роз-
кривають категорію «забезпечення» через «регулювання», пояс-
нюючи це тим, що правове забезпечення – це цілеспрямований 
вплив на поведінку людей і суспільні відносини за допомогою 
правових (юридичних) засобів [11, с. 68] задля безперешкодного 
руху інтересів суб’єктів до цінностей, тобто гарантування їх спра-
ведливого задоволення [12]. Тим самим, дія по забезпеченню 
є метою механізму правового регулювання. 

Через це термін «механізм правового регулювання» є най-
більш поширеним в юриспруденції. Він передбачає опис регу-
лятивного впливу з боку держави, а всі інші механізми є його 
родовими поняттями, які описують конкретний напрям впливу, 
як наприклад, у нашому випадку – забезпечувальний. 

Тому, перш ніж визначати поняття та сутність адміністра-
тивно-правового механізму забезпечення науково-технологіч-
ного розвитку в Україні, необхідно визначитись із джерельною 
базою його сутнісних ознак, що є похідними.

В юридичній науці поняття «механізм правового регулю-
вання» активно використовується з 1960 року. Його введення 

стало наслідком того, що розробка окремих правових явищ 
(актів, норм, правовідносин і т. п.) і дослідження їх впливу 
на суспільні відносини не завжди давали бажаний результат. 
В реальній дійсності дані явища не існують ізольовано один від 
одного, вони постійно взаємодіють і саме у взаємодії надають 
регулюючий вплив на суспільні відносини [13, с. 18].

У процесі генези теорії механізму правового регулювання 
у правознавстві сформувалося декілька основних підходів його 
інтерпретації – інструментальний (С. Алексєєв, В. Ісаков), 
діяльнісний (В. Горшенєв, С. Комаров), системний (В. Шаба-
лін, С. Нарикова) та комплексний (І. Галаган, М. Матузов). При 
цьому всебічна наукова рефлексія сутності категорії «механізм 
правового регулювання» має грунтуватися на лінгвістичному 
вивченні слів, що утворюють назву означеного поняття. На під-
ставі проведеного етимологічно-значеннєвого аналізу можна 
констатувати, що кожне зі слів, які складають аналізований 
термін, являється полісемічним. Це, у свою чергу, вже на сло-
весному рівні ускладнює однозначне його трактування. Однак 
наявний лінгвістичний субстрат цього терміна дозволяє іден-
тифікувати його в якості системи правового інструментарію, 
за допомогою якої досягається певний рівень урегульованості 
суспільних відносин [14, с. 75].

В принципі розуміння правового механізму вже встанови-
лось і не заперечується. Воно зводиться до того, що він є важ-
ливим науково-гносеологічним поєднанням окремих елементів 
за допомогою яких забезпечується регулятивна та охоронна 
функція врегулювання правовідносин. При тому слід зважати 
на рівень такого регулювання: міжнародний (обов’язковий чи 
орієнтовний), національний, локальний і мононормативний [15].

Як приклад, науковець Р. Демків вважає, що механізм 
правового (юридичного) регулювання – це система організо-
ваних найбільш послідовних юридичних засобів (юридичні 
норми, юридичні відносини, юридична відповідальність 
та ін.), за допомогою яких здійснюється юридичне регулю-
вання [16, с. 20]. Він є теоретичним явищем, яке проявляється 
практично не у вигляді самостійного явища, а сукупністю окре-
мих елементів, що діють послідовно та становлять його зміст 
[7, с. 98]. Тобто, поняття механізму охоплює дві сторони право-
вого регулювання. По-перше, – це забезпечення за допомогою 
сукупності правових засобів правового впливу на суспільні від-
носини і, отже, забезпечення ефективності правового впливу. 
По-друге, – це внутрішня будова механізму, його окремі еле-
менти (частини), взяті в співвідношенні [17, с. 30].

Таким чином, узагальнємо, що під механізмом правового 
регулювання слід розуміти сукупність різних за своєю природою 
і функціями засобів регулювання суспільних відносин з метою 
ефективного та результативного досягнення поставлених цілей.

Водночас, механізмом адміністративно-правового регулю-
вання звужується сфера його впливу сукупним застосуванням 
публічною адміністрацією тільки адміністративно-правових засо-
бів (елементів). А з додаванням до його складу терміну «забезпе-
чення» ще й звуження виключно до забезпечувального процесу. 

Розберемось із зазначеним в порядку черговості. Зокрема, 
звертаючись до юридичної природи адміністративно-правових 
засобів, В. Колпаков та О. Кузьменко зазначають, що за допо-
могою засобів адміністративного права здійснюється зовнішнє 
вираження і юридичне оформлення публічного інтересу 
в управлінні [18, с. 31]. Значення, цілеспрямованість, особли-
вості змісту й порядок застосування адміністративно-правових 
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засобів закріплені адміністративним законодавством України 
(законами та урядовими постановами), а свій розвиток і деталі-
зацію вони отримують у відомчих нормативних актах і рішен-
нях місцевих органів влади та місцевого самоврядування 
[19, с. 123; 20, с. 64].

Ознаками таких засобів є: 1) встановлюються державою; 
2) є конкретними способами захисту інтересів суб’єктів адмі-
ністративно-правових відносин; 3) спрямовані на подолання 
перешкод, які стоять на шляху задоволення публічних інтере-
сів; 4) відображають інформаційні якості та ресурси адміністра-
тивного права, що додає їм особливого юридичного значення; 
5) певним чином поєднуючись, виражають функціональну сто-
рону адміністративного права (тобто виступають основними 
елементами його дії); 6) призводять до юридичних наслідків, 
конкретних результатів в залежності від ефективності або нее-
фективності здійснюваного регулювання [16, с. 21].

У забезпечувальній діяльності уповноважені суб’єкти дер-
жави застосовують тільки ті адміністративно-правові засоби, що 
спрямовані на підтримку, належну функціональність та, за необ-
хідності, оптимізацію й вдосконалення адміністративно-право-
вого регулювання сфери, правового явища чи певного процесу. 

На підставі аналізу викладеного матеріалу, слід узагаль-
нити, що адміністративно-правовий механізм забезпечення 
науково-технологічного розвитку є структурним елементом 
механізму адміністративно-правового регулювання суспільних 
відносин у державі, проте містить більш обмежений, однак 
притаманний йому обсяг ознак, зокрема: владних повнова-
жень, безпосередніх керівних органів державного управління 
(публічного адміністрування), можливостей реалізації функцій 
і завдань держави щодо підтримки та створення умов належної 
функціональності, оптимізації і вдосконалення науково-техно-
логічної сфери тощо.

Висновки. Отже, адміністративно-правовий механізм 
забезпечення науково-технологічного розвитку в Україні можна 
визначити як сукупну репрезентацію теоретичного підґрунтя 
та практичної реалізації забезпечувального впливу держави на 
процеси якісних перетворень конвергенції науки та технологій 
як чинника впливу на соціально-економічний розвиток кра-
їни та показника рівня вітчизняного науково-технологічного 
потенціалу.

Забезпечувальний вплив у досліджуваній сфері, на наш 
погляд, здійснюється на двох рівнях (національному та міжна-
родному), кожному з яких притаманний власний теоретичний 
та практичний арсенал адміністративних заходів (елементів), 
що мають свій вираз у нормативному, фінансовому, кадровому, 
організаційно- та матеріально-технічному, інформаційно-ана-
літичному полі. 

Ефективність адміністративно-правового механізму забез-
печення науково-технологічного розвитку розкривається через 
ступінь відповідності державної політики обраній стратегії 
розвитку науково-технологічного розвитку країни, довіру до 
неї як з боку населення, так і міжнародних організацій, станом 
нормативно-правового забезпечення, а також рівнем протидії 
загроз публічним інтересам. Для підвищення рівня їх ефек-
тивності необхідно використовувати сукупність заохочуваль-
них, охоронних, захисних та, в окремих випадках, примусових 
заходів з метою створення сприятливих умов для провадження 
науково-технологічної діяльності, задоволення потреб держави 
та її громадян у науково-технологічному розвитку.
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Kurkova K. Concept and essence of administrative 
and legal mechanism for provision of scientific and 
technological development

Summary. The article, based on the analysis 
and generalization of scientific views of legal scholars, reveals 
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the concept and essence of the administrative and legal 
mechanism for scientific and technological development. 
It is substantiated that the administrative-legal mechanism 
of scientific and technological development is a structural element 
of the mechanism of administrative-legal regulation of public 
relations in the state, but contains a more limited, but inherent 
scope of features, including: powers of public administration, 
opportunities to implement functions and tasks of the state 
to support and create conditions for proper functionality, 
optimization and improvement of science and technology. 
The author’s definition of the administrative and legal 
mechanism of scientific and technological development in 
Ukraine as a cumulative representation of the theoretical basis 
and practical implementation of the state’s security influence 
on the processes of qualitative transformations of science 
and technology convergence as a factor influencing the socio-
economic development of the country. 

It is determined that the security influence in the research 
area is carried out at two levels (national and international), 
each of which has its own theoretical and practical arsenal 

of administrative measures (elements), which have their 
expression in regulatory, financial, personnel, organizational 
and logistical, information and analytical field. It is emphasized 
that the effectiveness of the administrative and legal 
mechanism for scientific and technological development is 
revealed through the degree of compliance of state policy 
with the chosen strategy of scientific and technological 
development of the country, trust in it by the population 
and international organizations, the state of legal support 
and level of counteraction to threats to public interests. To 
increase the level of their efficiency it is necessary to use 
a set of incentive, protective, protective and, in some cases, 
coercive measures to create favorable conditions for scientific 
and technological activities, meet the needs of the state and its 
citizens in scientific and technological development.

Key words: scientific and technological development, 
scientific and technological potential, scientific 
and technological activity, administrative and legal mechanism, 
administrative and legal regulation, administrative and legal 
support.
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ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ
Анотація. У статті досліджено питання умов достро-

кового припинення адміністративних актів. Зазначено, що 
однією з підстав припинення дії адміністративних актів 
є настання юридичної події в зв’язку з якою акт припиняє 
діяти. В цьому випадку мова йде про те, що адміністра-
тивний акт фактично припиняє діяти, якщо перестають 
існувати ті обставини, за наявності яких він може діяти. 
Це може бути пов’язано із зникненням адресата акта, як-то 
смерть фізичної особи або ліквідація юридичної особи, 
загибель речі тощо. Проте зустрічаються й такі випадки, 
коли дію акта може бути припинено у зв’язку з виданням 
іншого акта, зі змісту якого прямо або опосередковано 
випливає, що попередній акт припиняє свою дію (юри-
дичне припинення).

Вказано, що традиційно у спеціальній літературі вка-
зується, що юридичне припинення дії адміністративного 
акту може бути прямим і непрямим (опосередкованим). 
При непрямому (опосередкованому) – приймається новий 
акт, в якому не міститься будь-якої спеціальної вказівки 
на припинення дії старого акта, проте з початком його 
дії попередній акт припиняє діяти, оскільки його зміст 
так чи інакше суперечить змісту нового акта, або новим 
актом поглинається зміст попереднього акта. Так, припи-
няє діяти акт, що встановлює відповідальність за певне 
правопорушення у випадку прийняття нового акта, яким 
визначено іншу відповідальність за таке саме правопору-
шення. У наведеному прикладі йдеться про непряме (опо-
середковане) юридичне припинення дії адміністративного 
акта, оскільки, приймаючи рішення про зміну заходу 
стягнення, окремого рішення чи вказівки в самому акті 
про скасування попереднього акту немає. Отже, дія адмі-
ністративного акта припиняється у зв’язку з волевиявлен-
ням суб’єкта владних повноважень, який прийняв цей акт, 
адміністративного органу вищого рівня або суду.

Констатовано, що правила дострокового припинення дії 
адміністративних актів у Німеччині відрізняються не лише 
щодо правомірних та протиправних актів, але й сприяючих 
та обтяжуючих. До цього додано, що в адміністративній 
та судовій практиці ФРН також розрізняють два додаткові 
види адміністративних актів, керуючись критерієм користі 
для особи, адже зрозуміло, що ідеально поділити акти лише 
на два види, сприяючі та обтяжуючі, не завжди можливо.

Ключові слова: адміністративний акт, припинення, 
дія акта, виконання адміністративного акта.

Постановка проблеми. Однією з підстав припинення дії 
адміністративних актів є настання юридичної події в зв’язку 
з якою акт припиняє діяти. В цьому випадку мова йде про те, 
що адміністративний акт фактично припиняє діяти, якщо пере-
стають існувати ті обставини, за наявності яких він може діяти. 
Це може бути пов’язано із зникненням адресата акта, як-то 
смерть фізичної особи або ліквідація юридичної особи, заги-
бель речі тощо.

Проте зустрічаються й такі випадки, коли дію акта може 
бути припинено у зв’язку з виданням іншого акта, зі змісту 
якого прямо або опосередковано випливає, що попередній акт 
припиняє свою дію (юридичне припинення).

Стан наукової розробки. Триваюча діяльність із удоско-
налення чинного адміністративно-процедурного законодав-
ства своїм результатом має дискусійність розуміння категорії 
«адміністративного акту». Так, науково-теоретичні розробки 
присвячені визначенню сутності адміністративного акту, його 
процедурних аспектів є результатом діяльності таких вчених, 
як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, В.М. Бевзенко 
В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, В. В. Зуй, Т. О. Коломоєць, 
В. К. Колпаков, Н. Р. Нижник, С. Г. Стеценко, В. О. Шамрай, 
В. К. Шкарупа та ін. Триваючі процеси із реформування адмі-
ністративно-судочинного та адміністративно-процедурного 
законодавства вимагають узагальнення судової практики його 
застосування.

Метою статті є здійснення характеристики особливостей 
дострокового припинення адміністративного акта.

Виклад основного матеріалу. Традиційно у спеціальній 
літературі вказується, що юридичне припинення дії адміні-
стративного акту може бути прямим і непрямим (опосеред-
кованим). При непрямому (опосередкованому) – приймається 
новий акт, в якому не міститься будь-якої спеціальної вказівки 
на припинення дії старого акта, проте з початком його дії попе-
редній акт припиняє діяти, оскільки його зміст так чи інакше 
суперечить змісту нового акта, або новим актом поглинається 
зміст попереднього акта.

Так, припиняє діяти акт, що встановлює відповідальність за 
певне правопорушення у випадку прийняття нового акта, яким 
визначено іншу відповідальність за таке саме правопорушення. 
Зокрема, прикладом такого акта може бути рішення щодо зміни 
заходу стягнення, яке приймається відповідною посадовою 
особою органу поліції. Повноваження на прийняття такого 
рішення органами поліції випливає із ст. 293 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення, в якому закріплено 
загальне повноваження всіх органів що розглядають скарги на 
постанови про адміністративні правопорушення – змінювати 
захід стягнення. Зокрема п. 17 інструкції з оформлення мате-
ріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, 
затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни від 6 листопада 2015 року № 1376, закріплює, що поса-
дова особа органу поліції, уповноважена розглядати справи 
про адміністративні правопорушення, при розгляді скарги на 
постанову у справі про адміністративне правопорушення може 
винести рішення щодо зміни заходу стягнення [1].

У наведеному прикладі йдеться про непряме (опосеред-
коване) юридичне припинення дії адміністративного акта, 
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оскільки, приймаючи рішення про зміну заходу стягнення, 
окремого рішення чи вказівки в самому акті про скасування 
попереднього акту немає. Отже, дія адміністративного акта 
припиняється у зв’язку з волевиявленням суб’єкта владних 
повноважень, який прийняв цей акт, адміністративного органу 
вищого рівня або суду.

Юридичними підставами для прямої відміни індивідуаль-
них адміністративних актів є неправомірність (незаконність) 
акта або його практична недоцільність (неефективність), тобто 
відсутність позитивних результатів дії.

Укладачі проєкту ЗАП також наголошують, що оцінка 
адміністративного акта на предмет його правомірності/проти-
правності є обов’язковою нормативною складовою інституту 
дострокового припинення дії адміністративного акта (інституту 
відкликання або визнання недійсним адміністративного акта). 
Якість (правомірний чи протиправний) адміністративного акта 
обумовлює вид дострокового припинення дії адміністратив-
ного акта. Так, правомірний адміністративний акт – може бути 
відкликаний, протиправний адміністративний акт – може бути 
визнаний недійсним [2].

Доцільно зазначити, що ст. 84 Адміністративного проце-
дурно-процесуального кодексу Республіки Казахстан закрі-
плено, що Порушення законодавства Республіки Казахстан 
про адміністративні процедурах є підставою для визнання 
адміністративного акта незаконним, якщо таке порушення 
призвело або могло призвести до прийняття неправильного 
адміністративного акта. Правильний по суті адміністративний 
акт не може бути визнаний незаконним з одних лише фор-
мальних підстав (ч. 1). Незаконний адміністративний акт може 
бути скасований повністю або в частині (ч. 2). При скасуванні 
незаконного адміністративного акту приймається рішення про 
юридичні наслідки визнання адміністративного акта незакон-
ним. Адміністративний акт може бути визнаний недійсним як 
з моменту прийняття такого акту, так і з моменту визнання його 
незаконним (ч. 3). Незаконний адміністративний акт підлягає 
обов’язковому скасуванню (ч. 4) [3]..

Наступною підставою припинення адміністративного акта 
є відкликання правомірного адміністративного акта адміністра-
тивним органом, що його видав.

Відкликання адміністративного акта, як це випливає із самого 
визначення, може бути здійснене лише суб’єктом, який прийняв 
такий акт і «відкликає», тобто, самим суб’єктом владних повнова-
жень. Проте, з огляду на законодавче регулювання, частіш за все 
суб’єкти владних повноважень «скасовують» ті чи інші адміністра-
тивні акти, а не відкликають їх. Наприклад влітку 2020 року депу-
тати Київради ухвалили рішення про скасування сплати пайової 
участі для літніх та сезонних майданчиків кафе і ресторанів [4]. 
Тобто не відкликали своє попереднє рішення, а скасували його.

Взагалі термін «відкликання» у словниковій літературі 
визначається досить вузько і означає позбавлення повноважень 
[5, с. 592]. Як свідчить проведений аналіз нормативної бази, 
термін «відкликання» застосовується лише у спеціальному 
законодавстві, яке стосується окремих сфер функціонування 
публічної адміністрації. Так, відповідно до ч. 3 ст. 303 Кодексу 
адміністративного судочинства України особа, яка подала 
апеляційну скаргу, має право відкликати її до постановлення 
ухвали про відкриття апеляційного провадження.

Законодавець досить часто замість терміну «скасування» 
вживає термін «відкликання» і навпаки. Так, наприклад, 

у ч. 7 ст. 23 Митного кодексу України зазначається, що митний 
орган, який прийняв попереднє рішення, може його відкликати, 
якщо воно:

1) було прийняте на підставі поданих заявником недосто-
вірних документів, наданої ним недостовірної інформації та/
або внаслідок ненадання підприємством всієї наявної у нього 
інформації, необхідної для прийняття зазначеного рішення, що 
суттєво вплинуло на характер цього рішення;

2) вступило в суперечність із законодавством України 
з питань державної митної справи внаслідок змін в останньому;

3) прийняте з порушенням вимог цього Кодексу.
Очевидно, що в цьому випадку має місце припинення 

дії неправомірного адміністративного акта, у зв’язку з чим 
доцільно у цьому випадку використовувати термін «скасу-
вання», а не «відкликання».

Однак, у державах з розвинутим адміністративно-проце-
дурним законодавством аналізовані поняття чітко розмежову-
ються. Відповідно до закону Федеративної Республіки Німеч-
чини «Про адміністративну процедуру»:

1) відкликання застосовується самим уповноваженим орга-
ном публічної адміністрації, після закінчення строку на оскар-
ження адміністративного акта (п. 5 § 49); інший орган може від-
кликати такий акт у випадках зміни компетенції (п.п. 2, 3 § 3);

2) відкликання застосовується лише щодо правомірних 
адміністративних актів, при тому істотно відрізняються пра-
вила відкликання обтяжуючих та сприяючих адміністративних 
актів (п.п. 1–3 § 49);

3) скасування застосовується щодо неправомірних (про-
типравних) адміністративних актів, при тому закон визначає 
підстави, коли може бути скасовано сприяючий адміністратив-
ний акт та юридичні наслідки такого скасування (п.п. 2–3 § 48) 
[6, c. 60–62].

Як бачимо німецький законодавець досить розважливо під-
ходить до вирішення питання відкликання адміністративного 
акта. Зокрема, § 49 Закону «про адміністративну процедуру» 
містить підстави та умови відкликання правомірного адміні-
стративного акту. Так, ч. 1 § 49 Закону вказує, що правомірний 
адміністративний акт, який не надає вигод, може бути відкли-
каний в цілому або частково також у тому випадку, якщо він 
більше не підлягає оскарженню, із дією відкликання на май-
бутнє, за виключенням випадків, якщо би було потрібно при-
ймати новий адміністративний акт із таким самим змістом або 
відкликання не допускається з інших причин.

Частиною другою згаданої статті закріплено, що правомір-
ний адміністративний акт, який надає вигоди, може бути від-
кликаний в цілому або частково також у тому випадку, якщо 
він більше не підлягає оскарженню, із дією відкликання на 
майбутнє лише у тому разі, якщо відкликання допускається 
відповідною нормою права або в самому адміністративному 
акті міститься застереження про це; якщо із адміністративним 
актом поєднане певне зобов’язання і набувач вигоди не виконав 
його зовсім або не у продовж встановленого для цього строку; 
якщо орган у зв’язку із обставинами, які виникли пізніше, мав 
би право не приймати цей адміністративний акт і якщо без його 
відкликання виникла би загроза для публічних інтересів; якщо 
орган на підставі змін до відповідної норми права мав би право 
не приймати відповідний адміністративний акт, якщо набувач 
вигоди що не скористався вигодою або на підставі адміністра-
тивного акту ще не отримав жодної послуги і якщо без його 
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відкликання виникла би загроза для публічних інтересів; якщо 
потрібно попередити або усунути серйозні негативні наслідки 
для публічного блага.

Згідно частини 3 § 49 Закону правомірний адміністра-
тивний акт, який надає одноразову або постійну грошову або 
подільну матеріальну вигоду для досягнення визначеної мети 
або є передумовою для цього, може бути в цілому або частково 
відкликаний навіть після того, як він більше не підлягає оскар-
женню, також із дією відкликання у минуле, якщо послуга не 
використовується, не використовується відразу після її надання 
або більше не використовується з тією метою, яка була визна-
чена в адміністративному акті; якщо із адміністративним актом 
поєднане певне зобов’язання і набувач вигода не виконав його 
зовсім або не у продовж встановленого для цього строку.

Дія адміністративного акту, який підлягає відкликанню, 
закінчується із набуттям чинності відкликанням, якщо орган не 
становить інший момент часу (ч. 4 § 49 Закону.) Після того, як 
адміністративний акт більше не підлягає оскарженню, рішення 
про його відкликання приймає уповноважений згідно з § 3  
орган; ця норма застосовується також у тому випадку, якщо 
адміністративний акт, який підлягає відкликанню, був виданий 
іншим органом (ч. 5 § 49 Закону.). Якщо адміністративний акт, 
який надає вигоди, відкликається згідно з пунктами 3-5 абзацу 2,  
то орган на підставі заяви набувача вигоди повинен відшко-
дувати йому майнові втрати, які завдаються йому через те, 
що він довіряв незмінності адміністративного акту, якщо його 
варта захисту. Відповідно застосовуються речення 3-5 абзацу 3  
§ 48. Спори про відшкодування втрат розглядаються судами 
загального судочинства (ч. 6§ 49 Закону).

Основна різниця між цими поняттями полягає в тому, що 
відкликання має зворотну дію в часі, на відміну від скасування. 
Скасований адміністративний акт не може більше застосовува-
тися. Він не створює юридично значимих наслідків у майбут-
ньому, але юридично значимі наслідки створені ним в мину-
лому зберігають своє значення [7].

Відкликання адміністративних актів відрізняється від скасу-
вання, передусім тим, що скасування застосовується виключно 
до неправомірних (незаконних) актів. Крім того, суб’єктом 
скасування може бути не лише адміністративний орган, який 
прийняв акт, а також адміністративний орган вищого рівня, що 
володіє такою компетенцією та/або суд.

Отже, скасування неправомірних індивідуальних адміні-
стративних актів може здійснюватися у двох порядках: адмі-
ністративному та судовому. Відмінність цих порядків полягає 
в процедурі їх здійснення та суб’єктах. Зрозуміло, що суб’єк-
тами адміністративного способу припинення дії індивідуаль-
них адміністративних актів є сам адміністративний орган, який 
прийняв рішення (за наявності таких повноважень), або орган 
вищого рівня, який розглядає скаргу на рішення підпорядко-
ваного йому органу або здійснював внутрішньо адміністратив-
ний контроль за цим органом. Відповідно, суб’єктом судового 
порядку скасування індивідуальних адміністративних актів 
є суд, що наділений повноваженнями скасовувати адміністра-
тивні акти. Проте більш детально щодо аналізу вказаного ми 
звернемося у наступному підрозділі нашого дослідження.

Щодо зарубіжного досвіду стосовно визначеної пробле-
матики, доцільно вказати, що скасування актів французькою 
доктриною обґрунтовується принципом мінливості (principe de 
mutabilité) і означає, що адміністрація повинна мати право ска-

совувати власні акти для того, щоб забезпечувати дотримання 
загального інтересу (публічного інтересу) шляхом адаптації до 
тих чи інших змін.

Зокрема, у Кодексі про відносини між громадськістю 
та адміністрацією процедура скасування та відкликання актів, 
які створюють права є більш складною та має відмінне пра-
вове регулювання. Так, глава 2 розділу 4 цього кодексу при-
свячена скасуванню та відкликанню рішень, які створюють 
права, а глава 3 розділу 4 питанню скасування та відкликання 
нормативно-правових актів та індивідуальних адміністратив-
них актів, які не створюють прав. Також варто зазначити, що 
в межах вищезазначених глав встановлено особливості припи-
нення дії правомірних і протиправних актів [8].

Французький законодавець закріплює, що припинення дії 
актів може бути спричинено не лише в зв’язку з протиправністю 
акта, але й в зв’язку з його недоцільністю. Оскільки на підставі 
певних актів в адресатів можуть виникати права, скасування чи 
відкликання таких актів може порушувати принцип непорушно-
сті отриманих прав (principe d’intangibilité des droits acquis).

Отже питання правомірності/неправомірності індивіду-
альних адміністративних актів є важливим для правильного 
розуміння понять скасування та відкликання актів. І хоча 
у французькому законодавстві способи припинення дії адміні-
стративних актів виділяються за іншим критерієм, проте при-
пинення дії правомірних і неправомірних актів має відмінне 
правове регулювання.

Також варто зазначити, що поняття відкликання та ска-
сування не є тотожними, а їх зміст, як правило, пов’язують із 
суб’єктами, відповідно до рішення яких дія акта припиняється 
(орган, що видав акт, орган вищого рівня, суд) підставами 
припинення дії акта (незаконність або недоцільність), а також 
з моментом, з якого акт вважається таким, що припинив свою 
дію (тобто зворотна дія чи дія на майбутнє рішення про припи-
нення дії індивідуального адміністративного акта).

Зокрема свого часу у проекті Адміністративно-процедурного 
кодексу України, при розробці якого було використано німецький 
досвід правового регулювання припинення дії адміністративних 
актів, виділяється три способи припинення їхньої дії:

а) відкликання правомірного адміністративного акта адмі-
ністративним органом, що його видав;

б) визнання недійсним протиправного адміністративного 
акта адміністративним органом, що його видав;

в) скасування адміністративного акта в порядку адміністра-
тивного оскарження чи судом [9].

Проте, на думку окремих дослідників, достатнім і повні-
стю виправданим є виділення не трьох способів припинення дії 
індивідуальних адміністративних актів, а лише двох: відкли-
кання правомірного акта адміністративним органом, що його 
видав, та скасування протиправного акта (суб’єктами якого 
може бути і орган, що його видав, і вищий орган уповноваже-
ний здійснювати адміністративне оскарження або адміністра-
тивний контроль чи суд) [7].

Деякі вчені вказують, що фактичне об’єднання другого 
й третього способів припинення дії індивідуальних адміністра-
тивних актів є цілком логічним, оскільки: по-перше, об’єктом 
скасування в обох випадках є неправомірний (незаконний) акт; 
по-друге, принципової відмінності між скасуванням незакон-
них індивідуальних адміністративних актів адміністративним 
органом, що його видав, чи іншим уповноваженим органом  
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(як правило, це адміністративний орган вищого рівня) нема. 
Крім того, в науковій літературі ці способи припинення дії 
часто об’єднують у так званий адміністративний порядок 
юридичного припинення дії індивідуальних адміністративних 
актів, що підтверджує близькість таких способів та недоціль-
ність їх роз’єднання; по-третє, така уніфікація та оптиміза-
ція термінології сприятиме чіткості та ясності законодавства 
та правозастосовної практики у цій сфері [10].

Висновок. На нашу думку, найоптимальніший підхід з вирі-
шення вказаного питання застосовано авторами проєкту ЗАП.

Правила дострокового припинення дії адміністративних 
актів у Німеччині відрізняються не лише щодо правомірних 
та протиправних актів, але й сприяючих та обтяжуючих. До 
цього варто додати, що в адміністративній та судовій практиці 
ФРН також розрізняють два додаткові види адміністративних 
актів, керуючись критерієм користі для особи, адже зрозуміло, 
що ідеально поділити акти лише на два види, сприяючі та обтя-
жуючі, не завжди можливо. Тому тут окремо зазначають, що 
адміністративні акти можуть бути: з подвійною та із змішаною 
дією. При змішаній дії адміністративний акт є для однієї особи 
перевагою, а для іншої – обтяженням, як, наприклад, дозвіл на 
будівництво для забудовника і – за певних обставин – для сусіда.

Як зазначають дослідники, адміністративний акт з подіб-
ною подвійною дією необхідно завжди розглядати як сприятли-
вий адміністративний акт. При змішаній дії адміністративний 
акт є для особи частково вигідним, частково – обтяжуючим, як, 
наприклад, при дозвільному адміністративному акті з додатко-
вими обмеженнями чи зобов’язаннями [11, с. 285]. Це коротке 
тезове висвітлення німецького досвіду регулювання скасу-
вання та відкликання індивідуальних актів дає підстави усвідо-
мити, наскільки детально законодавець регулює різні випадки, 
що можуть виникнути на практиці. Цього, на жаль до сьогодні 
не можна спостерігати у національному законодавстві.
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Milienko O. Early termination of administrative acts
Summary. The article examines the conditions 

of early termination of administrative acts. It is noted 
that one of the grounds for termination of administrative 
acts is the occurrence of a legal event in connection with 
which the act ceases to operate. In this case, it is a question 
of the fact that the administrative act actually ceases to operate 
if the circumstances under which it can operate cease to exist. 
This may be due to the disappearance of the addressee of the act, 
such as the death of an individual or the liquidation of a legal 
entity, the loss of property, etc. However, there are cases when 
the act may be terminated in connection with the issuance 
of another act, the content of which directly or indirectly 
implies that the previous act terminates (legal termination).

It is indicated that traditionally in the special literature it 
is indicated that the legal termination of an administrative act 
can be direct or indirect (indirect). In case of indirect (indirect) 
- a new act is adopted, which does not contain any special 
instructions to terminate the old act, but with the beginning 
of its validity the previous act ceases to operate because 
its content in one way or another contradicts the content 
of the new act. the content of the previous act. Thus, an act 
establishing liability for a certain offense ceases to operate 
in the event of the adoption of a new act which defines 
another liability for the same offense. In the given example 
it is a question of indirect (indirect) legal termination 
of action of the administrative act as, making the decision on 
change of a measure of collecting, the separate decision or 
the instruction in the act on cancellation of the previous act is 
not present. Consequently, an administrative act is terminated 
due to the expression of the will of the subject of power who 
adopted the act, a higher-level administrative body or a court.

It is stated that the rules of early termination of administrative 
acts in Germany differ not only in lawful and illegal acts, but also 
in favoring and aggravating. It is added that in administrative 
and judicial practice, Germany also distinguishes between two 
additional types of administrative acts, guided by the criterion 
of benefit for the person, because it is clear that it is ideal to 
divide acts into only two types, contributing and aggravating, 
not always possible.

Key words: administrative act, termination, action 
of the act, execution of the administrative act.
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ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена розкриттю окремих 
засад модернізації публічного адміністрування місце-
вого розвитку в Україні. Вказана проблематика у окремих 
аспектах вже аналізувалась вітчизняними вченими, однак 
їх наукові роздуми безпосередньо не стосувались пред-
мету даного дослідження, мали суміжний чи дотичний до 
нього характер.

Автор не поділяє думку законодавця щодо того, що 
нинішня концепція місцевого розвитку має бути пред-
ставлена як форма регіонального забезпечення державою 
сталого соціально-економічному розквіту, як усіх адміні-
стративно-територіальних одиниць країни, так і окремої 
місцевості за рахунок посилення ролі самоврядної органі-
зації вирішення питань місцевого значення. Адже локалі-
зація розвитку має бути першочергово ініційована «знизу 
до гори». Тобто пріоритет мають мати місцеві програми 
розвитку територій (місцевості, регіону), а не розробля-
тись на основі загальнодержавної стратегії розвитку, яка 
є уніфікованим збірником найбільш розповсюджених про-
блемних питань, що потребують вирішення, оскільки за 
таких умов дещо обмеженою є спроможність громадян 
спільно із владою планувати територіальний розвиток.

Відзначено, що найголовніша засада, яка має укоріни-
тись в законодавчих актах України та правореалізаційній 
діяльності владно-уповноважених суб’єктів полягає у тому, 
що задля вирішення питань місцевого значення функці-
онує місцеве самоврядування як форма урегульованості 
суспільних відносин, коли територіальна громада сама 
господарює на своїй місцевості, встановлює локальні пра-
вила та підпорядковується їм. Водночас основним завдан-
ням України визначено забезпечення умов для виникнення 
локального підприємницького сектору з подальшим його 
виходом на вищі рівні, аж до міжнародного з максималь-
ним раціональним поєднанням ресурсних можливостей 
регіону; акумулювання фінансових ресурсів на благо 
й потреби громади; досягнення максимальної прозорості 
та відкритості прийняття управлінських рішень (із «ефек-
тивною» участю громади до зазначених процесів) місце-
вого значення.

Ключові слова: збалансований розвиток, місцеве 
самоврядування, місцевий розвиток, публічне адміністру-
вання, розвиток, територіальні громади.

Постановка проблеми. Концепція місцевого розвитку 
в Україні наразі представлена як форма регіонального забез-
печення державою сталого соціально-економічному розквіту, 
як усіх адміністративно-територіальних одиниць країни, так 
і окремої місцевості за рахунок посилення ролі самоврядної 
організації вирішення питань місцевого значення.

Ми не зовсім поділяємо таку позицію законодавця, адже 
локалізація розвитку має бути першочергово ініційована 

«знизу до гори». Тобто пріоритет мають мати місцеві програми 
розвитку територій (місцевості, регіону), а не розроблятись на 
основі загальнодержавної стратегії розвитку, яка є уніфікова-
ним збірником найбільш розповсюджених проблемних питань, 
що потребують вирішення. За таких умов, на наш погляд, 
є дещо обмеженою спроможність громадян спільно із владою 
планувати територіальний розвиток.

Окрім вказаного, зазначена сфера має ряд інших проблем-
них питань, на розкриття та пошук вирішення яких присвячене 
дане наукове дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вказана про-
блематика у окремих аспектах вже аналізувалась вітчизняними 
вченими, однак їх наукові роздуми безпосередньо не стосува-
лись предмету нашого дослідження, мали суміжний чи дотич-
ний до нього характер.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід розпо-
чати з того, що світова спільнота досі занепокоєне тим, що 
влада і громади в Україні не мають достатньо можливостей 
для спільного планування, узгодження бюджету та реалізації 
місцевих стратегій розвитку. Такі обмежені можливості ство-
рюють ситуацію, за якої місцевим пріоритетам розвитку нада-
ється недостатньо уваги і ресурсів; рівень бідності залиша-
ється високим, умови життя місцевого населення продовжують 
погіршуватися, а негативні соціальні тенденції часто залиша-
ються без уваги [1].

У цьому питанні ключове значення відіграє Програма 
розвитку ООН в Україні. Будучи агентством Організації 
Об’єднаних Націй, що спеціалізується на питаннях розвитку, 
ПРООН підтримує стратегічні ініціативи, спрямовані на роз-
виток потенціалу, аби сприяти всебічному зростанню і сталому 
людському розвитку. Завдяки партнерству з національними, 
обласними та місцевими органами влади, громадянським сус-
пільством і приватним сектором, ПРООН прагне підтримати 
Україну на шляху до подолання бідності, розвитку людського 
потенціалу, досягнення справедливих результатів, захисту 
довкілля і просування демократичного врядування [2].

Відповідно до програмних документів проектів ПРООН, 
загальна мета підходу полягає у створенні сприятливого сере-
довища для забезпечення довгострокового сталого соціаль-
но-економічного та суспільного розвитку на місцевому рівні 
шляхом сприяння ініціативам самоврядування і таким ініці-
ативам, які втілюються місцевими громадами, які робити-
муть внесок у загальний розвиток людства й допомагатимуть 
досягненню Україною Цілей Розвитку Тисячоліття. Шляхом 
активізації участі людей у місцевих обговореннях нагальних 



46

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020 № 48

потреб своїх громад і допомоги у знаходженні та втіленні 
рішень щодо розв’язання місцевих проблем, проекти ПРООН 
створюють довіру громадян та посилюють їхню роль у про-
цесі прийняття рішень місцевою владою, сприяють діалогу 
між громадянами та урядом. Мобілізація громадських ресур-
сів, покращення порозуміння й співпраці між громадянами, 
їхніми організаціями і залученими спонсорами та місцевою 
владою стають підґрунтям для планування довгострокового 
розвитку [3].

При цьому уже досить тривалий проміжок часу створю-
ються можливості для забезпечення послідовності й узгодже-
ності української національної політики щодо місцевого роз-
витку з тим, як ЄС втілює свою власну політику місцевого 
розвитку. ПРООН і ЄС відіграють значну роль у поширенні 
методів розвитку, орієнтованих на залучення громад, саме в той 
в час, коли це особливо необхідно для (а) підтримки урядових 
зусиль в оновленні підходів до розв’язання проблем місцевого 
розвитку в спосіб, що відповідає правилам ЄС; (б) підготовки 
основи для здійснення довгострокових проектів регіонального 
розвитку завдяки моментальному отриманню результатів [3].

У цьому напрямі за останні 50 років у розвинутих країнах 
світу відбулися суттєві зміни в практиці планування розвитку 
територіальних громад (місцевого розвитку), і ці зміни стосу-
ються трьох напрямків.

1) змінилися рівні відповідальності влади за здійснення 
планування розвитку територій – територіальні громади взяли 
практично всю відповідальність на себе за місцеву ситуацію, за 
рівень якості праці, навчання, відпочинку та життя у громаді;

2) змінилася методологія здійснення процесу управління 
місцевим розвитком – уся діяльність громад підпорядкована 
стратегії, яка створюється і виконується громадою і яка реалі-
зовується через перманентну плановану проектну діяльність, 
підпорядковану стратегії;

3) відбулася зміна суб’єкта управління – міста через парт-
нерство та міжмуніципальне співробітництво почали само-
стійно розширювати простір свого впливу в регіоні, створю-
ючи місцеві фактори конкурентних переваг, формуючи спільні 
проекти для зростання конкурентоспроможності (транспортні 
коридори, індустріальні парки, публічно приватні партнерства, 
кластери, тощо) [4, с. 3].

Щоб досягнути таких же результатів, в Україні було іні-
ційовано реалізацію чотирьох проектів ПРООН в Україні: 
«Програма розвитку та інтеграції Криму», «Чорнобильська 
програма відродження та розвитку», «Муніципальна програма 
врядування та сталого розвитку» та «Місцевий розвиток, орієн-
тований на громаду» [3].

Власне, починаючи з 2008 року ПРООН та ЄС впроваджу-
вали проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 
по всій Україні, включаючи підтримку територій, які межу-
ють з зоною конфлікту на сході. З початку роботи, бюджет 
проекту склав 53.8 млн Євро, з яких ЄС виділив 51млн євро, 
а ПРООН – 2,8 млн євро, для впровадження місцевих ініціа-
тив громад. Місцева влада та громадські організації додатково 
мобілізували понад 23 млн євро на реалізацію цих проектів [5].

Діяльність Проекту була спрямована на відновлення базо-
вої соціальної та комунальної інфраструктури в таких пріо-
ритетних сферах діяльності громад, як енергоефективність, 

охорона здоров’я, охорона навколишнього середовища та водо-
постачання [5].

Відповідно до завдань, визначених у статутних проектах 
ПРООН, які застосовують підхід до місцевого розвитку із залу-
ченням громад, ефективність підходу має виявлятись у чітко 
визначених результатах. Зокрема, підхід за участі громади 
вважається «ефективним» при виконанні наступних умов: 
значна частина громади має бути представлена на загальних 
зборах громади (мінімум 80%); переважна більшість насе-
лення має бути залучена до процесу прийняття рішень з будь-
яких питань стосовно власної громади. Також має відбуватись 
широке публічне інформування членів організацій громад про 
діяльність організацій громад [3]. Це зумовлено з поміж іншого 
тим, що сьогодні суспільство починає усвідомлювати, що стан 
економічного розвитку країни прямо залежить від можливо-
сті та зацікавленості громад займатися місцевим розвитком 
у своїй території. Територіальні громади мають перетворитись 
із об’єкта управління на суб’єкт управління і самостійно фор-
мувати свою спроможність. Органи місцевого самоврядування 
отримають можливості та мотив для належного виконання 
повноважень [4, с. 5].

Тобто перша й найголовніша засада, яка має укорінитись 
в законодавчих актах України та правореалізаційній діяльності 
владно-уповноважених суб’єктів полягає у тому, що задля вирі-
шення питань місцевого значення функціонує місцеве самовря-
дування як форма урегульованості суспільних відносин, коли 
територіальна громада сама господарює на своїй місцевості, 
встановлює локальні правила та підпорядковується їм.

Останні реформаційні новації вітчизняного законодавства 
закріпили це право та забезпечили його відповідними механіз-
мами реалізації. Вперше в історії незалежної України терито-
ріальні громади будуть нести відповідальність за планування 
свого розвитку та бюджету, за економічний розвиток, залу-
чення інвестицій та розвиток підприємництва. Держава про-
вадить децентралізацією і передає «вниз» більше «податкових 
ресурсів» та повноважень. Це повинно підвищити відповідаль-
ність «місцевих влад» перед своєю громадою та усією країною 
за розвиток. Звичайно, більший рівень ресурсів, ширші повно-
важення вимагають глибших знань та ширшого розуміння гло-
бальних процесів, оскільки міста конкурують з іншими містами 
не лише на національному рівні, а й на глобальному [4, с. 5].

Відповідно сьогодні основне завдання України полягає 
у забезпеченні умов для виникнення локального підприєм-
ницького сектору з подальшим його виходом на вищі рівні, аж 
до міжнародного з максимальним раціональним поєднанням 
ресурсних можливостей регіону; акумулювання фінансових 
ресурсів на благо й потреби громади; досягнення максималь-
ної прозорості та відкритості прийняття управлінських рішень 
(із «ефективною» участю громади до зазначених процесів) міс-
цевого значення.

Головним тезисом є те, що місцеве самоврядування озна-
чає право і спроможність органів місцевого самоврядування, 
в межах закону, здійснювати регулювання і управління сут-
тєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої ком-
петенції, в інтересах місцевого населення. При цьому органи 
місцевого самоврядування відповідають виключно за «питання 
місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції». 
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За таких умов органи місцевого самоврядування виконують 
виключно завдання, доручені центральними органами влади 
[6], що апріорі не є правильним. Місцеве самоврядування 
повинне мати можливість самостійного вирішення усіх питань, 
що стосуються місцевого розвитку, незалежно від того, чи про-
писана така проблема у законодавчому акті як така, що вхо-
дить до сфери їх впливу. Розмежування повноважень місцевих 
та виконавчих органів влади має бути суто договірним, коли 
у кожному регіоні існують функціональні, ієрархічні та парт-
нерські стосунки між уповноваженими інституціями.

Окремо зазначимо, що місцеве самоврядування, на наш 
погляд, окрім зазначеного також повинно бути:

1) достатньо фінансово забезпеченим, що передбачає про-
порційне співвідношення його бюджетної автономії з видат-
ками на нього із державного бюджету;

2) правозахищеним, тобто мати законодавчі підстави для 
можливості бути позивачем у суду під час порушення його 
автономії (посягання на неї) з боку інших суб’єктів влади чи 
окремими громадянами (їх групами);

3) децентралізованим, тобто зосереджувати у своїх межах 
максимально широке коло сфери відання задля максимального 
спрощення громадянам доступу до його діяльності.

Група радників з впровадження державної регіональної 
політики Програми «U-LEAD з Європою» вважає, що при 
розробленні Державної стратегії регіонального розвитку до 
2027 року важливо поєднати два підходи: секторально-терито-
ріальний – визначити територіальну пріоритетність здійснення 
інвестиційних заходів в межах усіх секторальних політик, 
які мають суттєвий вплив на розвиток територій, та функціо-
нально-територіальний – на макро- та мікро-рівнях визначити 
типи територій, які потребують державної підтримки з огляду 
на особливості їх демографічного розвитку, економічного 
потенціалу, географічного положення тощо. Для прикладу, на 
макро-регіональному рівні такими типами територій можуть 
бути: гірські території Карпат та Криму, узбережжя Чорного 
та Азовського морів, зони впливу міжнародних транспортних 
коридорів, прикордонні регіони, прикордонні райони у неспри-
ятливих умовах, природно-заповідні території. На мікро-регіо-
нальному рівні – міські агломерації, монофункціональні міські 
поселення, сільські території у несприятливих умовах [7].

Це ще раз підтверджує наявність акценту на розвитку саме 
регіональних складових території, а не на локальних питаннях 
розвитку громади.

Дійсно, об’єднавши певну територію за конкретною озна-
кою ми маємо змогу виділити певні проблемні «зони» їх роз-
витку. Однак це поверхневі умовиводи, адже до кожної терито-
рії потрібно підходити унікалізовано – тобто кожна місцевість 
має власні унікальні особливості, які потребують окремої уваги 
та індивідуалізованого підходу до оптимізацій.

Висновки. За результатами розгляду проблематики ми дохо-
димо до логічного висновку, що поєднання локального та регіо-

нального аспекту розвитку української території, що хоч поєд-
нано спільною ідеєю, однак функціонально є не правильним. 
Мається на увазі, що проголошені орієнтири регіонального 
розвитку відповідають основних вимог міжнародної спільноти, 
однак з огляду індивідуалізованого підходу до територій, місце-
вий розвиток мав би бути виокремлений із «тіні регіонального» 
як окремий напрям діяльності, що врегульовується іншими 
актами законодавства, у більшій мірі локальними.

Література:
1. Проект «Місцевий Розвиток, Орієнтований на Громаду», Фаза-ІI 

(МРГ-ІI). Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй. URL: 
https://www.ua.undp.org

2. Про Програму розвитку ООН в Україні. ПРООН Україна. URL: 
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/about-us.html

3. Хуткий Д. Місцевий розвиток за участі громад: результати 
соціологічного дослідження. CBA. 2011. URL: http://www.cba.
org.ua/en/

4. Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку 
територіальних громад. Навчальний посібник для посадових 
осіб місцевого самоврядування. Асоціація міст України. К., 
ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 256 с.

5. Десять років підтримки ЄС/ПРООН місцевому розвитку в 
Україні: підбиваючи підсумки. Портал «Децентралізація». 
2017. URL: https://decentralization.gov.ua/news/7663

6. Висновок щодо відповідності національного законодавства 
України положенням Європейської Хартії місцевого самовря-
дування. Інститут громадянського суспільства. 2012. URL: 
https://www.csi.org.ua/publications/ ekspertnyj-vysnovok-shhodo-
vidpovidno/

7. Фінансування у 2018-2019 роках завдань Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року. Група радни-
ків з впровадження державної регіональної політики Програми 
«U-LEAD з Європою». 2019. URL: https://rdpa.regionet.org.
ua/340-financing-dsrr?month=9&year=2019

Oksin V. Modernization principles of public 
administration local development in Ukraine

Summary. The article is devoted to the disclosure 
of certain principles of modernization of public administration 
of local development in Ukraine. This issue in some aspects 
has already been analyzed by domestic scientists, but their 
scientific reflections are not directly related to the subject 
of this study, were related or related to it.

The author does not share the legislator’s opinion that 
the current concept of local development should be presented 
as a form of regional provision of sustainable socio-economic 
prosperity, as all administrative-territorial units of the country 
and individual areas by strengthening the role of self-governing 
organization. After all, the localization of development must 
be initiated primarily “from the bottom of the mountain.” That 
is, priority should be given to local development programs 
of territories (locality, region), and not to be developed on 
the basis of national development strategy, which is a unified 
collection of the most common problems that need to be 
addressed, because in such conditions the ability of citizens 
development.
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It is noted that the most important principle that should 
be rooted in the legislation of Ukraine and law enforcement 
activities of authorized entities is that to address issues 
of local importance, local government functions as a form 
of public relations, when the territorial community manages 
its own locality sets local rules and obeys them. At the same 
time, the main task of Ukraine is to provide conditions for 
the emergence of the local business sector with its subsequent 
entry to the highest levels, up to the international with 

the maximum rational combination of resource capabilities 
of the region; accumulation of financial resources for 
the benefit and needs of the community; achieving maximum 
transparency and openness of management decisions (with 
“effective” community participation in these processes) 
of local importance.

Key words: balanced development, development, local 
development, local self-government, public administration, 
territorial communities.
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ЗМІСТ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РОЗСУДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ 
ЗА ПОЗОВАМИ ЩОДО СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Анотація. В межах наукової статті на підставі уза-

гальнення та порівняння чинного адміністративно – про-
цесуального законодавства, судової практики адміністра-
тивного судочинства досліджено зміст процесуального 
розсуду адміністративного суду першої інстанції в адміні-
стративних справах за позовами щодо суб’єктів владних 
повноважень.

З’ясовано, що положеннями статтей КАС України 
закріплено право як фізичних, так і юридичних осіб, 
їх представників на звернення до адміністративного 
суду першої інстанції за захистом своїх прав, свобод 
та законних інтересів, яке реалізується ними за наявності 
обов’язкових передумов звернення до адміністративного 
суду (виникнення публічно – правових відносин, наяв-
ність суб’єкта владних повноважень, факт порушення 
прав, свобод, інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб).

Автором на основі комплексного аналізу КАС України 
розглянуто та з’ясовано, що відповідачами в адміністра-
тивному процесі можуть бути не тільки суб’єкти владних 
повноважень, так і будь-який інший суб’єкт наділений 
адміністративними повноваженнями, а саме: – суб’єкт 
делегованих повноважень; – носій публічних повнова-
жень. Які в свою чергу відповідно до мети, обсягу повно-
важень, організаційно – правової форми поділяються на 
суб’єктів зі статусом юридичної особи; суб’єкти без ста-
тусу юридичної особи; індивідуальні суб’єкти (ст. 19 КАС 
України). Також, автором здійснено розгорнутий аналіз 
судової практики адміністративного судочинства на при-
кладах адміністративних справ за позовами щодо суб’єктів 
владних повноважень, що дало змогу проаналізувати під-
стави ухвалення адміністративним судом першої інстан-
ції таких рішень, а також встановити їх правосудність на 
основі судових рішень прийнятих судами вищих інстанцій.

Зроблено висновок про те, що суддя адміністративного 
суду першої інстанції в адміністративних справах за позо-
вами щодо суб’єктів владних повноважень, відповідно 
до КАС України, наділений правом на здійснення проце-
суального розсуду, який реалізується суддею від початку 
надходження до нього адміністративної справи, супро-
воджується на протязі всього розгляду адміністративної 
справи та завершується ухваленням остаточного закон-
ного, обґрунтованого судового рішення.

Автором, також установлено те, що реалізація суддею 
адміністративного суду першої інстанції процесуального 
розсуду під час відправлення правосуддя здійснюється 
ним на основі аналізу (оцінки) адміністративної справи за 
позовом щодо суб’єкта владних повноважень відповідно 
до положень КАС України, критеріїв процесуального роз-
суду (норм права, фактичних обставин, судової практики, 
навантаження), яка полягає у виборі суддею відповідного 

процесуального рішення чи відповідної процесуальної 
дії, отриманих висновків, які лягають в основу судового 
рішення та впливають на прийняття суддею остаточного 
рішення по адміністративній справі.

Ключові слова: адміністративний суд першої інстан-
ції, процесуальний розсуд, адміністративна справа, суб’єкт 
владних повноважень.

Постановка проблеми. Кожна особа, як фізична так і юри-
дична, якщо вважає, що порушені її законні права, свободи 
та інтереси має конституційне право на звернення до суду для 
їх захисту, яке не може бути обмежене.

На сьогоднішній день існує велика кількість обставин 
з яких фізичні, юридичні особи звертаються до суб’єктів влад-
них повноважень, які в свою чергу по-різному реалізовують 
свою компетенцію по відношенню до цих осіб. Тому, Кодек-
сом адміністративного судочинства України (надалі по тексту – 
КАС України) передбачено, що кожна особа має право на звер-
нення до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, 
дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені 
її права, свободи, або законні інтереси, і просити про їх захист 
(ч. 1 ст. 5 КАС України). Розгляд адміністративним судом пер-
шої інстанції адміністративних справ за позовами щодо суб’єк-
тів владних повноважень є ефективним інструментом захисту 
прав, свобод та інтересів осіб від порушень з боку суб’єктів 
владних повноважень, що свідчить про дотримання адміні-
стративним судом першої інстанції завдання адміністративного 
судочинства, а також забезпечення гарантій цих осіб на спра-
ведливе відправлення правосуддя та прийняття обґрунтова-
ного, законного судового рішення по адміністративній справі.

Так, суддя адміністративного суду першої інстанції при 
розгляді адміністративної справи за позовом щодо суб’єкта 
владних повноважень наділений правом на здійснення про-
цесуального розсуду, який реалізується ним від початку отри-
мання позовної заяви та супроводжується на протязі всього 
розгляду адміністративної справи, і завершується ухваленням 
суддею на основі процесуального розсуду обґрунтованого, 
законного судового рішення. Процесуальний розсуд адміні-
стративного суду першої інстанції при розгляді адміністра-
тивної справи за позовом щодо суб’єкта владних повноважень 
полягає у здійсненні (виборі) суддею відповідних процесуаль-
них дій, прийнятті відповідних процесуальних рішень на під-
ставі комплексного аналізу положень статтей КАС України, а 
також критеріїв процесуального розсуду (норм права, фактич-
них обставин, судової практики, навантаження), які в резуль-
таті призводять до ухвалення суддею судового рішення по адмі-
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ністративній справі. Однак, на сьогоднішній день у зв’язку із 
великою кількістю звернень до адміністративного суду першої 
інстанції із позовами щодо суб’єктів владних повноважень, їх 
особливостями розгляду, складністю адміністративних справ, 
різним (неоднозначним) тлумаченням суддями положень стат-
тей КАС України, критеріїв процесуального розсуду, спосте-
рігається ситуація ухвалення суддями помилкових судових 
рішень, які в подальшому можуть бути скасовані судами вищих 
інстанцій, що в свою чергу призводить до формування не одно-
значної судової практики. Незважаючи на очевидну важли-
вість вивчення проблематики питання процесуального розсуду 
адміністративного суду першої інстанції в адміністративних 
справах за позовами щодо суб’єктів владних повноважень, 
варто зазначити, що вченими, науковцями даному питанню 
приділено не достатньої уваги. А також, у зв’язку із значними 
змінами внесеними до КАС України дана проблема, її актуаль-
ність, невирішеність потребує ще більшого вивчення, дослі-
дження, оцінки та ґрунтовного аналізу, що й обумовило вибір 
автором даної проблеми дослідження.

Стан дослідження проблеми. Проблематиці дослідження 
питання змісту процесуального розсуду адміністративного 
суду першої інстанції в адміністративних справах за позовами 
щодо суб’єктів владних повноважень приділено увагу у працях 
В. М. Бевзенка, А. Т. Комзюка, Р. О. Куйбіди, Р. С. Мельника, 
М. І. Смоковича, Р. Циппеліуса й інших та є предметом обго-
ворення на багатьох круглих столах, науково – практичних кон-
ференціях.

Метою дослідження є здійснення комплексного аналізу 
й оцінки змісту процесуального розсуду адміністративного 
суду першої інстанції в адміністративних справах за позовами 
щодо суб’єктів владних повноважень.

Виклад основного матеріалу. Нормами КАС України 
закріплено право як фізичних, так і юридичних осіб, а також 
їх законних представників на звернення до адміністративного 
суду першої інстанції. Особливістю адміністративного судо-
чинства, на відмінну від інших видів судочинства (цивільного, 
кримінального та ін.), є справедливе, неупереджене та своє-
часне вирішення судом спорів у сфері публічно – правових 
відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтере-
сів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від пору-
шень саме суб’єктів владних повноважень (ст. 2 КАС України). 
Нормами КАС України визначено та закріплено обов’язкові 
передумови звернення осіб до адміністративного суду першої 
інстанції, до них віднесено:

1. Виникнення публічно – правових відносин.
Конституційний Суд України розтлумачив, що відносини, 

які виникають між фізичною та юридичною особою і пред-
ставниками органів влади під час здійснення ними владних 
повноважень, є публічно – правовими і поділяються, зокрема, 
на правовідносини у сфері управлінської діяльності та право-
відносини у сфері охорони прав і свобод людини і громадя-
нина, а також суспільства від злочинних посягань. Діяльність 
органів влади, зокрема, судів, щодо вирішення спорів, які 
виникають у публічно – правових відносинах, регламентується 
відповідними правовими актами [1]. В КАС України категорія 
публічно – правові відносини закріплена зокрема в статтях 2, 4, 
5, 9, 12 КАС України та інших, а в п. п. 1-15 ст. 19 КАС Укра-
їни наведено приблизний перелік правовідносин, на які поши-
рюються юрисдикція адміністративних судів. Так, зокрема, 

предметом оспорювання та перевірки в адміністративному суді 
можуть бути не будь-які публічно – правові відносини, а лише 
ті, які є адміністративно – правовими, оскільки до юрисдикції 
адміністративних судів належать лише адміністративно – пра-
вові відносини [2, с. 427].

2. Наявність суб’єкта владних повноважень.
Обов’язковим учасником публічно – правових відносин 

в адміністративному судочинстві, відповідно до КАС Укра-
їни, виступає суб’єкт владних повноважень, який може бути 
як позивачем так і відповідачем (ст. ст. 2, 5, 19 КАС України, 
ч. 1 ст. 46 КАС України). Позивачем, відповідно до КАС України, 
можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без грома-
дянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), 
суб’єкти владних повноважень (ч. 2 ст. 46 КАС України), а від-
повідачем виступає суб’єкт владних повноважень, а у випадках, 
визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога 
позивача (п. 9. ч. 1 ст. 4, ч. 4 ст. 46 КАС України) [3].

Суб’єктам владних повноважень притаманні певні ознаки, 
а саме: 1) наділений усіма ознаками публічної влади; 2) діють 
у межах, на підставі та у спосіб, які передбачені законом;  
3) уповноважені застосовувати інструменти діяльності публічної 
адміністрації (рішення, дії, бездіяльність), а саме: – нормативний 
акт; – адміністративний акт; – адміністративний договір; – акт 
планування; – акт дія; – приватно – правові інструменти [4].

Деякими авторами зазначається, що, якщо відносини є, а 
суб’єкт владних повноважень відсутній, то найімовірніше, від-
сутні й адміністративно – правові відносини. Якщо ж у таких 
правовідносинах представник публічної влади відсутній, то за 
загальним правилом адміністративні суди не здійснюватимуть 
захисної функції. Адже, об’єктом контролю адміністративних 
судів є рішення, дії, бездіяльність винятково суб’єктів владних 
повноважень [2, с. 286].

3. Факт порушення прав, свобод, інтересів фізичних осіб, 
прав та інтересів юридичних осіб.

Так, ч. 1 ст. 245 КАС України встановлено, що у разі від-
сутності такого факту, адміністративним судом першої інстан-
ції буде відмовлено в його задоволенні повністю або частково. 
Однак, існують деякі категорії адміністративних справ в яких не 
є обов’язковою передумовою саме наявність факту порушення 
прав, свобод та законних інтересів учасників адміністративно – 
правових правовідносин, адже особа має право подати позовну 
заяву до адміністративного суду першої інстанції з підстав 
оскарження нормативно – правового акта, навіть якщо її особи-
сті права не порушені. Так, відповідно до ч. 2 ст. 264 КАС Укра-
їни право оскаржувати нормативно – правовий акт мають особи, 
щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб’єктом пра-
вовідносин, у яких буде застосовано цей акт. Тобто, приписи 
цієї статті «дозволяють» суб’єктові подавати позовну заяву до 
адміністративного суду щодо нормативного (нормативно – пра-
вового) акта, навіть якщо його права не порушені [2, с. 301].

На основі проведеного аналізу, варто сказати, що визначені 
передумови звернення осіб до адміністративного суду першої 
інстанції наведені лише у загальному вигляді. Однак, прак-
тикою адміністративного судочинства таких передумов існує 
значно більше.

Так, зокрема, Смокович М. І. та Бевзенко В. М., наводять 
розширений перелік існування загальних передумов захисту 
прав, свобод, інтересів учасників адміністративно – правових 
відносин в адміністративному суді першої інстанції, до них 
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відносять: 1) наявний факт порушення суб’єктивних прав, 
свобод та інтересів; 2) перебування суб’єкта в адміністра-
тивно – правових відносинах із суб’єктом владних повноважень;  
3) адміністративно – правова природа спірних понять (катего-
рій), на які поширюється юрисдикція адміністративних судів; 
4) наявність права на звернення до адміністративного суду; 
5) позивачеві належить право адміністративно – правової 
вимоги; 6) наявність критеріїв адміністративної юрисдикції; 
7) дотримання строку звернення до адміністративного суду; 
8) наявність підстав і межі втручання адміністративного суду 
в адміністративний розсуд суб’єкта владних повноважень;  
9) відповідність способу судового захисту процесуального 
розсуду адміністративного суду; 10) судова практика вирі-
шення адміністративно – правових спорів (преюдиційність 
судових рішень) [2, с. 291].

Тобто, можемо сказати, що особа (позивач) звертаючись до 
адміністративного суду першої інстанції має перш за все проа-
налізувати наявність передумов та визначити чи достатньо в неї 
прав на звернення саме до адміністративного суду, оскільки від 
таких дій позивача залежитеме успішність розгляду та вирі-
шення адміністративної справи судом на її користь.

Якщо ж адміністративним судом першої інстанції буде вста-
новлено відсутність всіх передумов, або хоча б однієї із переду-
мов звернення особи за захистом своїх прав, свобод та інтере-
сів до адміністративного суду, це свідчитиме про неможливість 
здійснення судом захисту прав, свобод та інтересів суб’єкта 
звернення. Таку позицію висвітлює і Р. Циппеліус та зазначає, 
що коли відсутність будь-якої необхідної процесуальної пере-
думови є очевидною і вимагає довгих пояснень, то не варто 
вдаватися до складних доведень наявності інших передумов 
лише для того, аби зрештою встановити, що рішення не може 
бути прийняте через просту й очевидну причину. Оскільки, 
вимоги логіки задовольняються у такому випадку повною 
мірою, адже відсутність необхідної передумови робить позов 
недопустимим незалежно від його змісту [5, с. 146].

Пропонуємо більш детально зупинитись на розгляді однієї 
із передумов звернення до адміністративного суду першої 
інстанції, визначеною КАС України, наявність у спірних право-
відносинах суб’єкта владних повноважень, який в адміністра-
тивному процесі виступає в якості відповідача.

Перелік суб’єктів владних повноважень наведено 
в п. 7 ч. 1 ст. 4, ст. 43 КАС України, в п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону Укра-
їни «Про доступ до публічної інформації» та в п. 1 ч. 1 ст. 2 про-
екту Закону України «Про адміністративну процедуру», до них 
віднесено: 1) органи державної влади (у тому числі без ста-
тусу юридичної особи); 2) органи місцевого самоврядування; 
3) органи влади Автономної Республіки Крим; 3) посадові 
та службові особи органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим; 
4) інші суб’єкти при здійсненні ними публічно – владних 
управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі 
на виконання делегованих повноважень, або наданні адміні-
стративних послуг [3; 6; 7].

Публічна влада в Україні представлена великою кількістю 
суб’єктів владних повноважень, кожен з яких має свою органі-
заційно – правову форму, мету діяльності та наділений влас-
ним обсягом повноважень. Тому, доцільним вбачається навести 
класифікацію суб’єктів владних повноважень (суб’єктів деле-
гованих повноважень, носіїв публічних повноважень) на певні 

види, які відповідно до норм КАС України можуть залучатися 
до адміністративного процесу в якості відповідача, а саме:

1) суб’єкти зі статусом юридичної особи – органи виконавчої 
влади, державні органи, Національний банк України та їх тери-
торіальні представництва, органи влади Автономної Республіки 
Крим, органи місцевого самоврядування, державні підприєм-
ства, установи, організації, керівні органи саморегулівних орга-
нізацій, мілітаризовані утворення. Слід наголосити на тому, що 
в середині самого суб’єкта може утворитися й інший представ-
ник публічної влади, який у положенні буде визначений саме як 
юридична особа. Такі організаційні утворення є повноцінними 
учасниками адміністративно – правових відносин;

2) суб’єкти без статусу юридичної особи – структурні утво-
рення колективних суб’єктів зі статусом юридичної особи, 
органи професійного самоврядування, тимчасово створені 
комісії, будь-які інші колективні утворення, утворені на під-
ставі і у спосіб, визначені законом та наділені певним обсягом 
адміністративних повноважень (п. 9 ч. 1 ст. 19 КАС України);

3) індивідуальні суб’єкти – публічні службовці, представ-
ники саморегулівних професій. Іншими словами це конкретна 
людина – посадова, службова особа суб’єкта владних повнова-
жень зі статусом юридичної особи [4].

Варто сказати, що розвиток національного адміністративного 
законодавства, практика його застосування та судова практика 
в адміністративних справах свідчить про те, що до публічно – 
правових відносин дедалі частіше залучаються суб’єкти, які тра-
диційно не вважалися суб’єктами владних повноважень, але 
наділені публічними повноваженнями, так звані носії публічних 
повноважень. До них можна віднести розпорядників публічної 
інформації, які відповідно до п. п. 1-6 ч. 1 ст. 14 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» наділені відповідними 
зобов’язаннями та можуть формуватися винятково за участю 
носіїв публічних повноважень, приватних фізичних осіб, юри-
дичних осіб. Попри відсутність у таких правовідносинах суб’єк-
тів владних повноважень, вони не перестають бути адміністра-
тивними [2, с. с. 314, 452, 429]. Так, Вищий адміністративний 
суд України в своїй довідці дав роз’яснення, що юрисдикція 
адміністративних судів поширюється на будь-які спори про 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публіч-
ної інформації, які виникають у правовідносинах, врегульова-
них Законом України «Про доступ до публічної інформації», 
навіть якщо відповідачем у такому спорі є не суб’єкт владних 
повноважень, оскільки ч. 3 ст. 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» встановлено, що оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється 
відповідно до КАС України [8].

Також, адміністративно – правові відносини без участі 
суб’єктів владних повноважень можуть виникати внаслідок 
конкуренції застосування фізичними особами наданим їм 
публічних прав або виконання ними обов’язків публічно – пра-
вового характеру, а також у зв’язку із зіткненням (конфліктом) 
інтересів цих осіб (права обирати і бути обраними на певній 
територіальній дільниці органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування; права направляти індивідуальні 
чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 
органів державного влади, органів місцевого самоврядування 
та посадових і службових осіб цих органів та ін.) [9, c. 212-219].

Варто сказати, що держава має право делегувати свої 
публічні повноваження, уповноваживши суб’єктів на реаліза-
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цію певного обсягу публічно – владних управлінських функцій 
[2, с. 459]. Тобто, учасниками публічно – правових відносин 
в адміністративному процесі можуть виступати і суб’єкти із 
делегованими повноваженнями.

Отже, відповідачами в адміністративному процесі можуть 
бути як суб’єкти владних повноважень, так і будь-який інший 
суб’єкт наділений адміністративними повноваженнями 
(суб’єкт делегованих повноважень; носій публічних повнова-
жень). Які в свою чергу відповідно до мети, обсягу повнова-
жень, організаційно – правової форми поділяються на три види, 
визначених ст. 19 КАС України, а саме: 1) суб’єкти зі статусом 
юридичної особи; 2) суб’єкти без статусу юридичної особи;  
3) індивідуальні суб’єкти.

В свою чергу адміністративний суд першої інстанції отри-
мавши матеріали адміністративної справи в межах свого про-
цесуального розсуду встановлює наявність та достатність всіх 
передумов звернення позивача до адміністративного суду пер-
шої інстанції, здійснює їх комплексну оцінку та аналіз адміні-
стративної справи на підставі критеріїв процесуального розсуду:

1) норм права – адміністративний суд першої інстанції пере-
віряє чи врегульовані нормами саме адміністративного права 
суспільні відносини, які склалися між позивачем та відповіда-
чем, що дозволяє визначити судді чи підпадає дана справа під 
юрисдикцію адміністративного судочинства;

2) фактичні обставини адміністративної справи – адміні-
стративний суд першої інстанції встановлює факт перебування 
позивача із суб’єктом владних повноважень в адміністра-
тивно – правових відносинах; встановлює чи дійсно суб’єктом 
владних повноважень були порушені права, свободи, інтереси 
позивача, а також з’ясовує чи були адресовані саме позивачу 
рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень; 
встановлює й інші обставини, які необхідні для прийняття 
рішення по адміністративній справі;

3) судової практики. Суддя адміністративного суду першої 
інстанції здійснює оцінку фактичних обставин адміністративної 
справи, норм права з урахуванням судової практики як національ-
ного законодавства, так і судової практики Європейського суду 
з прав людини, а також здійснює перевірку на відповідність вста-
новлених обставин та норм права національному законодавству;

4) навантаження. Суддя адміністративного суду першої 
інстанції аби заощадити свій робочий час та зменшити наванта-
ження, має першочергово перевірити чи належать спірні адмі-
ністративно – правові відносини до компетенції адміністра-
тивного суду першої інстанції і чи має він право ухвалювати 
рішення стосовно адміністративної справи, яка розглядається, 
а вже потім переходити до оцінки інших передумов звернення 
особи до адміністративного суду першої інстанції. Так, Р. Цип-
пеліус зазначає, що безглуздо ламати голову над тим, чи має, 
наприклад, позивач вимагати відшкодування збитків, не з’ясу-
вавши перед тим, чи може суд, у якому розглядається дана 
справа, винести рішення по суті й чи не слід звернутися до зов-
сім іншого суду [5, с. 145].

На основі комплексного аналізу КАС України, судової 
практики адміністративного судочинства пропонуємо більш 
детально розглянути зміст процесуального розсуду адміністра-
тивного суду першої інстанції на прикладах адміністративних 
справ за позовами щодо суб’єктів владних повноважень та про-
аналізувати з яких підстав такі судові рішення були ухвалені 
адміністративним судом першої інстанції.

Так, адміністративний суд першої інстанції, на основі свого 
процесуального розсуду в адміністративних справах за позо-
вами фізичних, юридичних осіб щодо суб’єктів владних повно-
важень може встановити, що:

1. Відповідач не є суб’єктом владних повноважень.
Суддя адміністративного суду першої інстанції отримавши 

матеріали адміністративної справи має переконатись, що 
в публічно – правових відносинах бере участь саме суб’єкт 
владних повноважень певного виду або суб’єкт делегованих 
повноважень, носій публічних повноважень.

Існують випадки, коли позивач не завжди може правильно 
визначити відповідача. Звертаючись до суду з адміністратив-
ним позовом, позивач зазначає відповідачем особу, яка, на його 
думку, повинна відповідати за позовом, проте під час розгляду 
справи він може заявити клопотання про заміну неналежного 
відповідача належним. Заміна відповідача може відбутися за 
клопотанням не лише позивача, а й будь-якої іншої особи, яка 
бере участь у справі, у тому числі й за клопотанням самого від-
повідача, або навіть за ініціативою суду [10].

Як приклад, доцільно навести Ухвалу районного суду, якою 
було відмовлено у відкритті провадження в адміністративній 
справі, оскільки судом першої інстанції було встановлено, що 
відповідач не є суб’єктом владних повноважень [11]. Проте, 
існують випадки, коли адміністративний суд першої інстанції 
при розгляді та вирішенні адміністративної справи помилково 
визначає відповідача належним. Так, Верховний Суд у складі 
Колегії адміністративних судів скасував рішення попередніх 
судів та направив справу на новий розгляд до суду першої 
інстанції, оскільки судами попередніх інстанцій не було з’я-
совано хто є належним відповідачем у справі та не вирішив 
питання про залучення до участі у справі належного відпові-
дача чи співвідповідача [12].

2. Спір, що виник не є публічно – правовим та не належить 
до компетенції адміністративного судочинства.

Наявність суб’єкта владних повноважень не є показником 
того, що відносини, що виникли мають публічно (адміністра-
тивно) – правову природу та мають оскаржуватись в порядку 
адміністративного судочинства, оскільки такі суб’єкти владних 
повноважень можуть бути носіями саме приватних повнова-
жень (цивільних, господарських), тому справа має вирішуватись 
в порядку відповідного судочинства. Так, Луганським окружним 
адміністративним судом було досліджено матеріали адміністра-
тивної справи та встановлено, що між позивачем та відповідачем 
виник приватно – правовий спір у процесі організації та здійс-
нення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, 
тому справу слід вирішувати в порядку господарського судочин-
ства, а не адміністративного. З таких підстав судом було закрито 
провадження в адміністративній справі [13].

3. Суб’єкт владних повноважень відмовив позивачу 
в наданні запитуваної публічної інформації в розумінні Закону 
України «Про доступ до публічної інформації».

Як приклад, доцільно навести адміністративну справа в якій 
адміністративний суд першої інстанції вказував, що відповіда-
чем неправомірно було відмовлено позивачу у наданні запиту-
ваної інформації, а відтак, позовні вимоги позивача визнаються 
такими, що підлягають задоволенню. Також, адміністративний 
суд першої інстанції зобов’язав відповідача надати позивачу 
витребувані ним документи, при цьому належним чином їх 
завіривши [14].
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4. Права, свободи, інтереси особи, яка звертається із позо-
вом до адміністративного суду не були порушені суб’єктом 
владних повноважень.

Існують випадки, коли адміністративний суд першої інстан-
ції задовольняючи позов помилково визначає, що права, свободи, 
інтереси позивача порушуються суб’єктом владних повнова-
жень. Так, Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів 
Касаційного адміністративного суду рішення судів першої, апе-
ляційної інстанції скасовано, а провадження закрито, при цьому 
зазначається, що оскаржуване позивачем рішення про нікчем-
ність правочинів є внутрішнім документом, прийнятим особою, 
що здійснює повноваження органу управління банку, воно не 
створює жодних обов’язків для третіх осіб, будь-які права яких 
не можуть порушуватися унаслідок надіслання цього повідом-
лення. Звідси права позивача в цій справі не можуть бути пору-
шені внаслідок ухвалення внутрішнього документа банку, сфера 
застосування якого обмежується внутрішніми відносинами від-
повідного банку як юридичної особи [15].

Отже, нами наведено та проаналізовано лише невелику 
частину найбільш актуальних прикладів судових рішень адміні-
стративного суду першої інстанції ухвалених за позовами щодо 
суб’єктів владних повноважень, які зустрічаються в судовій 
практиці адміністративного судочинства. Також, слід сказати, що 
адміністративний суд першої інстанції на основі реалізації свого 
процесуального розсуду з моменту надходження адміністратив-
ної справи до суду здійснює комплексний аналіз та оцінку адмі-
ністративних справ за позовом щодо суб’єктів владних повно-
важень, та за наслідками такої оцінки, отриманих висновків 
ухвалює одне з наступних судових рішень по адміністративній 
справі, а саме суд може: 1) залишити позовну заяву без руху, 
повернути позовну заяву позивачеві (ст. 169 КАС України); 2) 
відмовити у відкритті провадження в адміністративній справі 
(ст. 170 КАС України); 3) закрити провадження в адміністратив-
ній справі (ст. 238 КАС України); 4) залишити позовну заяву без 
розгляду (ст. 240 КАС України); 5) відкрити провадження в адмі-
ністративній справі (ст. 171 КАС України); 6) розглянути адміні-
стративну справу по суті у судовому засіданні або у письмовому 
провадженні (ст. ст. 192 – 228, 262 – 263 КАС України).

Висновки. Підводячи підсумок, варто сказати, що нормами 
КАС України закріплено право як фізичних, так і юридичних 
осіб, їх представників, за наявності певних передумов, на звер-
нення до адміністративного суду першої інстанції за захистом 
та поновленням своїх прав, свобод та законних інтересів у сфері 
публічно – правових відносин від порушень з боку суб’єктів 
владних повноважень. На основі комплексного аналізу КАС 
України встановлено, що відповідачами в адміністративному 
процесі, можуть виступати як суб’єкти владних повноважень, 
так і будь-який інший суб’єкт, який наділений адміністратив-
ними повноваженнями (суб’єкт делегованих повноважень; 
носій публічних повноважень). Суддя адміністративного суду 
першої інстанції отримавши матеріали адміністративної справи 
за позовом щодо суб’єкта владних повноважень, відповідно до 
КАС України, наділений правом на реалізацію процесуального 
розсуду під час всього розгляду адміністративної справи. Реа-
лізація суддею процесуального розсуду під час відправлення 
правосуддя здійснюється суддею на основі аналізу (оцінки) 
адміністративної справи за позовом щодо суб’єкта владних 
повноважень відповідно до положень КАС України, критеріїв 
процесуального розсуду (норм права, фактичних обставин, 

судової практики та навантаження), який полягає у виборі суд-
дею відповідного процесуального рішення чи відповідної про-
цесуальної дії, отриманих висновків, і як результат здійснення 
суддею процесуального розсуду є ухвалення ним остаточного 
судового рішення по адміністративній справі за позовом щодо 
суб’єкта владних повноважень.
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Susak M. The administrative court of first instance 
content of procedural judgments in administrative cases 
on claims against the subjects of power

Summary. Within the framework of the scientific article 
on the basis of generalization and comparison of the current 
administrative-procedural legislation the administrative 
court of first instance administrative proceedings content 
of procedural judgment on claims against subjects of power 
is investigated.

It was found that the provisions of the articles 
of the Code of Administrative Procedure of Ukraine enshrine 
the right of both private individuals and legal entities, their 
representatives to appeal to the administrative court of first 
instance to protect their rights, freedoms and legitimate interests 
which is to apply in the presence of obligatory preconditions 
of appeal (emergence of public-legal relations, existence 
of the subject of power, fact of violation of rights, freedoms, 
interests of individuals, rights and interests of legal entities).

Based on a comprehensive analysis of the Code 
of Administrative Procedure of Ukraine the author considers 
and clarifies that the defendants in the administrative process 
may be not only the subjects of power but any other entity 

endowed with administrative powers, namely: – the subject 
of delegated powers; – holder of public authority. Which in 
turn according to the purpose, scope of powers, organizational 
and legal form are divided into entities with the status 
of a legal entity; entities without the status of a legal entity; 
individual subjects (Article 19 of the Code of Administrative 
Procedure of Ukraine). Also, the author made a detailed 
analysis of the jurisprudence of administrative proceedings 
on the examples of administrative cases on lawsuits against 
subjects of power which allowed to analyze the grounds for 
the administrative court of first instance such decisions as well 
as to establish their justice on the basis of court decisions.

It is concluded that according to the Code of Administrative 
Procedure of Ukraine the judge of the administrative court 
of first instance in administrative cases on claims against 
subjects of power is endowed with the right to exercise 
procedural judgment. Therefore the right is exercised by 
the judge from the beginning of the administrative case, 
accompanied throughout consideration of an administrative 
case and ends with the adoption of a final lawful, reasoned 
court decision.

The author also found that the implementation 
of the administrative court of first instance judge procedural 
judgment during the administration of justice is executed by 
him on the basis of analysis (assessment) of the administrative 
case on the claim against the subject of power is in accordance 
with the Code of Administrative Procedure of Ukraine, 
criteria of procedural judgment (factual circumstances, 
case law, workload) which consists in the judge’s choice 
of the relevant procedural decision or relevant procedural 
action, the conclusions obtained, which form the basis 
of the court decision and affect the judge’s final decision on 
the administrative case.

Key words: the administrative court of first instance, 
procedural judgment, administrative case, subject of power.
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голова комітету з енергетичного права
Національної асоціації адвокатів України

ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ КОМІСІЇ З ДОБОРУ КАНДИДАТІВ 
НА ПОСАДИ ЧЛЕНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

Анотація. У статті досліджено процедуру створення 
та функціонування Конкурсної комісії з добору кандида-
тів на посади членів Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг. Проаналізовано правосуб’єктність та її скла-
дові (правоздатність, дієздатність та деліктоздатність) як 
самої Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади 
членів Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та комунальних послуг так 
і її членів з точки зору адміністративного права, можли-
вості бути окремим суб’єктом права, можливості бути 
стороною у судових процесах та притягнення до відпові-
дальності осіб, що входять до її складу і приймають від-
повідні рішення. Автор доходить висновку та обґрунтовує 
свою думку, що Конкурсна комісії з добору кандидатів 
на посади членів Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг не може бути окремим суб’єктом права, і не може 
здійснювати владні повноваження окремо від Кабінету 
Міністрів України. Автор доходить висновку та обґрунто-
вує свою думку про відсутність повноважень у комітету 
Верховної Ради України, до предмета відання якого нале-
жать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, 
вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисло-
вості, електроенергетики та житлово-комунальних послуг 
делегування представників до складу Конкурсної комісії 
з добору кандидатів на посади членів Національної комі-
сії, що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг без прийняття відповідного 
рішення Верховною Радою України в цілому.

Запропоновано шляхи законодавчого врегулювання 
функціонування Конкурсної комісії з добору кандидатів на 
посади членів Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 
Серед шляхів розв’язання правових колізій та заповнення 
правових прогалин пропонується чітко визначити статус 
Конкурсної комісії як дорадчого органу Кабінету Міні-
стрів України та її членів, а також наділити Верховну Раду 
України правом подавати членів до Конкурсної комісії 
з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних, позбавивши такого повноваження комітет 
Верховної Ради України, до предмета відання якого нале-
жать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, 
вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисло-
вості, електроенергетики та житлово-комунальних послуг.

Ключові слова: Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг; Регулятор; Конкурсна комісії з добору канди-

датів на посади членів Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг; Верховна Рада України; правоздатність.

Проголошений євроінтеграційний курс України передбачає 
вільний доступ громадян до посад в державній владі та змен-
шення впливу чиновників на процес визначення та призна-
чення осіб на такі посади. З метою реалізації такого завдання 
було створено інститут конкурсних комісій, завданням яких 
є організація та проведення конкурсів для визначення кандида-
тів на зайняття тієї чи іншої посади в системи органів держав-
ної влади. Такі комісії були утворені в таких органах державної 
влади, як Національне антикорупційне бюро, Державне бюро 
розслідувань, для заняття вакантних посад у системі органів 
виконавчої влади тощо. Також була утворена Конкурсна комісія 
з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг.

Однак, якщо інші конкурсні комісії утворювались, як пра-
вило в структурах тих органів, кандидатів до яких вони оби-
рали, то правовий статус Конкурсної комісії з добору канди-
датів на посади членів Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг у Закону України «Про Національну комісію, що здійс-
нює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг» чітко визначений не був. Відтак в правовому 
середовищі почали виникати питання щодо правосуб’єктності 
вказаної Конкурсної комісії. Визначення правосуб’єктності 
Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Наці-
ональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг необхідно для чіткого пра-
вового регулювання її діяльності, визначення сторони у судо-
вих спорах, що виникають при оскарженні дій, бездіяльності 
чи рішень Конкурсної комісії тощо.

Наукові дослідження правового статусу національних комі-
сій регулювання природних монополій раніше здійснювались 
Ю.В. Ващенко [1; 2; 3; 4; 5], Р.С. Мельником і Є.В. Петровим 
[6], а також автором цієї статті [7]. Правосуб’єктність Конкур-
сної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг досі в науковому правовому середовищі 
не досліджувалась. В даній статті досліджено законодавчий про-
цес та проаналізовані недоліки норм Закону України «Про Наці-
ональну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
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енергетики та комунальних послуг» щодо формування та функ-
ціонування Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади 
членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг. Висловлюється 
авторська позиція щодо шляхів їх вирішення.

Перша за все, слід звернутися до визначення поняття 
«правосуб’єктність». Правосуб’єктність – це передбачена нор-
мами права здатність виступати учасником правовідносин. Це 
складна юридична властивість, яка складається з правоздат-
ності, дієздатності і деліктоздатності. Надалі, для розуміння 
феномену правосуб’єктності Конкурсної комісії з добору кан-
дидатів на посади членів НКРЕКП, слід розглянути дефініції 
складових правосуб’єктності.

Правоздатність – це визнана державою загальна (абстрак-
тна) можливість мати передбачені законом суб’єктивні права 
і юридичні обов’язки, здатність бути їх носієм. У правовій тео-
рії і на практиці розрізняють три основні види правоздатності:

− Загальна правоздатність – це здатність будь-якої особи 
чи організації бути суб’єктом права як такого. Вона визнача-
ється державою за особами з моменту їх народження, відповід-
ної державної реєстрації – для юридичних осіб.

− Галузева правоздатність означає юридичну здатність особи 
чи організації бути суб’єктом тієї чи іншої галузі права. У кожній 
галузі права строки її настання можуть бути неоднаковими.

− Спеціальна правоздатність – здатність бути учасником 
правовідносин, що виникають у зв’язку з зайняттям певних 
посад (президент, суддя, член парламенту) чи приналежності 
особи до певної категорії суб’єктів права (робітники ряду тран-
спортних засобів, правоохоронних органів та ін.). Виникнення 
спеціальної правоздатності потребує виконання особливих умов.

Дієздатність – здатність особи своїми власними діями 
набувати права і обов’язки, самостійно реалізовувати їх. 
Дієздатність передбачає здатність розпоряджатись правами 
та виконувати обов’язки. Іншими словами, це можливість реа-
лізовувати правоздатність. Наявність дієздатності свідчить про 
те, що суб’єкт здатний вчиняти дії, що породжують юридичні 
наслідки. Змістом дієздатності є здатність:

− своїми діями набувати права і обов’язки;
− самостійно здійснювати свої права і обов’язки.
Юридична особа набуває прав і обов’язків та здійснює їх 

через свої органи, які діють відповідно до установчих докумен-
тів і закону.

Деліктоздатність – це здатність суб’єкта права нести юри-
дичну відповідальність за свої протиправні вчинки.

Правосуб’єктність юридичних осіб – це правоздатність 
і дієздатність державних і недержавних організації: держав-
них органів, державних підприємств і установ, громадських 
об’єднань, господарських товариств (корпорацій), комерційних 
організацій, підприємств, релігійних організацій та ін. У дер-
жавних і громадських органів та організацій – суб’єктів права, 
як правило, немає розриву між правоздатністю і дієздатністю. 
Правоздатність і дієздатність у них виникають, здійснюються 
і припиняються одночасно.

Правосуб’єктність юридичних осіб може бути загальною 
та спеціальною. Загальна правосуб’єктність передбачає можли-
вість певних прав та обов’язків, сумісних сутністю суб’єкта. Спе-
ціальна – означає наявність у суб’єкта прав та обов’язків згідно 
з цілями, зазначеними у статуті, договорі, нормативно-право-
вому акті. Цим видом правосуб’єктності володіють юридичні 

особи, що, як правило, не здійснюють господарської діяльності, 
особливо державні органи та органи місцевого самоврядування 
або ж діяльність яких ліцензується. Вона визначається цілями 
і завданнями їх діяльності, які зафіксовані у відповідних ста-
тутах і положеннях, виникає в момент утворення тієї чи іншої 
організації і припиняється разом з її ліквідацією.

Правосуб’єктність юридичної особи може бути обмежена 
лише за рішенням суду. Припиняється правоздатність і дієздат-
ність юридичних осіб одночасно – з моменту припинення юри-
дичної особи. Способами припинення юридичної особи може 
бути її юридична ліквідація або реорганізація (поділ, злиття 
або приєднання).

Утворення та діяльність Конкурсної комісії з добору 
кандидатів на посади членів НКРЕКП регламентується 
статтею 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійс-
нює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг» [8]. Так, згідно частини 3 вказаної статті, Кон-
курсна комісія утворюється при Кабінеті Міністрів України. 
Склад Конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів 
України. До складу Конкурсної комісії входять:

− три особи – за поданням комітету Верховної Ради Укра-
їни, до предмета відання якого належать питання розвитку 
паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, 
нафтопереробної промисловості, електроенергетики та житло-
во-комунальних послуг;

− одна особа – за поданням центрального органу вико-
навчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері паливно-енергетичного комплексу;

− одна особа – за поданням центрального органу вико-
навчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері регіонального розвитку та житлово-комуналь-
ного господарства.

Відповідно до абзацу 11 частини 3 цієї ж статті, члени Кон-
курсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.

З вказаних норм можна зробити висновок, що Конкурсна 
комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП є дорад-
чим органом при Кабінеті Міністрів України, її члени не є дер-
жавними службовцями або працівниками апарату Кабінету 
Міністрів України.

Конкурсна комісія не має статусу юридичної особи, відтак 
вона та її члени не можуть мати прав та обов’язків окремо від 
Кабінету Міністрів України – тобто не володіють правосуб’єк-
тністю. Рішення, дії чи бездіяльність Конкурсної комісії не 
можуть бути оскаржені в суді.

Однак, станом на сьогодні особи, які брали участь у кон-
курсі на посаду члена НКРЕКП, оскаржують рішення Кон-
курсної комісії в порядку адміністративного судочинства. Так, 
Окружним адміністративним судом міста Києва розглядалась 
позовна заява особи до Конкурсної комісії про визнання про-
типравними її рішень (справа № 640/24571/20 [9]). Хоча про-
вадження у даній справі відкрито не було з причин несплати 
позивачем судового збору, сам факт прийняття судом такої 
позовної заяви свідчить про те, що суд визнає правосуб’єк-
тність такого суб’єкта, як Конкурсна комісія з добору кандида-
тів на посади членів НКРЕКП. Хоча суд міг виходити з норми 
статті 124 Конституції України [10], згідно якої юрисдикція 
судів поширюється на будь-який юридичний спір. Без повного 
розгляду справи та формування правової практики Верхов-
ним Судом не можна стверджувати про те, визнається судами 
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правосуб’єктність Конкурсної комісії з добору кандидатів на 
посади членів НКРЕКП чи ні.

Окремо слід звернути увагу на порядок формування Кон-
курсної комісії. Як вже було сказано, Конкурсна комісія скла-
дається з п’яти членів, три з яких входять за поданням комітету 
Верховної Ради України, до предмета відання якого належать 
питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, 
газової, нафтової, нафтопереробної промисловості, електрое-
нергетики та житлово-комунальних послуг, а ще два – від мініс-
терств. Тут окремо постає питання правосуб’єктності суб’єктів, 
що делегують членів Конкурсної комісії. Якщо правосуб’єк-
тність Міністерства розвитку громад та територій України 
та Міністерства енергетики України сумнівів не викликає, то 
повноваження комітету Верховної Ради України, до предмета 
відання якого належать питання розвитку паливно-енергетич-
ного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної 
промисловості, електроенергетики та житлово-комунальних 
послуг створює правову невизначеність. Невизначеність ство-
рюється наступними факторами:

− сам по собі комітет Верховної Ради України, до предмета 
відання якого належать питання розвитку паливно-енергетич-
ного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної 
промисловості, електроенергетики та житлово-комунальних 
послуг не є юридичною особою та не має правосуб’єктності 
окремо від Верховної Ради України;

− такі повноваження не передбачені в Законі України «Про 
регламент Верховної Ради України» [11];

− комітети Верховної Ради України створюються відпо-
відною постановою Верховної Ради, як правило на початку 
роботи нового скликання. Так Комітет Верховної Ради Укра-
їни з питань енергетики та житлово-комунальних послуг був 
утворений постановою Верховною Ради України «Про пере-
лік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної 
ради України дев’ятого скликання» [12], де питання енерге-
тики та житлово-комунальних послуг було віднесено до віда-
ння одного комітету. В той час, як, наприклад, у Верховній 
Раді України восьмого скликання дані питання відносились 
до сфери відання різних комітетів: енергетики – до Комітету 
з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки, житлово-комунальних послуг – до Комі-
тету з питань будівництва, містобудування і житлово-кому-
нального господарства. Отже, у разі зміни функцій комітетів, 
прийняття постанови з іншими предметами відання комітетів 
у Верховній Раді України діючого або нового скликання норма 
статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійс-
нює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг» стане такою, яку виконати не можна. Як наслідок – 
може бути заблоковано оновлення членів НКРЕКП.

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що правовий 
статус та функціонування Конкурсної комісії з добору кан-
дидатів на посади членів НКРЕКП має бути чітко визначена 
у законодавстві України. Для цього, на думку автора, необхідно 
внести зміни до Закону України «Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг» наступного змісту:

− чітко визначити статус Конкурсної комісії як дорадчого 
органу Кабінету Міністрів України;

− чітко визначити статус членів Конкурсної комісії, їх 
права, обов’язки та відповідальність;

− виключити право комітету Верховної Ради України, до 
предмета відання якого належать питання розвитку паливно-е-
нергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопе-
реробної промисловості, електроенергетики та житлово-кому-
нальних послуг подавати членів до Конкурсної комісії;

− наділити Верховну Раду України правом подавати чле-
нів до Конкурсної комісії.
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Trokhymets O. Legal entity of the Comisson for 
selection of Canditates for members of the national energy 
and Utilites Regulatory Comission of Ukraine and its 
members

Summary. The article examines the procedure for 
the establishment and operation of the Competition Commission 
for the selection of candidates for members National Energy 
and Utilities Regulatory Commission. Legal personality and its 
components (legal capacity, capacity and tort) as the Competition 
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Commission for the selection of candidates for members 
of the National Energy and Utilities Regulatory Commission 
and its members in terms of administrative law, the ability 
to be separate subject of law, the opportunity to be a party to 
legal proceedings and the prosecution of its members and make 
appropriate decisions. The author concludes and substantiates 
his opinion that the Competition Commission for the selection 
of candidates for members of the National Energy and Utilities 
Regulatory Commission cannot be a separate subject of law, 
and can not exercise power separately from the Cabinet of Ministers 
of Ukraine. The author concludes and substantiates his opinion 
on the lack of powers in the committee of the Verkhovna Rada 
of Ukraine, the subject of which includes issues of development 
of fuel and energy complex, coal, gas, oil, oil refining, 
electricity and housing and communal services delegation 
to the Competition Commission. selection of candidates for 
the positions of members of the National Energy and Utilities 
Regulatory Commission without a decision by the Verkhovna 
Rada of Ukraine as a whole.

The ways of legislative regulation of the functioning 
of the Competition Commission for the selection of candidates 
for the positions of members of the National Energy and Utilities 
Regulatory Commission are proposed. Among the ways to 
resolve legal conflicts and fill legal gaps, it is proposed to 
clearly define the status of the Competition Commission as 
an advisory body to the Cabinet of Ministers of Ukraine and its 
members, and to give the Verkhovna Rada of Ukraine the right 
to nominate members to the Competition Commission, state 
regulation in the spheres of energy and utilities, depriving such 
a power of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine, 
the subject of which is the development of the fuel and energy 
complex, coal, gas, oil, refining, electricity and housing 
and communal services.

Key words: National Energy and Utilities Regulatory 
Commission; Regulator; Competition Commission for 
the selection of candidates for the positions of members 
of the National Energy and Utilities Regulatory Commission; 
Verkhovna Rada of Ukraine; capacity.
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВИМОГ ДО ПРАЦІВНИКІВ
Анотація. У статті визначається поняття вимог до пра-

цівників на підставі аналізу спеціальної літератури, чин-
ного законодавства України, проекту Трудового кодексу 
України. Вимоги до працівників як категорію трудового 
права пропонується визначити як передбачені визначе-
ними законом способами умови (конкретні обставини, 
стани та ін.) та дії, встановлення відповідності яким 
і здійснення яких є необхідним для прийняття особи на 
роботу (конкретну посаду) та її виконання.

Здійснюється класифікація вимог до працівників за 
різними підставами. За змістовною ознакою виокремлю-
ються вимоги до професійної компетенції працівників, 
вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань праців-
ників, вимоги до віку і стану здоров’я, вимоги до ділових 
і моральних якостей працівників, інші вимоги до пра-
цівників. За суб’єктною ознакою пропонується виділяти 
загальні, спеціальні та додаткові вимоги до працівників. За 
способом встановлення розрізняються вимоги до праців-
ників, встановлені законодавством, і вимоги, встановлені 
роботодавцем.

Формулюються пропозиції про вдосконалення ст. 22 
Кодексу законів про працю України, ст. 26 проекту Трудо-
вого кодексу України в частині регламентації вимог до пра-
цівників. Пропонується доповнити чинний Кодекс законів 
про працю України окремою статтею 24-1 «Вимоги до 
працівників», нормами якої закріпити поняття та перелік 
вимог до працівників, способи їх встановлення, правило 
про відповідність зазначених вимог чинному законодав-
ству, способи (форми) і порядок визначення відповідно-
сті працівника встановленим вимогам, а також правові 
наслідки виявленої невідповідності. В окремій частині 
ст. 26 «Встановлення вимог до працівників» проекту 
Трудового кодексу України доцільно закріпити поняття 
та види зазначених вимог.

Ключові слова: працівники, вимоги до працівників, 
класифікація вимог до працівників, законодавство Укра-
їни, проект Трудового кодексу України.

Постановка проблеми. Чинним законодавством України 
передбачені різні вимоги до працівників як при укладенні тру-
дового договору, так і під час існування трудових правовідно-
син. Проте у Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП 
України) [1] відсутні спеціальні норми про встановлення вимог 
до працівників. Тільки в декількох статтях Кодексу закріплені 
норми про вимоги до працівників, найбільш загальною з яких 
є норма, що міститься в частині третій ст. 22, відповідно до 
якої вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника 
можуть встановлюватись законодавством України.

У вітчизняній науці трудового права питання правового 
регулювання вимог до працівників були предметом дослі-
дження тільки однієї кандидатської дисертації Н.М. Лукаше-
вої 2007 року [2]. Зазначена проблематика потребує окремого 
сучасного дослідження на підґрунті оновленого законодавства, 

проекту Трудового кодексу України з урахуванням позитивного 
законодавчого досвіду зарубіжних країн.

Окремі аспекти встановлення вимог до працівників дослід-
жуються у наукових працях таких сучасних наукових дослід-
ників, як І.І. Теслікова [3], М.І. Наньєва [4], Г.С. Гончарова 
і А.М. Юшко [5] та ін. Водночас низка важливих теоретичних 
і практичних питань у цій сфері залишаються без уваги нау-
ковців або потребують нових підходів з урахуванням прийня-
тих нормативно-правових актів, проекту Трудового кодексу  
України. Одними із таких питань є питання про поняття та кла-
сифікацію вимог до працівників.

Метою статті є визначення поняття вимог до працівників 
та здійснення їх класифікації на підставі аналізу спеціальної 
літератури, актів чинного законодавства України, проекту Тру-
дового кодексу України, а також внесення пропозицій щодо їх 
законодавчого закріплення.

Виклад основного матеріалу. Питання про визначення 
поняття вимог до працівників як категорії трудового права 
є важливим у теоретичному і прикладному аспектах. Відсут-
ність у чинному КЗпП України законодавчого визначення 
поняття вимог до працівників є його недоліком, адже, як відзна-
чалося вище, на сьогодні існує чимало нормативно-правових 
актів, якими передбачені різні вимоги до працівників, але сам 
термін у Кодексі, інших законах і підзаконних актах залиша-
ється не визначеним. Законодавче закріплення поняття вимог 
до працівників та їх видів є важливим як для особи, яка при-
ймається на роботу, або вже працює і має статус працівника, 
так і для роботодавця, оскільки

У трудовому праві термін «вимоги» використовується як 
стосовно суб’єктивних прав працівників, яким кореспондують 
обов’язки роботодавця, так і суб’єктивних прав роботодавця, 
яким кореспондують обов’язки працівників.

В Академічному тлумачному словнику української мови 
термін «вимога» розуміється у таких значеннях: 1. Дія за зна-
ченням вимагати. 2. Побажання, прохання, висловлене так, що 
не припускає заперечень. 3. перев. мн. Норми, правила, яким 
хто-, що-небудь повинні підлягати. 4. перев. мн. Потреби, 
запити, які хто-, що-небудь має або ставить до когось, чогось.  
5. Офіційний документ з проханням видати що-небудь або 
направити кого-небудь в чиєсь розпорядження [6, с.434].

В актах чинного законодавства також закріплені конкретні 
визначення терміну «вимога» в цілях того чи іншого норма-
тивно-правового акту. Наприклад, відповідно до п. 2 Порядку 
оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування 
рішень державних органів та їх посадових осіб з питань дер-
жавної служби, які суперечать законодавству в частині реалі-
зації громадянами права на державну службу, про усунення 
порушень прав державного службовця або про скасування 
результатів конкурсу на зайняття вакантної посади держав-
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ної служби, затвердженого наказом Національного агентства 
України з питань державної служби від 25.05.2016 № 110 [7], 
вимога – це письмова, обов’язкова для виконання у визначе-
ний термін вимога Національного агентства України з питань 
державної служби (далі – Нацдержслужба) або його терито-
ріальних органів, яка надсилається державним органам та їх 
посадовим особам у встановлених Законом випадках з метою 
усунення порушень законодавства про державну службу.

Згідно з п. 1.4 Вимог до вибору майданчика для розміщення 
сховища для захоронення радіоактивних відходів, затверджених 
наказом Держатомрегулювання України від 14.11.2008 №188, 
вимога – умова, якій обов’язково має відповідати майданчик 
в цілому або його окрема характеристика незалежно від стадії 
вибору майданчика [8].

Відповідно до п. 2 Порядку доступу до відомостей пер-
сонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи 
Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого нака-
зом Міністерства внутрішніх справ України 29.11.2016 № 1256, 
вимога  – письмове звернення про надання відомостей з пер-
сонально-довідкового обліку, що подається державними орга-
нами, які здійснюють правоохоронні функції та мають повно-
важення на отримання таких відомостей [9].

Отже, наведені та інші визначення терміну «вимога», закрі-
плені в актах чинного законодавства України, мають своє смис-
лове навантаження і не можуть бути прийнятними для визна-
чення поняття «вимоги до працівників». Це поняття має бути 
визначене як категорія трудового права з чіткою сферою засто-
сування і щодо конкретних осіб. Ідеться про осіб, які прийма-
ються на роботу або вже працюють на умовах трудового дого-
вору (у передбачених законом випадках – контракту) і мають 
статус працівника. Відповідність таких осіб передбаченим 
вимогам може встановлюватися як при прийнятті на роботу, 
так і під час існування трудових правовідносин.

Як видається, вимоги до працівників як трудоправову кате-
горію доцільно розглядати як передбачені визначеними зако-
ном способами умови (конкретні обставини, стани та ін.) та дії, 
встановлення відповідності яким і здійснення яких є необхід-
ним для прийняття особи на роботу (конкретну посаду) та її 
виконання.

Визначення відповідності працівників установленим вимо-
гам слід визнавати одним із етапів процедури укладення трудо-
вого договору (у передбачених законом випадках – контракту) 
зі здійсненням усіх правових дій і вжиттям заходів, передбаче-
них законодавством, без яких особа не може бути прийнята на 
роботу в якості працівника.

Крім того, визначення відповідності працівника встанов-
леним вимогам має місце не тільки при укладенні трудового 
договору, а й надалі вже під час виконання працівником певної 
роботи. Це має місце, зокрема, при проходженні періодичних 
медичних оглядів, атестацій, перевірки знань із охорони праці 
та пожежної безпеки тощо.

Важливим питанням також є питання про класифікацію 
вимог до працівників, щодо якого у спеціальній літературі від-
сутні єдині підходи. Так, Н.М. Лукашева пропонує поділити 
всі вимоги до працівників на професійні, вимоги до здоров’я 
та інші вимоги [2, с. 6]. Вчена пропонує закріпити в Кодексі 
законів про працю України поняття професійних вимог до 
працівників, маючи на увазі, що цим поняттям охоплюються 
підтверджені документами державного зразку освіта, освіт-

ньо-кваліфікаційний рівень, робітнича кваліфікація, що не 
охоплюється існуючими освітньо-кваліфікаційними рівнями, 
спеціальна підготовка, наявність допуску до роботи на об’єк-
тах підвищеної небезпеки, наявність фактичних знань та вмінь, 
підготовка з питань охорони праці та пожежної охорони, стаж 
і досвід роботи, відповідні ділові та особисті якості, зокрема, 
організаторські здібності [2, с. 16].

М.І. Наньєва на підставі аналізу актів чинного законодав-
ства вважає за доцільне диференціювати вимоги до працівників 
при укладанні трудового договору на вимоги до професійних 
якостей працівника (наявність освіти, професійної підготовки, 
кваліфікації, досвіду роботи тощо), вимоги до віку і здоров’я 
працівників, вимоги до наявності громадянства та знання 
державної мови, вимоги до моральних якостей працівника, 
вимоги до проживання і наявності права голосу та інші вимоги  
[4, с.86-87]. При цьому вчена не визначає докладний перелік 
професійних якостей працівника.

На думку Н.М. Лукашевої, професійні якості включають 
такі якості працівників: 1) рівень освіти; 2) освітньо-кваліфіка-
ційний рівень; 3) рівень кваліфікації; 4) наявність нормативно 
передбаченої спеціальної підготовки, в тому числі з питань охо-
рони праці та пожежної безпеки; 5) стаж або досвід роботи;  
6) володіння державною мовою; 7) інші ділові та особисті яко-
сті [10, с. 160].

Г.С. Гончарова і А.М. Юшко пишуть про кваліфікаційні 
вимоги до працівників при прийнятті на роботу, аналізуючи пра-
вову природу довідників кваліфікаційних характеристик про-
фесій працівників, їх значення, співвідношення з іншими нор-
мативно-правовими актами, що встановлюють кваліфікаційні 
вимоги до працівників окремих категорій та певних галузей [5].

При цьому вчені не здійснюють класифікацію вимог до 
працівників, об’єднуючи їх одним терміном «кваліфікаційні 
вимоги». Аналізуючи положення Закону України «Про вищу 
освіту» про загальні вимоги до науково-педагогічних праців-
ників, учені посилаються на ст. 42, якою передбачені вимоги 
до кандидата на посаду керівника закладу вищої освіти, інші 
норми Закону, що встановлюють вимоги до деканів (керівни-
ків факультетів, навчально-наукових інститутів), завідувачів 
(начальників) кафедри, а також пишуть про підвищені вимоги 
морально-етичного характеру до кандидатів на зазначені 
посади: додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати 
гідність студента, учня; особистим прикладом утверджувати 
повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, спра-
ведливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стри-
маності, працелюбства, поміркованості, інших доброчинно-
стей; виховувати у молоді повагу до батьків, жінки, старших 
за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історич-
них, культурних цінностей України, її державного і соціального 
устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та при-
родного середовища країни тощо [5, с. 20].

Отже, можна дійти висновку, що Г.С. Гончарова 
і А.М. Юшко виокремлюють, крім кваліфікаційних вимог, ще 
й вимоги морально-етичного характеру.

Враховуючи положення чинного законодавства, вимоги до 
працівників, крім наведеної вище класифікації, можна поді-
лити на загальні та спеціальні. Загальні вимоги, як видається, 
мають бути закріплені в основному кодифікованому законо-
давчому акті – КЗпП України, а згодом – Трудовому кодексі  
України. Спеціальні вимоги встановлюються спеціальними 
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законами, підзаконними нормативно-правовими актами, вида-
ними на підставі зазначених законів, а також роботодавцем  
(у межах, визначених законодавством).

В окремій ст. 20 Закону України «Про державну службу» 
[11] закріплені вимоги до осіб, які претендують на вступ на 
державну службу. Згідно з частиною першою ст. 20 вимогами 
до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги 
до їхньої професійної компетентності, які складаються із 
загальних та спеціальних вимог. Загальні вимоги залежно від 
категорії посади державної служби передбачають наявність 
загального стажу роботи не менше семи років, досвід роботи 
на посадах державної служби, на керівних посадах у відповід-
ній сфері, на посадах державної служби певної категорії або 
досвід служби в органах місцевого самоврядування та ін.

Спеціальними законами, що регулюють діяльність визна-
ченого державного органу, встановлюються спеціальні вимоги 
до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 
певних категорій. Такі вимоги визначаються суб’єктом призна-
чення у передбаченому законодавством порядку.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2016 року № 448 затверджені Типові вимоги до осіб, які претенду-
ють на зайняття посад державної служби категорії «А» [12].

Як видається, вимоги до працівників можуть бути класифі-
ковані на загальні та додаткові. Так, відповідно до частини дру-
гої ст. 127 Конституції України [13] на посаду судді може бути 
призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не 
старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну 
освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонай-
менше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє 
державною мовою. Законом можуть бути передбачені додат-
кові вимоги для призначення на посаду судді.

Виходячи з положень частини другої ст. 127 Конституції 
України, вимоги для призначення на посаду судді можна класи-
фікувати на вимоги, встановлені нормами Конституції України, 
і вимоги, встановлені Законом України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» [14].

До проекту Трудового кодексу України [15] вперше вклю-
чено окрему статтю 26 «Встановлення вимог до працівників». 
Утім, у змісті зазначеної статті передбачений далеко не повний 
перелік вимог до працівників. У частині першій ст. 26 ідеться 
про те, що вимоги до працівників встановлюються законодав-
ством із дотриманням вимог щодо недопущення дискримінації 
у сфері праці. Такі вимоги можуть стосуватися, зокрема, наяв-
ності у працівника відповідної освіти, професійної підготовки, 
досвіду трудової діяльності, віку.

Статтю 26 «Встановлення вимог до працівників» проекту 
Трудового кодексу України доцільно було б доповнити окре-
мою частиною першою, в якій закріпити поняття та види вимог 
до працівників. Відповідно частину першу зазначеної статті 
вважати частиною другою, в якій передбачені способи встанов-
лення вимог до працівників і окремі принципи, яких необхідно 
дотримуватися при їх встановленні.

Висновки. Таким чином, вимоги до працівників як категорія 
трудового права – це встановлені передбаченими законом спосо-
бами умови (конкретні обставини, стани та ін.) та дії, визначення 
відповідності яким та/або здійснення яких є необхідним для при-
йняття особи на конкретну роботу (посаду) та її виконання.

Визначення відповідності особи, яка приймається на роботу, 
встановленим вимогам слід визнати одним із етапів процедури 

укладення трудового договору (в передбачених законом випад-
ках – контракту). Необхідність встановлення такої відповідності 
має місце й під час існування трудових правовідносин, зокрема, 
при проходженні періодичних медичних оглядів, атестацій, 
перевірки знань із охорони праці та пожежної безпеки тощо.

Видається доцільним класифікувати вимоги до працівни-
ків за різними підставами. За змістовною ознакою виокремлю-
ються вимоги до професійної компетенції працівників, вимоги 
до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, вимоги 
до віку і стану здоров’я, вимоги до ділових і моральних яко-
стей працівників, інші вимоги до працівників. За суб’єктною 
ознакою пропонується виділяти загальні, спеціальні та додат-
кові вимоги до працівників. За способом встановлення розріз-
няються вимоги до працівників, встановлені законодавством, 
і вимоги, встановлені роботодавцем.

Видається необхідним доповнити чинний КЗпП України 
окремою статтею 24-1 «Вимоги до працівників», нормами якої 
закріпити поняття та перелік вимог до працівників, способи 
їх встановлення, правило про відповідність зазначених вимог 
чинному законодавству, способи (форми) і порядок визначення 
відповідності працівника встановленим вимогам, а також пра-
вові наслідки виявленої невідповідності.

Статтю 26 «Встановлення вимог до працівників» проекту 
Трудового кодексу України доцільно доповнити окремою 
частиною, в якій закріпити зазначені вище поняття та види 
вимог до працівників.
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Ptashinska A. The definition and types of requirements 
to employees

Summary. The article defines the definition of requirements 
to employees on the basis of analysis of special literature, 
current legislation of Ukraine, the draft Labor Code of Ukraine. 
Requirements to employees as a category of labor law are 
proposed to be defined as conditions provided by means, 
defined by law (specific circumstances, states, etc.) and actions, 
compliance with which and implementation of which is 

necessary for hiring a person (for a specific position) and its 
performance.

Classification of requirements to employees on various 
grounds is carried out. The requirements to the professional 
competence of employees, requirements for qualification 
and special knowledge of employees, requirements for age 
and health, requirements for business and moral qualities 
of employees, and other requirements for employees are 
distinguished on the basis of content. It is proposed to 
distinguish general, special and additional requirements 
to employees on the subjective ground. According to 
the method of establishment, there are requirements for 
employees established by law and requirements established by 
the employer.

Proposals for improving Art. 22 of the Code of Laws on 
Labour of Ukraine, Art. 26 of the draft Labor Code of Ukraine 
in terms of regulation of requirements for employees 
were formulated. It is proposed to supplement the current 
Code of Laws on Labor of Ukraine with a separate article 
24-1 “Requirements to employees”, the norms of which should 
establish the concept and list of requirements to employees, 
methods of their establishment, the rule of compliance 
with current legislation, methods (forms) and procedure 
for determining employee compliance with established 
requirements, as well as the legal consequences of the identified 
non-compliance. In a separate part of Art. 26 “Establishing 
requirements to employees” of the draft Labor Code 
of Ukraine, it is advisable to establish the definition and types 
of these requirements.

Key words: employees, requirements to employees, 
classification of requirements to employees, legislation 
of Ukraine, draft Labor Code of Ukraine.
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винної особи. Особливу увагу у статті приділено ранній 
профілактиці сексуального насильства. Автор пропонує 
активне статеве виховання неповнолітніх, що включає 
соціально-психологічний, педагогічний, медичний, сек-
сологічний і кримінологічний інструментарії впливу. 
З викладеного автор робить висновок про необхідність 
розробки і реалізації нової стратегії і тактики ранньої про-
філактики статевої злочинності. Зокрема, на думку автора, 
необхідно прийняти перспективну Державну програму, 
яка б охоплювала три основні концептуальні ідеї: а) доко-
рінне оздоровлення і зміцнення інституту сім’ї; б) фунда-
ментальна перебудова виховної функції сім’ї; в) надання 
науково обґрунтованої допомоги сім’ї і школі для поліп-
шення ефективності статевого виховання неповнолітніх 
з його обов’язковим кримінологічним компонентом.

Індивідуальний профілактичний вплив, орієнтований 
на забезпечення безпеки особи і, не проти тих, хто вже вчи-
нив злочин, а на тих, хто може стати на злочинний шлях, 
щоб попередити і не дати людині стати злочинцем, допо-
могти їй, а також тим людям, що могли стати його жер-
твою. Для досягнення цих цілей і виконання завдань, що 
випливають з них, автор вважає за необхідне отримання 
конкретної, повної та правдивої інформації, яка повинна 
бути практично і профілактично значимою, тобто відпові-
дати завданням запобігання злочинам проти статевої сво-
боди та статевої недоторканості дитини.

Ключові слова: віктимологія, запобігання, статева 
свобода, статева недоторканість, дитина.

Геополітичні зміни в сучасному світі, що відбулися після 
розпаду Радянського Союзу, соціально-політична нестабіль-
ність призвели до значного зростання рівня нелегальної мігра-
ції, сексуального насильства як в Україні, так і в інших країнах. 
Зростання рівня насильницької злочинності в Україні стано-
вить загрозу життю та здоров’ю громадян, їх статевій свободі 
й недоторканності.

Побудова демократичного суспільства в Україні нерозривно 
пов’язана з подальшим удосконаленням правової основи й забез-
печенням відповідного правопорядку. Підвищення ефективності 
діяльності правоохоронних органів значною мірою залежить від 
рівня теоретичної і професійної підготовки правоохоронців, їх 
уміння правильно застосовувати чинне законодавство та вияв-
ляти активність і цілеспрямованість у боротьбі зі злочинністю, 
дотримуючись конституційних принципів України.

При вирішенні цих складних завдань особливо важливого 
значення набуває проблема боротьби із сексуальним насиль-
ством. Злочини, пов’язані із сексуальним насильством, зав-

дають найбільшої шкоди найважливішим для цивілізованого 
суспільства цінностям, і водночас мають багато загальних кри-
мінологічно значущих рис й ознак.

У сучасної цивілізованої людини, за відсутності психічної 
патології, є потужні внутрішні бар’єри, що надійно стримують 
агресію, яка потенційно існує в кожній особі. Ці бар’єри обу-
мовлені етичними, моральними й навіть емоційними нормами, 
виробленими людством протягом тисячоліть. І лише особливі 
властивості, притаманні певним групам людей, визначають 
можливість вчинення злочинів проти особи, у тому числі 
й проти статевої свободи.

Індивідуальна профілактика злочинної поведінки повинна 
складатися з послідовного усунення об’єктивних негативних 
явищ соціально-економічного, ідеологічного, соціально-пси-
хологічного характеру; викорінювання негативних обставин 
в організації життя, діяльності, побуті й дозвіллі конкретних 
людей; неухильної реалізації принципу невідворотності відпо-
відальності особи за свою поведінку; усуненні криміногенних 
чинників, що сприяють мотивації того чи іншого виду злочин-
ної поведінки.

Умови сімейного виховання дитини є основою формування 
багатьох мотивів поведінки. Родина повинна максимально 
забезпечити пристосування її членів до умов громадського 
життя, виконання соціальних норм, готовності зайняти визна-
чене місце в суспільній системі, тобто родина насамперед 
вирішує завдання соціалізації індивіда. Криміногенний вплив 
родини на особистість полягає у стихійному або цілеспрямо-
ваному формуванні антисоціальних мотивів чи в запобіганні їх 
зародженню [1, с. 252].

Вважаємо обґрунтованою думку А. Ф. Зелінського, що 
перевиховання – це зміна свідомості під цілеспрямованим 
впливом вихователів. Виправлення ж – поняття ширше, що 
включає також зламування неусвідомлюваних стереотипів зло-
чинної поведінки [2, с. 179].

Таким чином, основна мета індивідуальної профілактики, 
на думку автора, полягає в тому, щоб людина опанувала нави-
чками свідомого контролю над різними виявами своєї особи-
стості, насамперед криміногенними.

Як зазначає К. Е. Ігошев, лише пройшовши через фільтр сві-
домості, втіливши в особистісні риси, змінивши психологічні 
важелі вчинків і дій (мету, мотиви, установки тощо), об’єктивні 
соціальні явища спричиняють зміни в самому злочинці [3].

Відносно відхилень сексуальної поведінки людини, що 
може призводити до вчинення сексуального злочину, профілак-
тична робота має бути спрямована насамперед на запобігання 
порушень психосексуального розвитку.
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Медичний аспект цієї роботи полягає в такому:
1) рання діагностика і своєчасне лікування психічних роз-

ладів, які сприяють порушенням комунікації і психосексуаль-
ного розвитку;

2) виявлення і медико-педагогічна корекція перекручувань 
психосексуального розвитку на ранніх етапах.

Педагогічний аспект профілактики передбачає:
1) правильно побудоване статево-рольове виховання, 

основний акцент якого повинен спрямовуватися на ознайом-
лення дітей зі статевими розбіжностями, а не на залякування 
і покарання за цікавість до них. Негативним явищем варто 
вважати існуючий у дошкільних установах звичай проводити 
колективні ігри (у «космонавтів», «машиністів», «будівельни-
ків» тощо) без урахування статі дітей і переваги, що надається 
у школах феміністській поведінці хлопчиків і мускулистській – 
дівчаток, а також «безстатеве» виховання школярів, яке поля-
гає в тому, що і дівчатка, і хлопчики рівною мірою займаються 
працею, яка притаманна жінкам (шиття, в’язання), або навпаки 
чоловікам (слюсарна справа тощо);

2) навчання спілкуванню з однолітками (у тому числі гете-
росексуальному), що доцільно проводити у вигляді своєрідних 
практикумів із комунікації, з урахуванням віку дітей і підлітків. 
З кожним роком навчання повинно ускладнюватися, охоплюючи 
нові аспекти взаємин. Причому необхідно прищеплювати дітям 
почуття любові й поваги до представників протилежної статі;

3) запобігання розбещенню і спокушанню дітей та підліт-
ків. Причому, насамперед, необхідно виключати їх доступ до 
порнографічних видань.

Психопрофілактика порушень психосексуального розвитку 
може бути ефективною лише в тому випадку, якщо вона прово-
диться не у формі епізодичних «моральних» бесід з підлітками 
про небезпеку раннього статевого життя, а є щоденною кропіт-
кою роботою щодо формування з раннього дитинства навичок 
спілкування і відповідної статевої поведінки.

Важливе значення для запобігання формування сексуаль-
них відхилень, здатних призвести до вчинення сексуального 
злочину, має правильне статеве виховання і сексуальна освіта 
дітей, підлітків і молоді (В. В. Кришталь, 1985 р.).

Ю. М. Антонян, А. А. Ткаченко (1993 р.) склали зразковий 
перелік умов, які дають підставу припускати, що дана особа 
здатна вчинити сексуальне насильство, а саме:

наявність у родині психічно хворих, алкоголіків чи нарко-
манів-батьків;

бездоглядність підлітків, вживання ними алкоголю, нарко-
тиків або інших одурманюючих речовин;

вчинення в дитячому або ранньому підлітковому віці сек-
суальних дій, виявів неповнолітніми хворобливого або надмір-
ного інтересу до статевого життя;

істеричні вияви, жорстокість та підвищена емоційна 
тупість, слабоумство підлітків; значна педагогічна занедба-
ність, що перешкоджає встановленню нормальних зв’язків 
і стосунків із представниками протилежної статі;

гіперсексуальність, перверзні сексуальні дії і цинічні вияви 
сексуального характеру, у тому числі ті, що не передбачені чин-
ним кримінально-правовим законодавством;

суїцидні спроби, пов’язані з невдачами в інтимному житті, 
у стосунках із представниками протилежної статі;

вчинення сексуальних насильницьких дій, у тому числі 
зовні безмотивних, які містять у собі сексуальні моменти, сек-
суальну цинічність [4].

Компонентами предмета індивідуальної кримінологічної 
профілактики можна визначити:

а) поведінку і спосіб життя осіб, що свідчать про велику 
ймовірність вчинення будь-яких злочинів;

б) специфічні соціально-правові, кримінологічні 
та моральні ознаки особистості, які можуть свідчити про їх 
антисоціальну спрямованість;

в) криміногенно значущі під час формування і реалізації 
протиправної поведінки певні індивідуальні психофізіологічні 
властивості та особливості конкретних працівників;

г) несприятливі стосовно дотримання законослухняної 
поведінки умови життя, побуту, мікросоціального середовища 
та взаємостосунки;

е) інші тривалі чи короткотермінові, але значущі чинники 
й обставини, що своїм виникненням стимулюють криміно-
генну ситуацію і спонукають до вчинення злочину [5, с. 40–41].

До осіб, які потребують профілактичної корекції, на наш 
погляд, можна віднести тих, хто:

зловживає спиртними напоями;
має досвід вживання наркотичних чи психотропних речо-

вин (коли це не викликано медичними потребами);
вчинив аморальні проступки на роботі чи в побуті, часто 

створює конфліктні ситуації, відрізняється психофізіологічною 
неврівноваженістю, страждає хронічними захворюваннями тощо;

негативно ставиться до сім’ї, родичів і близьких, схильний 
до розпусти.

Тому можна запропонувати такі шляхи вдосконалення 
попереджувальної діяльності:

а) розробити науково обґрунтовану методику прогнозу-
вання можливої протиправної (у тому числі й злочинної) пове-
дінки, що надасть змогу чітко виявляти осіб, стосовно яких 
є потреба негайного вжиття індивідуальних спеціальних захо-
дів щодо запобігання злочинам;

б) відпрацювати чіткий перелік правових підстав засто-
сування методик як прогнозування, так і подальшої реалізації 
попереджувальних засобів і затвердити їх відповідними зако-
нодавчими та відомчими нормативними актами, розробити 
систему критеріїв, наявність яких передбачає застосування 
спеціальних профілактичних заходів стосовно конкретної 
особи, ґрунтуючись на фактичних кримінологічно виважених 
підставах (комплексах ознак як правових, так і психолого-пе-
дагогічних тощо);

в) визначити процедуру і механізми прийняття рішень 
щодо застосування заходів прогнозування та їх реалізації;

г) установити субординаційний порядок та визначити варі-
анти і критерії узгодженості дій посадових осіб, відповідаль-
них за цю діяльність, з метою уникнення порушень загально-
людських стандартів прав людини, можливих інших помилок 
та настання негативних наслідків;

д) розробити методики вивчення особистісних ознак 
та реального мікросередовища, які слід застосовувати з метою 
профілактичного впливу, збору, накопичення, аналізу й реаліза-
ції наявної інформації на користь цієї особи.

Визначення підстав для застосування індивідуальних заходів 
запобігання є обов’язковою умовою цієї діяльності. Тому, на наш 
погляд, найбільш вдалою та зручною формою вирішення цієї про-
блеми є запропоновані А.П. Закалюком модель та підходи щодо 
прогнозу злочинної поведінки як підґрунтя для застосування зга-
даних вище заходів [6, с. 85–90]. Він зазначає, що визначення кола 
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осіб, стосовно яких виникла потреба в індивідуальному запобі-
ганні злочинів, повинне ґрунтуватися на наявності реальних під-
став для цієї діяльності, тобто її здійснення має бути обґрунтова-
ним і потрібним. Саме до таких підстав було віднесено:

а) фактичні підстави, які випливають із допущених анти-
соціальних проступків конкретною особою, що свідчать про 
імовірність вчинення нею злочину;

б) правові підстави, на рівні прийняття Закону України 
«Про профілактику правопорушень» та відповідних відомчих 
нормативних актів;

в) кримінологічні підстави, що можуть мати два значення:
загальне, в якому міститься теоретична характеристика вза-

ємодії різновиду особи передкримінального типу і криміноген-
них умов середовища, що впливає на неї, у тому числі безпосе-
редньої кримінальної ситуації;

конкретне, що вказує на емпірично встановлений комплекс 
ознак, властивих даному типу особистості, різновидам її анти-
громадської поведінки, тісно пов’язаних зі злочинністю, що 
свідчить про високу вірогідність останнього.

Як відомо, Г. А. Аванесов одним із перших запропонував 
у загальному вигляді методику індивідуального кримінологіч-
ного прогнозу, яка, на його думку, повинна складати прогнос-
тичну модель, побудовану на основі вивчення й узагальнення 
зовнішніх показників поведінки і внутрішніх мотивів та уста-
новок [7, с. 85–90].

Конструктивніші й ґрунтовніші розробки у цьому напрямі 
були здійснені А. П. Закалюком, який визначає методичні 
принципи прогнозування індивідуальної злочинної поведінки 
та методи прогнозування [6, с. 85–90]. Це дає можливість 
творчо використовувати дані методики для кримінологічного 
прогнозування індивідуальної злочинної поведінки з боку пев-
них категорій працівників органів внутрішніх справ. Подальша 
розробка прогностичних моделей та вирішення проблем, 
пов’язаних із відбором адекватних і зручних для прогнозу-
вання ознак (індикаторів), надання їм правильної оцінки для 
отримання найвірогідніших прогностичних висновків сто-
совно майбутньої поведінки осіб, які піддавалися прогнозу, 
дає змогу виявити кримінологічне підґрунтя для подальшої 
розробки тактики індивідуального запобігання злочинної пове-
дінки з урахуванням даних здійсненого прогнозу.

Поняття і зміст тактики індивідуального запобігання злочи-
нів у названій сфері може змінюватися залежно від обсягу цієї 
діяльності. У широкому розумінні вона розглядається як попе-
реджувальна діяльність стосовно конкретної особи, незалежно 
від стадій розвитку злочинного наміру, виникнення наміру на 
вчинення злочину, готування чи замаху на нього.

Зокрема, широкий аспект охоплює такі стадії:
виявлення осіб, які своєю поведінкою становлять профілак-

тичний інтерес;
здійснення їх поглибленого вивчення і діагностики з пози-

цій наявності криміногенності;
прогнозування імовірної злочинної поведінки і при отри-

манні прогностичних висновків, що свідчать про можливість 
вчинення злочину, прийняття адекватного рішення щодо запо-
біжних та інших (управлінських, кадрових) заходів;

планування, відповідно до прогнозу, індивідуальних попе-
реджувальних заходів недопущення злочину;

практична реалізація запланованих заходів і контроль за 
подальшою поведінкою особи;

оцінка й висновки стосовно поведінки особи й доцільності 
подальшого продовження чи припинення індивідуальних про-
філактичних дій та щодо ефективності застосованих профілак-
тичних засобів.

Здійснення запобіжних заходів може обмежуватися охоплен-
ням лише однієї чи кількох конкретних стадій, зазначених вище.

У кожному конкретному випадку на основі типової моделі 
індивідуального кримінологічного прогнозу має бути роз-
роблена персоналізована прогностична модель, що найпов-
ніше враховуватиме широкий спектр особистісних якостей 
та властивостей особи, яка об’єктивно потребує профілактич-
ного впливу, і на її підставі визначені конкретні тактичні заходи 
індивідуального кримінологічного запобігання.

Аналіз злочинності сексуального характеру, у тому числі 
статевої, показав, що в механізмах злочинної поведінки важ-
ливе значення мало неналежне статеве виховання майбутніх 
злочинців. Насамперед, це негативний приклад батьків, їх 
схильність до пияцтва, статевої розбещеності. У таких неспри-
ятливих умовах життя в сім’ї у дітей виникають негативні, 
небезпечні для їх подальшої долі соціально-психологічні риси 
аморальності й вседозволеності, що виявляються здебільшого 
у формі статевої агресивності підлітків, переважно чоловічої 
статі, і нездорової статевої цікавості в підлітків жіночої статі.

В умовах неблагополучної сім’ї статеве виховання дітей або 
відсутнє, або набуває формального і навіть явно спотвореного 
характеру. Сімейне неблагополуччя не тільки обмежує можливо-
сті батьківського прогнозування моральних і сексуальних підва-
лин підростаючих дітей, а й взагалі притупляє інтерес батьків до 
статевого виховання дітей, їх правосвідомості загалом. Це при-
зводить до морального нігілізму неповнолітніх, статевих право-
порушень, а отже, до статевих або інших злочинів.

Статевим вихованням дітей у сім’ї реалізується:
а) морально-культурна функція, що сприяє оптимальним 

формам соціальної поведінки загалом;
б) емоційна функція, що забезпечує емоційну стабільність 

поведінки на основі фізіологічного розвитку нащадка, під-
тримки його психічного здоров’я, співпереживання батьків 
тощо;

в) сексуальна функція, яка захищає від формування мож-
ливих статевих відхилень (статеве просвітництво із закріплен-
ням нормальних сексуальних настанов), що сприяє суспільно 
бажаним формам спілкування з представниками протилежної 
статі (статева моральність, почуття відповідальності, культура 
взаємовідносин);

г) правова функція, що забезпечує формування первин-
ного соціального контролю і законослухняності (спосіб життя, 
повага до законів, у тому числі до тих, що регулюють кримі-
нальні правовідносини). Отже, статеве виховання неповноліт-
ніх в умовах сім’ї загалом слід розуміти досить широко.

Успіхи й недоліки в реалізації тих або інших напрямів 
у сімейному статевому вихованні залежать від конкретних осо-
бливостей життя сім’ї, що сприяють, ускладнюють або пере-
шкоджають виконанню батьками своїх морально-правових 
обов’язків. Будь-які порушення основних підходів і правил 
статевого виховання дітей у сім’ї небезпечні деформацією їх 
статевої свідомості.

Таким чином, необхідною є розроблення і реалізація нової 
стратегії і тактики ранньої профілактики статевої злочинності. 
Зокрема, на нашу думку, необхідно прийняти перспективну 
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державну програму, яка б охоплювала три основні концепту-
альні ідеї:

а) докорінне оздоровлення і зміцнення інституту сім’ї;
б) фундаментальна перебудова виховної функції сім’ї;
в) надання науково обґрунтованої допомоги сім’ї і школі 

для поліпшення ефективності статевого виховання неповноліт-
ніх з його обов’язковим кримінологічним компонентом.

Індивідуальний профілактичний вплив орієнтований на 
забезпечення безпеки особи і не проти тих, хто вже вчинив зло-
чин, а на тих, хто може стати на злочинний шлях, щоб попере-
дити й не дозволити людині стати злочинцем, допомогти їй, а 
також тим людям, які могли стати його жертвою. Злочин завжди 
випереджає покарання, а запобігання випереджає злочин.

Головними напрямами профілактики злочинів сексуаль-
ного характеру є:

виявлення і нейтралізація причин і умов убивств, обставин, 
що можуть призвести до їх вчинення;

виявлення осіб, здатних через їх поведінку, спосіб життя 
і найближче оточення вчинити злочин;

виявлення осіб, раніше засуджених за злочини, пов’язані із 
сексуальним насильством, які не порвали злочинних зв’язків 
і не припинили злочинну діяльність, через що здатні вчинити 
злочини, пов’язані із сексуальним насильством;

виявлення осіб, які мають законне право зберігати холодну 
або вогнепальну зброю, однак мають зв’язки з раніше засудже-
ними за злочини, пов’язані із сексуальним насильством, які 
ведуть злочинний спосіб життя, розпивають з ними спиртні 
напої або вживають наркотики, а також неналежним чином збе-
рігають зброю;

недопущення до злочинного способу життя осіб, раніше не 
засуджених, але через їх зв’язки і найближче оточення здатних 
бути втягнутими в злочинну діяльність;

недопущення рецидивних злочинів сексуального змісту;
виявлення фактів приготування до злочинів;
отримання інформації про можливі сексуальні домагання 

в різних сферах життєдіяльності людей.
Для досягнення цих цілей і виконання відповідних завдань 

необхідна цілком конкретна, повна і правдива інформація, яка 
має бути практично і профілактично значущою, тобто відпові-
дати завданням профілактики злочинів сексуального характеру.

При організації і реалізації статевого виховання слід пам’я-
тати, що особистість завжди формується значно пізніше, ніж 
просто людина, яка вступає в життя. Тільки сформована сус-
пільно і морально зріла особистість може взаємодіяти в системі 
статево-рольових зв’язків із вибором власного життєвого шляху.
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Kuzmenko S. Individual preventive measures to 
prevent violent crimes against sexual freedom and sexual 
integrity of the child

Summary. The article identifies specific measures of individual 
prevention depending on the typology of the perpetrator. 
The article pays special attention to the early prevention 
of sexual violence. The author offers active sexual education 
of minors, which includes socio-psychological, pedagogical, 
medical, sexological and criminological tools of influence. From 
the above, the author concludes that it is necessary to develop 
and implement a new strategy and tactics for early prevention 
of sexual crime. In particular, according to the author, it is 
necessary to adopt a promising state program, which would cover 
three main conceptual ideas: a) radical recovery and strengthening 
of the family; b) fundamental restructuring of the educational 
function of the family; c) providing scientifically sound assistance 
to the family and school to improve the effectiveness of sexual 
education of minors with its mandatory criminological component.

Individual preventive influence, focused on ensuring 
the safety of the person and not against those who have already 
committed a crime, but on those who may be on a criminal path 
to prevent and prevent a person from becoming a criminal, to 
help him and those who could become his victim.

The author considers that it is expedient to define the following 
directions of prevention of violent sexual crimes against the child: 
identification and neutralization of the reasons and conditions 
of murders, the circumstances which can cause their commission; 
identification of persons capable of committing a crime due to their 
behavior, way of life and immediate environment; identification 
of persons previously convicted of crimes related to sexual 
violence, but did not break criminal ties and did not stop criminal 
activity, due to which they are capable of committing crimes related 
to sexual violence; identification of persons who have the legal 
right to possess cold steel or firearms, but have connections with 
previously convicted of crimes related to sexual violence, who lead 
a criminal lifestyle, drink alcohol or use drugs with them, as well as 
improper store weapons; non-admission to the criminal way of life 
of persons not previously convicted, but due to their connections 
and immediate environment capable of being involved in criminal 
activities; prevention of recurrent sexual crimes; detection of facts 
of preparation for crimes; obtaining information about possible 
sexual harassment in various spheres of human life.

To achieve these goals and perform the tasks arising from 
them, the author considers it necessary to obtain specific, 
complete and truthful information that should be practical 
and preventive, ie meet the objectives of preventing crimes 
against sexual freedom and sexual integrity of the child.

Key words: victimology, prevention, sexual freedom, 
sexual integrity, child.
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РОЗМЕЖУВАННЯ ДЕФІНІЦІЙ: «ПОТЕРПІЛИЙ 
ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ» 

ТА «ЖЕРТВА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ»
Анотація. У статті розглядаються підходи вчених до 

тлумачення поняття «жертва кримінального правопо-
рушення» та «потерпілий від кримінального правопо-
рушення». Автором аналізуються відповідні норматив-
но-правові акти, існуючі доктринальні підходи до цього 
питання та аргументується власна позиція. Досліджу-
ються зміст і обсяг понять «жертва кримінального право-
порушення» та «потерпілий від кримінального правопору-
шення» з точки зору законодавства та позицій науковців, на 
підставі чого робиться висновок про не тотожність понять, 
що розглядаються. На підставі вивчення нормативно-пра-
вових актів США та більшості міжнародних документів, 
констатується, що в них застосовується поняття «жертва 
злочину», а не «потерпілий».

Доводиться, що потерпіла особа – це не завжди кон-
кретно той суб’єкт, на якого спрямовується криміналь-
но-протиправний вплив. Інколи трапляються ситуації, 
коли кримінальне правопорушення завдає шкоду сторон-
ній особі. Жертва – це завжди конкретна людина, якій 
вже завдано певну шкоду. Звертається увага, що в кримі-
нологічному напрямку віктимології доцільно оперувати 
як одним, так і іншим поняттям. Разом із тим, в контексті 
кримінального права саме встановлення точної терміно-
логії є важливим завданням. Як приклад автор наводить 
необережне кримінальне правопорушення та казус, котрі 
наочно демонструють різницю між потерпілим та жер-
твою. У підсумку викладаються ознаки, котрі дозволяють 
розмежувати потерпілу особу та жертву. Резюмується, 
що для кримінального законодавства максимально зруч-
ним є поняття «потерпілий від кримінального правопору-
шення», особливо – з урахуванням нині актуального для 
кримінального процесу розуміння цієї сторони криміналь-
ного провадження. Пропонується визначення потерпілого 
як особи, у відношенні якої було вчинено протиправне 
діяння, процесуальний статус якої були визнано та під-
тверджено у закріпленому нормативно-правовими актами 
порядку. Під жертвою злочину слід розуміти особу, права 
та законні інтереси якої були порушені внаслідок вчинення 
протиправного діяння.

Ключові слова: потерпілий, жертва, кримінальне правопо-
рушення, кримінальне законодавство, казус, досудове розсліду-
вання, кримінальне право, віктимологія, кримінологія.

Чинне кримінальне законодавство має багато недоліків, 
усунення котрих хоча і не вирішить проблему криміналь-
но-протиправної діяльності, однак зробить процес протидії 
більш ефективним. Одним із таких недоліків є відсутність 
в Кримінальному кодексі України 2001 року поняття «потер-
пілий від кримінального правопорушення». Більше того, серед 
вчених ведуться палкі дискусії щодо розмежування дефініцій 
«потерпілий» та «жертва», а також доцільності застосування 

кожного з них у відповідних нормативно-правових актах. 
Такий стан справ зумовлений, здебільшого, різним баченням 
цього питання вітчизняним та міжнародним законодавцем, 
котрі використовують дещо різний понятійно-категоріальний 
апарат. Звичайно, ми не стверджуємо, що вирішення такої ситу-
ації значно вплине на практичну діяльність відповідних органів 
виконавчої та судової влади, однак, як здається, диференціація 
вказаних «статусів» зробить доктрину кримінального права 
більш повною. Враховуючи вказане, вважаємо за доцільне роз-
глянути це питання більш зосереджено, враховуючи думки вче-
них та формулюючи власну позицію.

Відтак, як вказує М.В. Сенаторов, серед понять наук кри-
мінального циклу можна виділити ті, які перебувають у пев-
ному співвідношенні з поняттям «потерпілий від злочину». 
До них належать «потерпілий як суб’єкт кримінального про-
цесу» та «жертва злочину». Разом з тим, у юридичній літера-
турі немає єдиної думки щодо порівняння останніх з поняттям 
потерпілого від злочину. Так, при співвідношенні «потерпі-
лого від злочину» і «потерпілого як суб’єкта кримінального 
процесу» одні вчені говорять про їх тотожність, і, відповідно, 
позначають їх одним терміном – «потерпілий»; інші ж фак-
тично розглядають ці поняття як перехресні та називають їх 
такими парами термінів: «кримінально-правове поняття потер-
пілого» та «кримінально-процесуальне поняття потерпілого» ; 
«потерпілий у матеріальному розумінні» та «потерпілий у про-
цесуальному розумінні» [1, с. 60]; «постраждалий» і «потерпі-
лий» ; «жертва злочину» та «потерпілий як суб’єкт криміналь-
ного процесу» (або ж просто – «потерпілий») . Неоднозначно 
вирішується питання про співвідношення понять «потерпілий 
від злочину» і «жертва злочину». Одні вчені, визначають їх як 
тотожні, а терміни «жертва злочину» і «потерпілий від зло-
чину» використовують як синоніми [2, с. 56]; інші ж вважають, 
що «жертва злочину» ширше ніж «потерпілий від злочину» 
[3, с. 40-41]. Необхідно звернути увагу на те, що потерпілий 
частіше зустрічається в межах кримінального процесуального 
права. На нашу думку, це можна пояснити тим, що законода-
вець в чинному Кримінальному процесуальному кодексі Укра-
їни описуючи суб’єктний склад кримінального провадження 
акцентує увагу на певних ознаках особи, котра зазнала на 
собі кримінально-протиправний вплив. Такими ознаками є:  
1) пасивна кримінально-правова та активна кримінальна про-
цесуальна роль – особа під час кримінального правопорушення 
зазнає певну шкоду та під час кримінального провадження 
захищає свої порушені права та свободи; 2) правові наслідки 
кримінального правопорушення – особа, у відношенні якої вчи-
нено суспільно небезпечний акт має отримати певну сатисфак-
цію – матеріальне відшкодування або моральне задоволення 
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внаслідок відновлення справедливості. Саме у зв’язку із цим 
мова йде саме про потерпілого як юридичну одиницю.

Вчені також вказують, що вирішення проблеми співвід-
ношення зазначених понять залежить від правильного вста-
новлення їх змісту та обсягу. Поняття потерпілого як суб’єкта 
кримінального процесу визначено у ст. 55 КПК. Згідно з нею 
потерпілим може бути фізична особа, якій кримінальним право-
порушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, 
а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням 
завдано майнової шкоди (виправлено нами – Н. Л). Зіставлення 
цього визначення з дефініцією «потерпілого від злочину» 
показує, що розглядувані поняття мають багато відміннос-
тей… в кримінальному процесі потерпілим є суб’єкт, якому 
злочином заподіяна моральна, фізична або майнова шкода. 
Потерпілому ж від злочину можуть заподіюватися й інші види 
шкоди: політична, організаційна, соціальна тощо [3, с. 49-53]. 
Тим часом потерпілий від злочину характеризується не всіма 
такими ознаками (виправлено нами – Н.Л.) [4, с. 18]. В цьому 
контексті мова йде про диференціацію суб’єктів різних право-
вих феноменів – кримінального правопорушення та криміналь-
ного процесу. Враховуючи те, що в кримінально-правовій науці 
існує підхід, відповідно до якого потерпілим від протиправного 
діяння може бути не тільки фізична, а і юридична особа, дер-
жава тощо, тоді, звичайно, більш правильно буде використову-
вати поняття «потерпілий», оскільки жертвою, на наш погляд, 
може бути виключно фізична особа.

Існує дві основні позиції щодо терміну «жертва злочину». 
Прибічники першої позиції стверджують, що жертва – це 
фізична особа, людина, якій безпосередньо злочином запо-
діяна фізична, моральна або матеріальна шкода (так зване 
вузьке, операціональне визначення жертви). Український вче-
ний О. Мойсюк також визначає жертву злочину як людину, якій 
унаслідок суб’єктивного бажання злочинця або з об’єктивно 
складних обставин заподіюється фізичний, моральний або 
майновий збиток [5, c. 7]. Прибічник другої позиції Л. Франк 
визначає, що жертва – це людина або певна спільність людей 
у будь-якій формі їх інтеграції, яким прямо або опосередко-
вано заподіяна шкода злочином (це так зване широке, загаль-
нотеоретичне визначення жертви злочину) [6, c. 85]. Він вва-
жає, що віктимологічне поняття «жертва злочину» охоплює 
не тільки безпосередніх жертв, але й жертв від замахів на зло-
чини, близьких родичів загиблих жертв [6, c. 40–41]. П. Дагель, 
окрім фізичних осіб, до потерпілого від злочину (у криміно-
логічному сенсі) відносить також і юридичних осіб [7, c. 20]. 
Канадська вчена М. Барриль визначає жертву злочину як особу 
(групу осіб), які перенесли безпосереднє посягання на свої 
основні права з боку іншої особи (групи осіб), які діяли свідомо 
[8, с. 60]. В. Туляков зазначає, що жертвою злочину визнається 
будь-яка фізична особа (соціальна спільність, організація), якій 
злочином заподіяний фізичний, матеріальний або моральний 
збиток [9, c. 28]. Ми є прихильниками думки, що жертвою 
кримінального правопорушення може бути виключно фізична 
особа, тобто людина. Таку нашу позицію можемо пояснити тим, 
що жертва – це більше кримінологічне поняття, а кримінологію 
цікавлять, здебільшого, соціальні взаємовідносини. Якщо від-
штовхуватись від історичних передумов, варто звернути увагу, 
що з самого початку, коли існував ритуал жертвоприношення, 
такою жертвою зазвичай була жива істота, яка мала душу, тобто 
богам віддавалось чиє-то життя. Саме тому слово «жертва» 

у більшості випадків застосовується до людини. Ми знаємо 
такі словосполучення як: «жертва обставин», «синдром жер-
тви» тощо. Все це психологічні моменти, котрі занадто далеко 
знаходяться від правового світу.

В.Е. Христенко, поклавши в основу принцип дихотомії 
і математичного обґрунтування терміну «жертва», вдало відзна-
чає, що «жертва – це людина (сторона взаємодії), яка втратила 
вартісні для нього цінності у результаті впливу на нього іншої 
людини (сторони взаємодії)» [10, с. 50]. Із викладеного просте-
жується, що у поняття «жертва» входить існування безпосе-
редньої взаємодії між сторонами, без наявності якої визнання 
особи власне жертвою злочину є неможливим. Наводячи ж 
поняття «потерпілий від злочину», можна розуміти і саму 
особу, що особисто потерпіла від злочину, і інших осіб, яким 
злочином опосередковано заподіяно шкоду. Тому під поняттям 
«жертва» розуміються винятково особи, яким безпосередньо 
заподіяно шкоду злочином. А. А. Нікітіна під поняттям «жер-
тва» розуміє людину, що постраждала від неправомірних дій 
інших осіб, власного поводження, негативних життєвих обста-
вин або нещасного випадку [5, с. 18]. Цікаво, що у США не 
існує такого учасника кримінального судочинства, як потер-
пілий, а в законодавстві використовується термін «жертва» 
злочину для позначення особи, наділеної широкими правами, 
спрямованих переважно на забезпечення її безпеки [11, с. 94]. 
Інші особи, яким опосередковано заподіяно шкоду, захищають 
свої інтереси у порядку цивільного судочинства і аж ніяк не 
іменуються жертвами злочину. Отже, із наведеного випливає, 
що потерпілий набирає свого правового статусу з усіма мож-
ливими наслідками у процесуальному порядку. Поняття «жер-
тва» характеризує певний соціальний зміст особи, що постраж-
дала від злочину, незалежно від юридичного оформлення.  
І, як висновок, поняття «жертва» не охоплює поняття «потер-
пілого», а навпаки. У загально-соціологічному сенсі фактич-
ний зміст поняття «потерпілий» дещо ширший від поняття 
«жертва». Слушно з цього приводу відзначає Р. Д. Сабіров, що 
кожна жертва є потенційним потерпілим, проте не кожен потер-
пілий визнається жертвою (у цьому випадку йдеться про «жер-
тву» як про особу, що постраждала від кримінально караних 
діянь) [7, с. 12–15]. Достатньо цікаві думки, у зв’язку із якими 
виникає необхідність визначити, а як саме правильно назвати 
таку особу в межах кримінального законодавства? Вчені вірно 
вказують, що потерпіла особа – це не завжди конкретно той 
суб’єкт, на якого спрямовується кримінально-протиправний 
вплив. Інколи трапляються ситуації, коли кримінальне право-
порушення завдає шкоду сторонній особі. Жертва – це завжди 
конкретна людина, якій вже завдано певну шкоду. Прикладом 
може бути ситуація, в якій правопорушник прагне вчинити 
вбивство конкретної людини шляхом підпалу або вибуху, внас-
лідок чого страждають інші особи. Тобто, говорячи юридич-
ною мовою, вчиняє кримінальне правопорушення, передбачене 
п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Із зіставлення понять «жертва злочину» та «потерпілий від 
злочину» випливає, що вони мають різний зміст і обсяг. Адже 
поняттям «жертва злочину» охоплюються не тільки суб’єкти, 
охоронювані кримінальним законом блага, права чи інте-
реси яких були порушені у разі вчинення злочину, але й інші 
суб’єкти, для яких настали негативні наслідки злочину. Отже, 
вказані поняття повинні мати різні найменування. З нашої 
точки зору, загально-віктимологічне поняття слід позначити 
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словосполученням «жертва злочину», а поняття, що має кри-
мінально-правову природу – «потерпілий від злочину». Під-
креслюючи різницю між зазначеними поняттями, необхідно 
звернути увагу на те, що в кримінологічному напрямку вікти-
мології доцільно оперувати як одним, так і іншим поняттям. 
Адже у багатьох випадках раціонально проводити криміно-
логічне дослідження не всіх жертв злочинів, а лише так зва-
них «основних», «первинних», «безпосередніх» жертв, тобто 
потерпілих від злочинів [1, с. 69]. Отже, ми можемо підвести 
перший підсумок, що не кожен потерпілий є жертвою та не 
кожна жертва є потерпілим, оскільки не завжди особа, яка від-
чуває на собі протиправний вплив є його адресантом, а тому 
в глибинному сенсі не є жертвою. А жертва не завжди прагне 
набути статус потерпілого.

О.В. Челпан вказує, що «жертва» – основне поняття вікти-
мології, його синоніми – «постраждалий», «потерпілий». Але 
віктимологічне розуміння «жертви» значно ширше криміналь-
но-правового й процесуального поняття «потерпілий». «Жер-
тва» – це людина, якій у результаті суб’єктивного бажання 
злочинця або ситуації, що об’єктивно склалася, була завдана 
шкода фізична, моральна або майнова від протиправного 
діяння, незалежно від того, чи було визнано це Законом в уста-
новленому порядку [12, с. 6, 22]. Питання про поняття потерпі-
лого належить до числа багатоаспектних. Зміст цього поняття 
розкривається в джерелах кримінально-процесуального права. 
Але роздуми законодавця щодо вказаного питанню протягом 
останнього часу впливають на погляди вчених і практиків щодо 
потерпілого. Це пов’язано з розумінням потерпілого як юри-
дичної особи. Але згідно з вітчизняним законодавством потер-
пілий – тільки фізична особа. Не можна погодитися з думкою 
В.І. Полубинського про те, що організації, установи або підпри-
ємства можуть бути жертвами злочинів. У цьому разі необхідно 
говорити про аналогію з кримінальним правом і кримінальним 
процесом, оскільки об’єктом злочину необхідно вважати в кри-
мінологічному та віктимологічному аспекті тільки фізичну 
особу, оскільки в кримінальному процесі потерпілою визна-
ється тільки вона [13, с. 69]. Цікаво, що в контексті криміналь-
ного права саме встановлення точної термінології є важливим 
завданням. Наприклад, коли мова йде про необережне кримі-
нальне правопорушення або, взагалі, про такий феномен як 
казус, яке слово буде більш точно описувати сутність наслідків 
та їх суспільної небезпечності? Як здається, коли ми говоримо 
про необережне кримінальне правопорушення ми можемо 
називати особу потерпілою, оскільки таке правопорушення 
є кримінально караним, а сам правопорушник вчиняє проти-
правне діяння, котре певним чином охоплюється його суб’єк-
тивною стороною (недбалість або самовпевненість). Тобто 
такий акт напряму залежить від людини. З іншого боку – казус. 
Тут особа, скоріше, є саме жертвою, т. я. це випадок, який 
склався в силу збігу обставин, який юридично не заборонений, 
а тому і відсутній у формі кримінального правопорушення.

У статті 46 Кримінального кодексу України передбачена 
можливість звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Зміст цієї статті 
визначає, що потерпілий є безпосереднім учасником процесу 
примирення. Тому межі застосування цього виду звільнення від 
кримінальної відповідальності залежать від того, як відбувається 
трактування такої особи [14]. Зі змісту випливає, що примирення 
повинно відбутися між потерпілим і особою, яка вчинила зло-

чин. Термін «примирення» означає досягнення консенсусу між 
фізичними одиницями, оскільки в процесі примирення заді-
яна винна фізична особа. У зв’язку з цим логічно уявити, що 
й з іншого боку повинна виступати фізична особа. Відповідно 
до цієї статті кодексу потерпілим необхідно розуміти індивіда. 
Співставлення наведених положень не залишає сумнівів що 
потерпілий – фізична особа. Отже, і жертвою у віктимології 
можливо назвати тільки фізичну особу. Інше розуміння жертв 
можливо віднести до віктимології взагалі, але не до криміноло-
гічної, оскільки кримінологічна віктимологія вивчає тільки жер-
тву злочинного посягання [13, с. 37]. Отже, вказане свідчить про 
те, що для кримінального законодавства максимально зручним 
буде поняття «потерпілий від кримінального правопорушення», 
особливо – з урахуванням нині актуального для кримінального 
процесу розуміння цієї сторони кримінального провадження. 
Дійсно, говорячи про процедуру примирення, законодавець 
має на увазі фізичні сторони кримінального провадження, діа-
лог між якими, з одного боку, знизить ступінь суспільної небез-
печності кримінального правопорушника, а з іншої – дозволить 
потерпілому усвідомити той факт, що особа шкодує про вчинене 
та прагне будь-яким способом виправити наслідки.

Цікавим фактом є те, що, як вже вище зазначалось, у нор-
мативно-правових актах США та більшості міжнародних доку-
ментів застосовується поняття «жертва злочину», а не «потер-
пілий». Прикладом вказаного є Європейська конвенція щодо 
відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів від 
24 листопада 1983 року, Декларація основних принципів пра-
восуддя для жертв злочинів та зловживання владою, прийнята 
резолюцією 40/34 Генеральної Асамблеї від 29 листопада 
1985 року, документи Конгресів ООН із запобігання злочинно-
сті і поводження з правопорушниками (Конгреси ООН прохо-
дили: Перший – Женева, 1955 р., Другий – 272 Лондон. 1960 р., 
Третій – Стокгольм, 1965 р., Четвертий – Кіото, 1970 р., П’я-
тий – Женева, 1975 р., Шостий – Каракас, 1980 р., Сьомий – 
Мілан, 1985 р., Восьмий – Гавана, 1990 р., Дев’ятий – Каїр, 
1995 р., Десятий – Відень, 2000 р., Бангкок, 2005 р.). Такий стан 
справ, на нашу думку, можна пояснити тим, що міжнародні 
та американські нормативно-правові акти з різних юридичних 
галузей більш узгоджені між собою, у зв’язку із чим не виникає 
потреби розмежовувати терміни та «гратись» словами.

Деякі вчені взагалі змішують вказані поняття, що призво-
дить до плутанини. Так, наприклад, К.М. Лащик вказує, що 
важливо також розрізняти випадки, коли статус потерпілого 
особа приписує собі без достатніх на те підстав і, навпаки, коли 
він їй нав’язується. Роль жертви може бути реальною та уяв-
ною (мається на увазі її самооцінка). Принципове значення 
має і виділення персоніфікованих та колективних ролей. Хоча 
віктимологія, переважно, вивчає конкретні жертви, але не варто 
забувати, що нерідко саме від групової поведінки залежить 
процес перетворення на жертву як групи осіб, так і окремих 
її членів. Комплексний підхід щодо класифікації жертв злочи-
нів кладе в основу ступінь віктимності, що відображає у най-
більш узагальненому вигляді: віктимну деформацію особи; 
професійну віктимність; вікову віктимність; віктимну патоло-
гію [15, с. 156]. На нашу думку, така позиція взагалі свідчить 
про відсутність сталого розуміння сутності двох, на перший 
погляд, синонімічних понять.

Таким чином, розмежування потерпілої особи та жертви 
має відбуватись наступним чином: 1) потерпілим може бути як 
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фізична, так і юридична особа, держава, а також певні органі-
зації та групи людей; жертва – це завжди людина, котра своєю 
віктимною поведінкою спровокувала протиправне діяння;  
2) потерпілий – це юридична дефініція широкого використання, 
тобто вона є універсальною для усіх наук кримінально-право-
вого циклу; жертва – це більше віктимологічне поняття, котре 
являє собою комплекс більше психологічних особливостей, 
ніж юридичних; 3) потерпілий – частіше має активну форму 
участі у посткримінальній фазі кримінального правопору-
шення, тобто це – юридично значущий суб’єкт, у першу чергу, 
в межах кримінального процесу, котрий захищає свої права 
та інтереси; жертва – це пасивний учасник, за допомоги якого 
констатується факт вчинення протиправного діяння. В цьому 
пункті звернемо увагу, що можна, навіть, спробувати виділити 
певний момент, коли жертва стає потерпілим. Таким моментом 
є юридично підтверджений факт вчинення кримінального пра-
вопорушення у відношенні конкретної особи. Це стає можли-
вим після офіційного початку досудового розслідування, тобто, 
коли до Єдиного реєстру досудових розслідувань було вне-
сено відомості про кримінальне правопорушення. З моменту 
початку суспільно небезпечного діяння і до початку досудового 
розслідування особа є жертвою. Це дозволяє нам підсумувати, 
що потерпілий – це особа, у відношенні якої було вчинено 
протиправне діяння, процесуальний статус якої були визнано 
та підтверджено у закріпленому нормативно-правовими 
актами порядку. Жертва – це особа, права та законні інтереси 
якої були порушені внаслідок вчинення протиправного діяння. 
В межах кримінального законодавства доцільно використову-
вати виключно дефініцію «потерпілий», оскільки норми Кри-
мінального кодексу починають «працювати» після початку 
досудового розслідування, а отже особа вже вступає в офіційні 
взаємовідносини: держава – потерпілий – правопорушник. 
Жертва – актуальне поняття для віктимології та кримінології, 
тобто наук, котрих цікавить психологічні особливості людини.
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Ladanivska N. Distinction of definitions: “criminal 
victim” and “criminal sufferer”

Summary. The article considers the approaches of scientists 
to the interpretation of the concept of «victim of a criminal 
offense» and «sufferer of a criminal offense». The author analyzes 
the relevant regulations, existing doctrinal approaches to this issue 
and argues his own position. The content and scope of the concepts 
"victim of a criminal offense" and "victim of a criminal offense" 
from the point of view of legislation and positions of scientists 
are investigated, on the basis of which a conclusion is made about 
the inconsistency of the concepts under consideration. Based on 
a study of US regulations and most international instruments, it is 
stated that they use the term "victim of crime" and not "victim".

It turns out that the victim is not always the specific subject 
to whom criminal influence is directed. Sometimes there are 
situations when a criminal offense harms a third party. The victim 
is always a specific person who has already suffered some damage. 
Attention is drawn to the fact that in the criminological direction 
of victimology it is advisable to operate with one or another concept. 
However, in the context of criminal law in the context of criminal 
law, the establishment of precise terminology is an important 
task. As an example, the author cites a negligent criminal offense 
and an incident, which clearly demonstrate the difference between 
victim and victim. As a result, the signs that allow to distinguish 
between the victim and the victim are presented.

It is summarized that the concept of "victim of a criminal 
offense" is the most convenient for criminal law, especially - 
given the current relevance for the criminal process understanding 
of this aspect of criminal proceedings. It is proposed to define 
the victim as a person against whom an illegal act was committed, 
the procedural status of which was recognized and confirmed in 
the manner prescribed by regulations. A victim of a crime should 
be understood as a person whose rights and legitimate interests 
have been violated as a result of committing an illegal act.

Key words: sufferer, victim, criminal offense, criminal 
law, case, pre-trial investigation, criminal law, victimology, 
criminology.
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ПРАВО ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, 
НА ЛИСТУВАННЯ

Анотація. Дослідження присвячено аналізу актуаль-
них питань стосовно проблем законодавчого регулювання 
особистих немайнових прав осіб, засуджених до позбав-
лення волі.

Розглянуто питання стосовно особистих немайнових 
прав, які забезпечують природне існування фізичної особи.

Досліджено питання щодо особистих немайнових 
прав, які забезпечують природне існування фізичної 
особи. Проаналізовано проблеми вітчизняного законодав-
ства та практики щодо реалізації особистих немайнових 
прав, зокрема права на листування, особами, засудженими 
до позбавлення волі.

Наголошено, що особи, засуджені до позбавлення волі, 
залишаються громадянами своєї держави, а, відповідно на 
них поширюються всі права, законні інтереси та юридичні 
обов’язки людини і громадянина, за винятком обмежень, 
що пов’язані з фактом їх засудження.

Проаналізовано проблеми вітчизняного законодавства 
та практики щодо реалізації особами, засудженими до поз-
бавлення волі, права на листування.

Зазначено, що відповідно до ст. 31 Конституції України 
кожній особі гарантується таємниця листування, телефон-
них розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки 
можуть бути встановлені лише судом у випадках, передба-
чених законом, з метою запобігання злочинові чи з’ясувати 
істину під час розслідування кримінальної справи, якщо 
іншими способами одержати інформацію неможливо.

Наголошено, що у деяких випадках права засуджених 
осіб є необґрунтовано обмеженими. Так на законодавчому 
рівні не передбачено для засудженого можливості листу-
вання та телефонних розмов у період, коли особи, засу-
джені до позбавлення волі, направляються для відбування 
покарання, що порушує їх право на листування.

Ключові слова: засуджений, позбавлення волі, особи-
сті немайнові права, право на листування, таємниця листу-
вання, кореспонденція.

Вступ. В Основному Законі України передбачено перелік 
прав та свобод людини, зокрема і тих, що належать їй від народ-
ження (немайнові права). Відповідно до Конституції України, 
усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Такі 
права є невід’ємними та невідчужуваними. Визнання та захист 
прав людини є основним обов’язком держави. Кожна людина 
має право на: вільний розвиток своєї особистості; повагу до 
її гідності; свободу та особисту недоторканність; недоторкан-
ність житла; таємницю листування, телефонних розмов, теле-
графної та іншої кореспонденції; особисте і сімейне життя, 
без стороннього втручання; свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання; свободу думки, слова, вільне вира-
ження своїх поглядів і переконань; свободу світогляду і віро-

сповідання; працю; житло; освіту; достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім’ї; охорону здоров’я, медичну допомогу, 
медичне страхування; безпечне для життя і здоров’я довкілля 
та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 
Кожен має право на: власність та здійснення підприємницької 
діяльності; професійну правничу допомогу. Громадяни мають 
право на: соціальний захист; мирне зібрання; об’єднуватись 
у політичні партії та громадські організації; брати участь 
в управлінні державними справами  [1]. Тобто одним з права 
людини є право на листування. До того ж держава гарантує 
його таємницю (ст. 31 Конституції України).

Особи, засуджені до позбавлення волі, залишаються грома-
дянами своєї держави, а, відповідно на них поширюються всі 
права, законні інтереси та юридичні обов’язки людини і гро-
мадянина, за винятком обмежень, пов’язаних з фактом їх засу-
дження. Враховуючи, що такі особи знаходяться в ізоляції від 
суспільства, реалізація ними своїх прав та свобод має певну 
специфіку.

Проблемам, пов’язаним з немайновими правами особи, 
присвятили свої наукові роботи М. М. Агарков, Н. О. Давидова, 
Т. П. Карнаух, Н. В. Козлова, О. В. Кохановська, Л. О. Красавчи-
кова, М. М. Малеїна, Ж. В. Нор, М. Л. Нохрина, С. О. Сліпченко, 
Р. О. Стефанчук, В. С. Толстой Л. В. Федюк та інші дослідники. 
Питання, пов’язані з немайновими правами осіб, засуджених 
до позбавлення волі досліджували, зробивши великий внесок 
у юридичну науку, такі науковці як О. М. Бандурка, Ю. В. Бау-
лін, В. А. Бадира, А. П. Гель, М. Я. Гуцуляк, О. М. Джужа, 
Т. А. Денисова, О. Г. Колб, А. С. Нікифоров, В. О. Меркулова, 
В. В. Лень, О. М. Литвинов, М. І. Мельник, В. Ф. Примаченко, 
П. Г. Пономарьов, В. М. Прусс, А. Х. Степанюк, В. М. Труб-
ников, Ю. А. Чеботарьова, Д. В. Ягунов, І. С. Яковець та інші. 
Однак, не зважаючи на ґрунтовні дослідження цих поважних 
вчених, недостатньо висвітленими залишаються питання щодо 
проблем та особливостей реалізації права засуджених до поз-
бавлення волі на листування.

Мета статті. Дослідження присвячене проблемам вітчиз-
няного законодавства та практики щодо реалізації особами, 
засудженими до позбавлення волі, права на листування.

Результати. У ст. 31 Конституції України наголошено, 
що „кожному гарантується таємниця листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть 
бути встановлені лише судом у випадках, передбачених зако-
ном, з метою запобігання злочинові чи з’ясувати істину під час 
розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами 
одержати інформацію неможливо” [1].

Відповідно до ст. 270 Цивільного кодексу України (далі – 
ЦК України) таємниця листування, телефонних розмов, теле-
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графної та іншої кореспонденції відноситься до особистих 
немайнових прав фізичної особи.

Особисті немайнові права не мають економічного змісту. 
Вони належать кожній фізичній особі від народження або за 
законом. Такі права тісно пов’язані з фізичною особою, оскільки 
остання не може відмовитися від них та не може бути позбав-
лена особистих немайнових прав. Фізична особа довічно воло-
діє особистими немайновими правами (ст. 269 ЦК України). 
Зміст зазначених прав становить можливість фізичної особи 
вільно та на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері 
свого приватного життя (ст. 271 ЦК України). Особисті немай-
нові права фізичної особи, встановлені Конституцією України, 
можуть бути обмеженими лише у випадках, передбачених нею. 
В свою чергу особисті немайнові права фізичної особи, вста-
новлені ЦК України, можуть бути обмеженими лише у випад-
ках, передбачених цим кодексом (ст. 274 ЦК України) [2].

Кожна особа не тільки має право на листування, телефонні 
розмови, телеграфну та іншу кореспонденцію, також як і на 
спілкування в інших формах, що не носять протизаконного 
характеру, але й на дотримання таємниці своєї кореспонденції.

Так, у ст. 306 ЦК України зазначено, що кожна фізична особа 
має право на таємницю: листування, змісту телеграм, своїх теле-
фонних розмов, телеграфних повідомлень та інших видів корес-
понденції, оскільки листи, телеграми та інша кореспонденція 
є власністю адресата. Вони можуть бути використані, зокрема 
шляхом опублікування, лише за згодою особи, яка надіслала їх, 
та адресата. У випадку, коли кореспонденція стосується особи-
стого життя іншої фізичної особи, для її використання, зокрема 
шляхом опублікування, необхідна згода цієї особи. У випадку 
смерті фізичної особи, яка направила кореспонденцію, і адре-
сата використання кореспонденції, зокрема і шляхом її опублі-
кування, можливе лише за згодою їхніх дітей, вдови (вдівця), а 
якщо їх немає, то батьків, братів та сестер. У разі смерті фізичної 
особи, яка надіслала кореспонденцію, і адресата, а також у разі 
смерті зазначених вище осіб, кореспонденція, яка має наукову, 
художню, історичну цінність, може бути опублікована в порядку, 
встановленому законом. Кореспонденція, що стосується фізич-
ної особи, може бути долучена до судової справи лише у разі, 
якщо в ній містяться докази, які мають значення для вирішення 
справи. При цьому інформація, яка міститься в такій кореспон-
денції, не може бути розголошена. Порушення таємниці листу-
вання, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
може бути дозволено судом у випадках, встановлених законом, 
з метою запобігання кримінальному правопорушенню або 
під час кримінального провадження, коли іншими способами 
неможливо одержати необхідну інформацію [2].

Особи, засуджені до позбавлення волі, у період відбування 
покарання користуються всіма правами людини і громадянина, 
визначеними Конституцією України та іншими нормативними 
документами, за виключенням встановлених законодавством 
обмежень, пов’язаних з фактом їх засудження. Тож ув’язнені 
особи також мають право на листування та інше не заборонене 
законом спілкування з родичами чи іншими особами.

Законодавцем визначаються права, інтереси та обов’язки 
засуджених осіб. Відповідно до ст. 8 Кримінально-виконавчого 
кодексу України (далі – КВК України) особи, засуджені до поз-
бавлення волі, мають право на:

– отримання інформації про свої права і обов’язки, порядок 
та умови виконання та відбування призначеного судом покарання;

– гуманне ставлення до них та на повагу їх людської гідності;
– охорону здоров’я в обсязі, встановленому Основами зако-

нодавства України про охорону здоров’я, за винятком обме-
жень, передбачених законом;

– соціальне забезпечення, у тому числі й на оформлення 
пенсій, відповідно до законів України;

– оплачувану працю згідно із законодавством про працю;
– здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або 

виражати переконання, пов’язані із ставленням до релігії, 
у тому числі на вільний вибір і допуск священнослужителя для 
відправлення релігійних таїнств і обрядів, за винятком обме-
жень, передбачених КВК України;

– належне матеріально-побутове забезпечення у порядку, 
встановленому КВК України та нормативно-правовими актами 
Міністерства юстиції України;

– отримання копій документів з їхніх особових справ 
та інших, пов’язаних з реалізацією їхніх прав, документів 
у порядку, встановленому Міністерством юстиції України;

– правову допомогу; побачення, у порядку, встановленому 
КВК України [3].

Також, засуджені можуть звертатися відповідно до законо-
давства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації 
органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, 
до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних 
органів міжнародних організацій, членом або учасником яких 
є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організа-
цій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та об’єднань; давати пояс-
нення і вести листування, а також звертатися з пропозиціями, 
заявами і скаргами рідною мовою; отримувати у встановле-
ному законом порядку передачі (окрім речей, що засудженим 
заборонено мати при собі законом, зокрема зброї, наркотичних 
або психотропних речовин, прекурсорів) [3].

Іноземці, засуджені до позбавлення волі, мають право під-
тримувати зв’язок з дипломатичними представництвами і кон-
сульськими установами своїх держав, особи без громадянства, 
а також громадяни держав, що не мають дипломатичних пред-
ставництв або консульських установ в Україні, – з дипломатич-
ними представництвами держави, яка взяла на себе охорону 
їхніх інтересів, або міжнародними органами чи організаціями, 
які здійснюють їх захист. Згідно зі змістом ст. 125 КВК України 
засуджені особи мають право, в установах виконання покарань, 
відповідно до Законів України „Про освіту” і „Про загальну 
середню освіту” на забезпечення, доступність і безоплатність 
здобуття повної загальної середньої освіти. Відповідно ж до 
ст. 10 КВК України особи, засуджені до позбавлення волі, 
мають право на особисту безпеку [3].

Тож у КВК України визначаються основні права засудже-
них осіб, якими володіють всі засуджені, та права засуджених 
при відбуванні конкретного виду покарання, якими володіють 
окремі з них. Серед цих прав є й особисті немайнові права. 
Всі ці права, визначені Конституцією, Цивільним кодексом 
та Кримінально-виконавчим кодексом України. Але у період 
відбування покарання певні права і свободи засудженого сут-
тєво обмежуються, зокрема і право на таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Так у ст. 113 КВК України зазначено, що засудженим особам 
дозволяється одержувати і відправляти листи і телеграми за свій 
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рахунок без обмеження їх кількості, але при цьому листування 
між засудженими, які перебувають в місцях позбавлення волі і не 
є родичами, допускається тільки з дозволу адміністрації колонії. 
Кореспонденція, яку одержують і надсилають засуджені до від-
бування покарання у виправних колоніях мінімального рівня 
безпеки із загальними умовами тримання, середнього та мак-
симального рівня безпеки, підлягає перегляду. Кореспонденція, 
яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради Укра-
їни з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також 
іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких 
міжнародних організацій, до суду та прокуророві, перегляду 
не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її 
подачі. Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначе-
них органів та осіб, перегляду не підлягає. Кореспонденція, яку 
засуджені адресують захиснику у кримінальному провадженні, 
що здійснює свої повноваження відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України, перегляду не підлягає і надси-
лається за адресою протягом доби з часу її подачі. Кореспонден-
ція, яку засуджені одержують від такого захисника, перегляду не 
підлягає [3]. Отже, фактично, право на листування засудженого 
обмежено у частині його спілкування з родичами або іншими 
особами. Таке обмеження є необхідним заходом для забезпе-
чення прав фізичних та юридичних осіб, суспільної безпеки, для 
підтримання правопорядку в колонії та профілактики і запобі-
гання втечі ув’язнених.

Але у деяких випадках права засуджених осіб, на наш 
погляд, є необґрунтовано обмеженими. Як приклад можна 
навести ст. 87 КВК України, відповідно до якої особи, засу-
джені до позбавлення волі, направляються для відбування 
покарання не пізніше десятиденного строку з дня набрання 
вироком законної сили або з дня надходження із суду розпо-
рядження про виконання вироку, який набрав законної сили. 
У цей період засуджений має право на короткострокове поба-
чення з близькими родичами [3]. Але законодавець не перед-
бачає для засудженого можливості листування та телефонних 
розмов протягом цих десяти днів, що порушує право засудже-
ної особи на листування.
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Prasov O. The right of persons sentenced to 
imprisonment, for correspondence

Summary. The research is devoted to the analysis 
of current issues regarding the problems of legislative 
regulation of personal non-property rights of persons sentenced 
to imprisonment.

The article deals with questions regarding personal non-
property rights that ensure the natural existence of an individual.

The issue of personal non-property rights that ensure 
the natural existence of an individual has been studied. 
The problems of domestic legislation and practice regarding 
the realization of personal non-property rights, in particular 
the right to correspondence, by persons sentenced to 
imprisonment are analyzed.

It is emphasized that persons sentenced to imprisonment 
remain citizens of their state, and, accordingly, they are subject 
to all rights, legitimate interests and legal obligations of man 
and citizen, except for restrictions related to the fact of their 
conviction.

The problems of domestic legislation and practice 
regarding the realization of the right to correspondence by 
persons sentenced to imprisonment are analyzed.

It is noted that in accordance with Art. 31 of the Constitution 
of Ukraine, every person is guaranteed the secrecy 
of correspondence, telephone conversations, telegraph 
and other correspondence. Exceptions may be established 
only by a court in cases provided by law, in order to prevent 
a crime or to find out the truth during the investigation 
of a criminal case, if it is not possible to obtain information 
in other ways.

It is emphasized that in some cases the rights of convicted 
persons are unreasonably limited. Thus, at the legislative 
level, the convict is not provided with the possibility 
of correspondence and telephone conversations during 
the period when persons sentenced to imprisonment are sent 
to serve a sentence that violates their right to correspondence.

Key words: сonvict imprisonment, personal non-property 
rights, execution of sentence, the right to correspondence, 
secrecy of correspondence, correspondence.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СВІДКА 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Анотація. У статті проаналізовано правовий статус 
свідка у кримінальному проваджені. Встановлено, що 
правовий статус свідка є системою закріплених у кримі-
нально процесуальному законодавстві прав, обов’язків, а 
також відповідальності, які дозволять йому максимально 
ефективно реалізовувати свої функції у кримінальному 
провадженні. Запропоновано правовий статус свідка 
належним чином урегулювати і деталізувати, з урахуван-
ням запропонованих змін та доповнень, що покликано 
сприяти ефективному здійсненню ним завдання із забез-
печення швидкого, повного та неупередженого досудового 
розслідування та судового розгляду. Відповідно ця катего-
рія є вихідною під час вдосконалення законодавства, що 
стосується участі свідка у кримінальному провадженні.

Надано авторське поняття свідка як фізичної особи, 
якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підляга-
ють доказуванню під час кримінального провадження, і яка 
викликана для давання показань, а також фізична особа 
яка була залучена до участі у проведенні слідчої (розшу-
кової) дії слідчим, прокурором та викликана в судове засі-
дання, для надання показань стосовно умов та результатів 
її проведення.

Процесуальна активність свідка у кримінальному 
провадженні є запорукою для з’ясування всіх обставин 
кримінального правопорушення під час досудового роз-
слідування і для подальшого прийняття судом законного, 
обґрунтованого та справедливого судового рішення. З тео-
ретичної точки зору свідок належить до групи суб’єктів 
кримінального процесу, які сприяють здійсненню кримі-
нального судочинства.

Правовий статус свідка є системою закріплених у кри-
мінально процесуальному законодавстві прав, обов’язків, 
а також відповідальності, які дозволять йому максимально 
ефективно реалізовувати свої функції у кримінальному 
провадженні. Правовий статус свідка належним чином 
урегульований і деталізований законодавцем, з ураху-
ванням запропонованих змін та доповнень, покликаний 
сприяти ефективному здійсненню ним завдання із забез-
печення швидкого, повного та неупередженого досудового 
розслідування та судового розгляду. Відповідно ця катего-
рія є вихідною під час вдосконалення законодавства, що 
стосується участі свідка у кримінальному провадженні.

Ключові слова: свідок, правовий статус, права, обов’язки, 
відповідальність, кримінальний процес.

Процесуальна активність свідка у кримінальному про-
вадженні є запорукою для з’ясування всіх обставин криміналь-
ного правопорушення під час досудового розслідування і для 
подальшого прийняття судом законного, обґрунтованого та спра-
ведливого судового рішення. З теоретичної точки зору свідок 
належить до групи суб’єктів кримінального процесу, які спри-
яють здійсненню кримінального судочинства [1, с. 189; 2, с. 55].

Законодавче визначення поняття свідка наведене 
у ч. 1 ст. 65 КПК України відповідно до якого свідком є фізична 
особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підля-
гають доказуванню під час кримінального провадження, і яка 
викликана для давання показань [3].

Будучи учасником процесуальної діяльності, свідок у кри-
мінальному процесі має визначене законом процесуальне ста-
новище. Для аналізу останнього доцільно використовувати 
категорію «правовий статус», яка визначає положення суб’єкта 
у правовідносинах. Правовий статус вважають окремою право-
вою категорією, яка відображає юридично оформлений соціаль-
ний статус особи у державі. У теорії права виділяють декілька 
видів правового статусу особи: а) загальний; б) міжгалузевий;  
в) галузевий; г) спеціальний; д) індивідуальний [4, с. 413].

Загальний правовий статус особи – визначений консти-
туційними та міжнародно-правовими нормами; міжгалузе-
вий – комплексними правовими інститутами, нормами, інте-
груючими у галузі; галузевий – передбачений нормами певної 
галузі права; спеціальний – нормами спеціального законодав-
ства [5, с. 44–45]; індивідуальний, як конкретної особистості – 
полягає у персоніфікації прав і обов’язків [6, с. 413].

Кримінально-процесуальний статус особи є галузевим. 
Його зміст становлять певні елементи. Виходячи зі змісту 
ст. ст. 66, 67 КПК України основою правового статусу свідка 
є його права, які не можуть бути реалізовані без інших елемен-
тів – обов’язків та відповідальності. Саме ці категорії найбільш 
точно відображають правове становище свідка.

Статтею 66 КПК України свідок наділяється певним обся-
гом прав та обов’язків. Так, згідно з частиною 1 цієї статті сві-
док має право:

1) знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному про-
вадженні він допитується.

Спочатку про це свідок дізнається з повістки про виклик, 
у якій, згідно з п. 7 ст. 137 КПК України, повинна вказуватись 
процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається свідок. 
Далі, відповідно до ч. 3 ст. 224 КПК України перед прове-
денням допиту свідкові повинно бути роз’яснено його права, 
у тому числі і право знати, у зв’язку з чим і в якому криміналь-
ному провадженні він допитується.

Проте, свідок має право знати, у зв’язку з чим та в якому 
кримінальному провадженні він не лише допитується, а й залу-
чається до проведення інших слідчих (розшукових) (СРД) 
та інших процесуальних дій: – пред’явлення йому особи, речей 
чи трупа для впізнання (ст. ст. 228-230 КПК України), слідчого 
експерименту (ст. 240 КПК України), освідування (ст. 241 КПК 
України) тощо.

2) користуватися під час давання показань та участі у про-
веденні інших процесуальних дій правовою допомогою адво-
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ката, повноваження якого підтверджуються згідно з положен-
нями ст. 50 КПК України.

Свідок має право давати показання у присутності обраного 
ним адвоката. При цьому потрібно пам’ятати, що свідок не 
вправі відмовитися від дачі показань (п. 2 ч. 2 ст. 66, ст. 67 КПК 
України). Випадки, коли свідок може не давати показання, 
визначені у ч. 1 ст. 63 Конституції України та п. 3 ч. 1 ст. 66 КПК 
України. Виходячи із цього, можна констатувати, що в інших 
випадках свідок не має права ухилитися від покладеного 
на нього обов’язку, у тому числі, якщо він вважає свої права 
порушеними. При цьому закон не визначає чіткої процесуаль-
ної форми залучення адвоката для свідка, не визначено також 
права адвоката, який захищає свідка, що у свою чергу потребує 
подальшої розробки та законодавчого доопрацювання.

3) відмовитися давати показання щодо себе, близьких 
родичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати підставою для 
підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими роди-
чами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення, а 
також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями 
ст. 65 КПК України не підлягають розголошенню.

Дане право свідка ґрунтується на положенні ч. 1 ст. 63 Кон-
ституції України про те, що особа не несе відповідальності за 
відмову давати показання щодо себе, членів сім’ї чи близьких 
родичів, коло яких визначається законом. У ст. 18 КПК України 
також зазначено:

– жодна особа не може бути примушена давати показання, 
які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчи-
ненні нею кримінального правопорушення;

– кожна особа має право не говорити нічого з приводу 
підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент від-
мовитися відповідати на запитання, а також бути негайно пові-
домленою про ці права;

– жодна особа не може бути примушена давати показання, 
які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчи-
ненні її близькими родичами чи членами її сім’ї кримінального 
правопорушення [3].

Роз’яснення термінів «близькі родичі та члени сім’ї» наве-
дене у п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України. Це – чоловік, дружина, батько, 
мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний 
брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, 
правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи 
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуван-
ням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спіль-
ним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі 
особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Право свідчити щодо себе, членів сім’ї чи близьких 
родичів є одним із важливих проявів демократизації держав-
но-владних правовідносин, якими за своєю характеристикою 
є кримінально-процесуальні відносини [7, с. 103]. Як відмічає 
Р. В. Бараннік: «Свідок, користуючись правом на свободу від 
самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів, може 
відмовитись відповідати на запитання, відповіді на котрі, міс-
тять інформацію про вчинення ним або його близьким роди-
чем діяння, за яке встановлений будь-який з видів юридичної 
відповідальності, чи інформацію, що становлять таємницю 
особистого життя. При цьому поставлене запитання та відпо-
відь свідка, у якій останній відмовляється на нього відпові-
дати, посилаючись на своє право на свободу від самовикриття, 
викриття членів сім’ї чи близьких родичів, повинні бути зане-

сені до протоколу слідчої дії. Крім того, свідок, котрий вико-
ристовує назване право, має документально довести факт 
родинних стосунків з особою, показання щодо якої він відмов-
ляється давати» [8, с. 126].

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 66 КПК України свідок також 
має право відмовитися давати показання щодо відомостей, які 
згідно з положеннями ст. 65 КПК України не підлягають розго-
лошенню. Йдеться про відмову давати показання з приводу тих 
обставин, щодо яких є пряма заборона в законі (таємниця спо-
віді, лікарська таємниця, адвокатська таємниця, нотаріальна 
таємниця, таємниця нарадчої кімнати тощо).

4) давати показання рідною або іншою мовою, якою він 
вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача.

Визначена ст. 29 КПК України засада державної мови судо-
чинства передбачає для свідка, що не володіє мовою, якою 
здійснюється кримінальне провадження, давати показання 
своєю рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, 
і користуватися допомогою перекладача, участь якого забезпе-
чується слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом за раху-
нок держави.

5) користуватися нотатками і документами при даванні 
показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-
яких розрахунків та інших відомостей, які йому важно тримати 
в пам’яті.

Нотатками є стислі записи, помітки для пам’яті. Визна-
чення документу міститься у ч. 1 ст. 99 КПК України. Це спеці-
ально створений з метою збереження інформації матеріальний 
об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових зна-
ків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути вико-
ристані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під 
час кримінального провадження.

Про зазначене право свідка йдеться і у інших статтях КПК 
України. До прикладу, згідно з ч. 6 ст. 224 КПК України, допи-
тувана особа має право використовувати під час допиту власні 
документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-якими 
обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберігати 
в пам’яті. Також, відповідно до ч. 13 ст. 352 КПК України під 
час допиту свідок, даючи показання, має право користуватися 
нотатками.

6) на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для 
давання показань.

Відповідно до ч. 3 ст. 122 КПК України свідкам у зв’язку 
з викликом для надання показань оплачується проїзд, наймання 
житла та добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), 
а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від зви-
чайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислю-
ється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а 
компенсація за відрив від звичайних занять – пропорційно від 
розміру мінімальної заробітної плати.

Роз’яснюючи свідку це право слідчий, прокурор, суд мають 
виходити з положень Інструкції про порядок і розміри компен-
сації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, 
що викликаються до органів досудового розслідування, про-
куратури, суду або до органів, у провадженні яких перебува-
ють справи про адміністративні правопорушення, та виплати 
державним спеціалізованим установам судової експертизи за 
виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, 
що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
1 липня 1996 року № 710 [9].
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7) ознайомлюватись з протоколом допиту та заявляти кло-
потання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а 
також власноручно робити такі доповнення і зауваження.

Зі змісту ч. 4 та 5 ст. 104 КПК України випливає, що перед 
підписанням протоколу допиту свідку надається можливість 
ознайомитися із його текстом. Зауваження і доповнення зазна-
чаються у протоколі перед його підписанням свідком.

Слід звернути увагу на те, що у п. 7 ч. 1 ст. 66 КПК Укра-
їни йдеться про право свідка власноручно лише робити допов-
нення і зауваження до протоколу, складеного не власноручно 
свідком, а особою, яка проводить допит. Разом з тим відповідно 
до ч. 7 ст. 224 КПК України у свідка є і право викласти свої 
показання власноручно.

З метою усунення законодавчої колізії пропонуємо 
п. 7 ч. 1 ст. 66 КПК України викласти у такій редакції: «озна-
йомлюватися з протоколом допиту, та заявляти клопотання 
про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також 
власноручно робити такі доповнення і зауваження, або влас-
норучно викладати показання у протоколі допиту».

8) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випад-
ках, передбачених законом.

Підставою для вжиття заходів забезпечення безпеки є дані, 
що свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю, 
житлу і майну свідка або членам його сім’ї та близьким роди-
чам. Варто додати, що процесуальний статус свідка, щодо якого 
здійснюються заходи безпеки, має певну особливість. Вона 
полягає в тому, що крім процесуальних прав та обов’язків, 
закріплених для нього у ст. 66 КПК України, з моменту при-
йняття рішення про застосування щодо свідка заходів безпеки 
він отримує права та обов’язки, які за своєю суттю є додатко-
вими до його статусу.

Так, свідок, взятий під захист, має право: 1) подавати кло-
потання про їх скасування; 2) знати про застосування щодо 
нього конкретних заходів безпеки; 3) вимагати від слідчого, 
прокурора, суду застосування додаткових заходів безпеки або 
скасування здійснюваних заходів; 4) оскаржити незаконні 
рішення чи дії органів, які забезпечують безпеку, до відповід-
ного органу вищого рівня, прокурора або суду.

9) заявляти відвід перекладачу.
Зі змісту ч. 1 ст. 79 КПК України випливає, що свідок може 

заявити відвід перекладачу за наявності підстав, передбаче-
них ч. 1 ст. 77 цього Кодексу. На перекладача поширюються, 
за загальним правилом, такі самі обставини, які виключають 
його участь у кримінальному провадженні, як і для прокурора 
та слідчого. Винятком з цього правила є те, що його попередня 
участь у цьому самому провадженні як перекладача не є підста-
вою для його відводу.

Враховуючи вищевикладене, перелік прав свідка потрібно 
розширити. Слід звернути увагу на те, що у ч. 1 ст. 66 КПК 
України на відміну від п. 8 ч. 1 ст. 69–1 КПК 1960 року [10] 
свідок немає права подавати скарги прокурору на дії слідчого 
чи дізнавача. Тобто, при прийнятті нового КПК України по суті 
відбулося звуження обсягу прав свідка, що не може бути допу-
щено відповідно до ч. 3 ст. 22 Конституції України [11].

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо доповнити 
ч. 2 ст. 66 КПК України нормою, що свідок має право на: оскарження 
прокурору рішень, дій чи бездіяльності слідчого або дізнавача.

Другим елементом правового статусу свідка є його проце-
суальні обов’язки. Обов’язки свідка як елемент його правового 

статусу відіграють головну роль у досягненні мети залучення 
цього суб’єкта до кримінального процесу. Вони визначені 
у ч. 2 ст. 66 КПК України, а саме:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого 
судді чи суду.

Про підстави та порядок виклику свідка слідчим, проку-
рором, слідчим суддею, судом зазначено у ст.ст.133–138 КПК 
України. Зокрема, свідок зобов’язаний з’явитися за викли-
ком незалежно від того, чи має він відповідно до ч. 2 ст. 65, 
п. 3 ч. 1 ст. 66 КПК України право відмовитися давати показання.

Отримання особою повістки про виклик або ознайомлення 
з її змістом іншим шляхом і є моментом набуття правового ста-
тусу свідка. З огляду на це, погоджуємся з думкою В. М. Лушпі-
єнка та пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 65 КПК України речен-
ням такого змісту: «Особа набуває статус, права та обов’язки 
свідка після отримання особою повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом у порядку, передбаченому 
цим Кодексом [12].

2) давати правдиві показання під час досудового розсліду-
вання та судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 95 КПК України показання – це відо-
мості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту свід-
ком щодо відомих йому обставин у кримінальному провадженні, що 
мають значення для цього кримінального провадження.

Свідок зобов’язаний давати показання слідчому, прокурору, 
слідчому судді та суду в установленому КПК України порядку. 
Правдиві показання свідків – важливі засоби всебічного, пов-
ного і об’єктивного дослідження обставин кримінального про-
вадження. Дача правдивих показань не тільки моральний, але 
і правовий обов’язок кожної особи.

3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду 
відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального 
провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійс-
нювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку 
з виконанням його обов’язків.

Третім елементом правового статусу свідка є відпові-
дальність. Свідок може бути притягнутий до декількох видів 
юридичної відповідальності: кримінальної, адміністративної 
та кримінально-процесуальної.

У ч. 1 ст. 67 КПК України зазначено, що за завідомо неправ-
диві показання слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду 
або за відмову від давання показань, крім випадків, передбаче-
них цим Кодексом, свідок несе кримінальну відповідальність. 
Відповідно до ч. 3 ст. 224 та ч. 1 ст. 352 КПК України свідки 
повинні попереджатися про кримінальну відповідальність за 
дачу завідомо неправдивого показання перед допитом [3].

Слідчий або прокурор, попереджуючи свідка про від-
повідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо 
неправдивих показань, повинен це робити коректно, щоб уник-
нути створення враження у особи про те, що її вже підозрюють 
в умисному ухиленні від дачі правдивих показань. Нехтування 
інтересами допитуваного в даній ситуації викликає у остан-
нього бажання швидше позбутися проведення відповідної СРД.

Неправдивість показань свідка означає його невідповід-
ність дійсності, або її спотворення. Неправдивими можуть бути 
всі показання, надані свідком, що стосуються обставин кримі-
нального правопорушення і які підлягають доказуванню у кон-
кретному кримінальному провадженню, в тому числі і про вза-
ємовідносини з підозрюваним, обвинуваченим чи потерпілим.
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А. Т. Гужин, розглядаючи питання про те, як відрізнити 
неправдиві показання свідка, які не причиняють ніякої шкоди, 
від показань, що утворюють склад злочину, відмічав, що від 
свідка вимагається повідомлення відомостей про обставини 
троякого роду. По-перше, це відомості про факти, що характе-
ризують злочинне діяння і особу, яка його вчинила. По-друге, 
це дані про взаємовідносини свідка з обвинуваченим, іншими 
учасниками процесу. По-третє, це відомості про особу самого 
свідка [13, с. 16].

Як слушно зазначила О. В. Панчук, у випадках, коли виникає 
вагання у здатності свідка правильно сприймати факти, що мають 
доказове значення, і давати показання про них, для визначення 
його психічного або фізичного стану, обов’язково потрібно при-
значати судово-психіатричну або судово-медичну експертизу. На 
жаль, чинний КПК України це питання не регулює.

Разом з тим КПК 1960 року передбачав можливим призна-
чення такої експертизи щодо свідка (п. 3 ч. 1 ст. 69). Погоджу-
ємся з О. В. Панчук та вважаємо, за доцільне доповнити чинний 
КПК аналогічним положенням. Безперечно, висновок експерта 
допоможе відрізнити об’єктивну неправдивість показань свідка 
від навмисних показань, які є підставою для притягнення до 
відповідальності за неправдивість [14, с. 65].

Отже, неправдиві показання можна визначити з боку таких 
елементів: процесуальні – охоплюють неправдиві показання 
як протиправне діяння, яке перешкоджає встановленню істини 
у кримінальному провадженні, приводить до необґрунтованого, 
незаконного вироку суду; кримінальні – охоплюють гаран-
тія забезпечення дачі показань з точки зору їх правильності; 
цивільні та суспільні елементи мають під собою положення, 
які стосуються неупередженості суду, забезпечення авторитету 
інституту судової влади (обман у разі судового розгляду кримі-
нального провадження приводить до порушень прав і свобод 
інших осіб у кримінальному процесі) [15].

Водночас, у ч. 2 ст. 67 КПК України визначено, що за злісне 
ухилення від явки до слідчого, прокурора, слідчого суді чи суду 
свідок несе відповідальність, встановленому законом. Таким 
законом є Кодекс України про адміністративні правопорушення 
[16]. Так, у ч. 1 ст. 1853 та ст. 1854 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення зазначено, що за злісне ухилення 
від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду свідок 
несе відповідальність.

Завершуючи, варто розглянути ще один цікавий момент, 
який привертає особливу увагу. Як вже було зазначено, відпо-
відно до ч. 1 ст. 65 КПК України свідком є фізична особа, якій 
відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають дока-
зуванню під час кримінального провадження, і яка викликана 
для давання показань.

Якщо буквально тлумачити ч. 1 ст. 65 КПК України, то 
можна констатувати, що свідком є тільки особа, якій відомі або 
можуть бути відомі перераховані вище обставини. Однак це не 
зовсім так. Свідками також можуть бути особи, які у якості поня-
тих були присутні при проведенні СРД слідчим чи прокурором.

Так, у ч. 7 ст. 223 КПК України зазначено, що слідчий, 
прокурор зобов’язаний запросити не менше двох незаінтере-
сованих осіб (понятих) для пред’явлення особи, трупа чи речі 
для впізнання, огляду трупа, в тому числі пов’язаного з ексгу-
мацією, слідчого експерименту, освідування особи. Винятками 
є випадки застосування безперервного відеозапису ходу прове-
дення відповідної СРД.

Поняті можуть бути запрошені і для участі в інших про-
цесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за 
доцільне. Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, 
обшук особи здійснюється з обов’язковою участю не менше 
двох понятих незалежно від застосування технічних засобів 
фіксування відповідної СРД.

Далі у ч. 7 ст. 223 КПК України вказано, що зазначені 
особи можуть бути допитані під час судового розгляду як 
свідки проведення відповідної СРД. Але, такі свідки, не воло-
діють обставинами, що підлягають доказуванню відповідно до 
ч. 1 ст. 91 КПК України та можуть повідомити лише про хід 
та результати проведеної СРД [14, с. 70].

У зв’язку з цим, підсумовуючи вищевикладене, пропону-
ємо ч. 1 ст. 65 КПК України викласти в новій редакції, де зазна-
чити, що свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути 
відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримі-
нального провадження, і яка викликана для давання показань, 
а також фізична особа яка була залучена до участі у прове-
денні слідчої (розшукової) дії слідчим, прокурором та викли-
кана в судове засідання, для надання показань стосовно умов 
та результатів її проведення.

Отже, правовий статус свідка є системою закріплених 
у кримінально процесуальному законодавстві прав, обов’яз-
ків, а також відповідальності, які дозволять йому максимально 
ефективно реалізовувати свої функції у кримінальному про-
вадженні. Правовий статус свідка належним чином урегульо-
ваний і деталізований законодавцем, з урахуванням запропо-
нованих змін та доповнень, покликаний сприяти ефективному 
здійсненню ним завдання із забезпечення швидкого, повного 
та неупередженого досудового розслідування та судового роз-
гляду. Відповідно ця категорія є вихідною під час вдоскона-
лення законодавства, що стосується участі свідка у криміналь-
ному провадженні.
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Zakrevska T. Legal status of a witness in criminal 
proceedings

Summary. The article analyzes the legal status of a witness 
in criminal proceedings. It has been established that the legal 
status of a witness is a system of rights, duties and responsibilities 
enshrined in the criminal procedure legislation, which will 
allow him to exercise his functions in criminal proceedings 

as effectively as possible. It is proposed that the legal status 
of a witness be properly regulated and detailed, taking into 
account the proposed changes and additions, which is intended 
to facilitate the effective implementation of the task of ensuring 
a prompt, complete and impartial pre-trial investigation 
and trial. Accordingly, this category is the starting point 
for improving the legislation concerning the participation 
of a witness in criminal proceedings.

The author’s notion of a witness as a natural person who 
knows or may know the circumstances to be proved during 
criminal proceedings and who is summoned to testify, as well 
as a natural person who was involved in the investigative 
(search) action by the investigator, prosecutor and summoned 
to a court hearing to testify about the conditions and results 
of its conduct.

The procedural activity of a witness in criminal proceedings 
is a guarantee for clarifying all the circumstances of the criminal 
offense during the pre-trial investigation and for further 
adoption by the court of a lawful, reasonable and fair court 
decision. From a theoretical point of view, a witness belongs to 
a group of subjects of criminal proceedings that contribute to 
the implementation of criminal proceedings.

The legal status of a witness is a system of rights, duties, 
and responsibilities enshrined in criminal procedure law, which 
will allow him to exercise his functions in criminal proceedings 
as effectively as possible. The legal status of a witness is 
properly regulated and detailed by the legislator, taking into 
account the proposed changes and additions, designed to 
facilitate the effective implementation of his task of ensuring 
a prompt, complete and impartial pre-trial investigation 
and trial. Accordingly, this category is the starting point 
for improving the legislation concerning the participation 
of a witness in criminal proceedings.

Key words: witness, legal status, rights, responsibilities, 
liability, criminal proceedings.
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ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА НАСЛІДКИ ЗЛОЧИНУ: 
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Анотація. У статті обґрунтовано, що категорія «особа 
злочинця» у криміналістиці немає уніфікованого визна-
чення, проаналізовано наукові підходи до її визначення. 
Так, на підставі аналізу дефініції вказаної категорії виок-
ремлено три підходи до її розуміння.

Обґрунтовується, що центральним елементом вивчення 
в процесі розслідування злочину є особа злочинця, а її осо-
бистісні ознаки існують в нерозривній єдності. До того ж 
набір таких якостей та властивостей є суто індивідуальним 
для кожної особи, однак піддається класифікації та типоло-
гії, що створює передумови до розвитку криміналістичних 
напрямів досліджень розслідувань конкретних типів або 
груп злочинів. У першу чергу криміналістично значущими 
є властивості особи, що проявляються при вчиненні злочину 
і які відображаються у вигляді наслідків злочину. Саме вияв-
лення і дослідження цих наслідків, а через них - властивостей 
особи злочинця (в окремих випадках жертви) є пріоритетним 
напрямком у встановленні фактичної події злочину.

Описано, що з точки зору формування криміналіс-
тичної характеристики злочинів у контексті її елемен-
тів – особи злочинця та наслідків злочину, також важли-
вий облік ознак, виникнення яких пов’язане з підготовкою 
та вчиненням злочину, посткримінальною поведінкою. 
У цьому контексті варто звернути увагу, що вивчення 
особи злочинця перебуває у тісному взаємозв’язку з його 
втіленням, тобто тими способами та засобами, які вико-
ристовуються злочинцем для досягнення очікуваного 
результату. Тому у наступному підрозділі мова піде про 
спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної 
характеристики та його зв’язок з наслідками злочину.

Ключові слова: особа злочинця, криміналістична 
характеристика, наслідки злочину, класифікація, результат.

Криміналістичне дослідження наслідків злочину варто 
проводити в симбіозі із іншими елементами криміналістичної 
характеристики злочину. Саме аналіз та синтез категорій: особа 
злочинця та наслідки, способи вчинення злочину та наслідки, 
обстановка злочину та наслідки є найбільш продуктивним, 
адже дасть змогу більш детально описати взаємодію вказаних 
елементів і через призму такої взаємодії більш детально проа-
налізувати кожен з них.

Предметом вивчення є теоретичний аналіз особи злочинця 
та наслідків злочину у криміналістиці.

Категорія особа злочинця у криміналістиці немає уніфіко-
ваного визначення, а тому варто звернути більш детальну увагу 
на наукові підходи до її визначення. Так, на підставі аналізу 
дефініції вказаної категорії можна виокремити три підходи до 
її розуміння. Так, перша група вчених визначають особу зло-
чинця як соціально-біологічну систему, властивості та ознаки 
якої відображаються у матеріальному середовищі та вико-
ристовують для розкриття та розслідування злочинів (до таких 

властивостей відносяться: фізичні, біологічні та соціальні)  
[25, c. 112]. Зокрема, деякі автори розглядають це поняття як 
сукупність соціально значущих ознак, зв’язків і відносин, які 
характеризують людину, винну в порушенні норм криміналь-
ного закону[19]. Наприклад, В.Г. Лукашевич та М.В. Салтев-
ський визначили її як соціально-біологічну систему, власти-
вості (фізичні, біологічні та соціальні) якої відображаються 
в матеріальному середовищі та використовуються для розсліду-
вання злочинів[25]. У свою чергу М.М. Демідов через призму 
криміналістичної характеристики визначає її як стійку кримі-
налістично значиму сукупність психофізичних властивостей 
і якостей, мотиваційних установок, емоційної і раціональної 
сфер людської свідомості, що відобразились у слідах злочину 
в процесі підготовки, вчинення і приховання слідів злочину, а 
також поведінки після вчинення злочину [8, c. 16]. В.А. Динту 
погоджуючись із наведеними поняттями, вказує, що особа зло-
чинця як елемент криміналістичної характеристики – це сукуп-
ність соціально значущих ознак і відносин, які характеризують 
винну в порушенні кримінального закону людину в поєднанні 
з іншими умовами та обставинами, що впливають на її зло-
чинну поведінку [10]. М.М. Демідов під особою злочинця як 
елементом криміналістичної характеристики розуміє стійку 
криміналістично значиму сукупність психофізичних власти-
востей і якостей, мотиваційних установок, емоційної і раціо-
нальної сфер людської свідомості, що відобразились у слідах 
злочину в процесі підготовки, вчинення і приховання слідів 
злочину, а також поведінки після вчинення злочину [8].

З точки зору другої групи вчених, особа злочинця – це 
поняття, що виражає сутність особи, яка вчинила злочин, а до 
системи ознак особи злочинця включають дані демографічного 
характеру, деякі моральні властивості і психологічні особли-
вості [17]. І.М. Даньшин визначає особу злочинця як сукупність 
істотних і стійких соціальних властивостей і ознак, соціально 
значущих біопсихологічних особливостей індивіда, які, об’єк-
тивно реалізуючись у конкретному вчиненому злочині, надають 
вчиненому діянню характер суспільної небезпечності, а винній 
у цьому особі – властивості суспільної небезпечності, у зв’язку 
із чим вона і притягається до відповідальності, передбаченої 
кримінальним законом [18]. Загалом більшість правників виді-
ляють наступні елементи характеристики особи злочинця:  
1) соціальні – соціальне положення, освіта, національність, 
сімейний стан, професія і тому подібне; 2) психологічні – сві-
тогляд, переконання, навики, звички, емоції, відчуття, темпера-
мент тощо; 3) фізіологічні – анатомічні і функціональні ознаки, 
біохімічні особливості крові, слини тощо [1]. Як зазначав 
П.С. Матишевський, поняття «особа злочинця» охоплює широке 
коло соціально значущих властивостей (ознак) особи (соціаль-
но-демографічні, морально-психологічні, психофізичні), тобто  
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комплекс його ознак: особисті властивості, його зв’язки й сто-
сунки з іншими людьми, його моральний і духовний світ, інди-
відуальні особливості, його життєві установки[21]. На думку 
Г.А. Густова, злочини вчиняються конкретними особами, які 
мають певну сукупність ознак, що характеризують їх в особистіс-
ному відношенні та є основою для їх визначення як суб’єктів пося-
гання[20, c.63]. В.О. Коновалова та В.Ю. Шепітько під особою 
злочинця пропонують розуміти соціально-психологічне поняття, 
що охоплює сукупність типових психологічних і моральних яко-
стей індивіда, які формуються в результаті вчинення злочинів[15, 
c.358]. Причому психологічні фактори вчинення злочину діють 
не ізольовано, а разом із соціальними у процесі утворення дефек-
тів у соціалізації особи. Тому використовується термін «соціаль-
но-психологічні властивості особи» [14, c. 28].

Третя група вчених зазначають, що до сукупності інфор-
мації про особу злочинця, яка складає його характеристику, 
включають всі ті дані, які можуть визначати ефективні шляхи 
розшуку та викриття злочинця, і пов’язані із цим, завдання 
розслідування [12]. У контексті дефініції найбільш обґрунто-
ваним видається визначення, що особа злочинця як елемент 
криміналістичної характеристики – це сукупність соціально 
значущих ознак і відносин, які характеризують винну в пору-
шенні кримінального закону людину в поєднанні з іншими 
умовами та обставинами, що впливають на її злочинну пове-
дінку [10]. Однак видається, що все ж це не проста сукупність, 
а певна взаємообумовлююча система, так як різні елементи 
особи можуть впливати один на одного. До того ж при видоз-
міненні одного з елементів відбувається процес видозмінення 
інших. У зв’язку з цим необхідно проаналізувати структурні 
елементи складної системи – особа злочинця. О.М. Колесні-
ченко, звертає увагу, що до комплексу ознак особи як елемента 
криміналістичної характеристики включаються всі ознаки, 
які можуть сприяти визначенню ефективних шляхів і методів 
встановлення, розшуку й викриття злочинця. Частина їх має 
не лише кримінально-правове значення (наприклад, попередні 
судимості), а й криміналістичне (наприклад, хитрощі злочинця, 
кримінальні навички). Зміст цього елемента криміналістичної 
характеристики визначається набором ознак, специфічних для 
осіб, які вчиняють злочини такого виду і суттєвих для їх ефек-
тивного розслідування. Система ознак особи злочинця включає 
ознаки демографічні, а також ознаки, що відображають деякі 
моральні, психологічні особливості (наприклад, риси харак-
теру) тощо [13]. У свою чергу М.Т. Ведєрніков зазначає, що 
особа злочинця – це конкретна особа, для якої характерні про-
яви її почуттів в основних сферах діяльності будь-якої людини 
та в специфічній правовій сфері при реалізації спеціального 
правового статусу і виконання правової соціальної ролі [5]. 
Поняття особи злочинця відображає сутність особи, яка вчи-
нила злочин, тому може йтися про типові ознаки особи, схиль-
ної до вчинення того чи іншого виду злочину [31]. М.І. Єнікеєв 
зазначає, що особа злочинця – це сукупність типологічних яко-
стей індивіда, які обумовили вчинене ним злочинне діяння [11].

Досить обґрунтованою видається позиція В.К. Гавло, що 
криміналістику та її методику цікавлять такі дані про особу 
суб’єкта злочину, які вказують на закономірні зв’язки між ним 
і вчиненим злочином, що проявляються зовні – у різних наслід-
ках скоєного. У цьому плані особу треба вивчати як слідоутво-
рюючий об’єкт, джерело інформації про вчинений злочин і як 
засіб його розкриття [7].

Очевидно, що особа злочинця не є простим набором або 
сукупністю певних ознак чи властивостей, які ізольовані 
один між одним та із зовнішнім середовищем. Навпаки, особа 
злочинця це складна система властивостей, які знаходяться 
у постійному тісному детермінаційному зв’язку та можуть під-
даватися впливу із зовнішнього середовища. Варто звернути 
увагу, що значна частина таких ознак та властивостей постійно 
змінюється, при цьому видозміна обумовлює вплив на інші 
елементи. Так, вік як одна із складових соціально-демографіч-
них ознак не є сталою, до того ж із розвитком або старінням 
відбуваються зміни моральних якостей, психічних процесів 
тощо. Вказане безумовно впливає на формування і наслідків 
конкретного злочину. У зв’язку з цим необхідним видається 
більш детальне вивчення структури особи злочинця.

Так, Р.С. Бєлкін вказував на те, що якщо підсумувати яко-
сті особистості, що є об’єктом дослідження кримінології, 
судової психології, наук кримінального й кримінального про-
цесуального права, то на долю криміналістики залишиться 
дослідження таких відомостей: а) соматичних і психофізичних 
властивостей особи, дані які використовуються з метою роз-
шуку й ідентифікації; б) психофізичних властивостей особи, 
що визначаються й проявляються в способі вчинення зло-
чину; в) методики вивчення особи учасників процесу слідчим 
і судом, тобто методів і правил вивчення особи в практичних 
цілях кримінального судового провадження [3].

В.О. Образцов запропонував наступну структуру особи 
злочинця, яка складається з безпосередніх ознак, тобто незмін-
них ознак біологічних властивостей (стать, анатомічна будова) 
та ознак, які можуть змінюватися, тобто які є соціально обу-
мовленими (освітній і професійний рівень, а також ознаки, 
які пов’язані зі змінами, які виникають під впливом на цього 
суб’єкта зовнішньої середовища (травми, шрами); ці ознаки 
можуть бути привнесені як самим суб’єктом (наприклад, для 
зміни зовнішності), так і всупереч його бажанню, під впливом 
соціальної сфери чи інших умов) [23, c. 41].

Досить спірною видається твердження В.М. Мельничока, 
що криміналістичну структуру особи злочинця можна уявити 
як таку, яка складається з ознак: 1) що містять соціально-демо-
графічні ознаки; 2) які визначають рівень розумового розвитку, 
освітньо-культурний рівень, знання, навички, вміння; 3) до 
яких входять моральні якості, ціннісні орієнтації й прагнення 
особистості, її соціальні позиції та зв’язки, інтереси, потреби, 
схильності, звички; 4) що формують психічні процеси, власти-
вості та стани особистості; 5) що складаються із соціального 
змісту й прояву таких біофізіологічних ознак, як стать, вік, стан 
здоров’я, особливості фізичної конституції тощо [22]. Вбача-
ється, що така класифікаціє є досить суперечливою адже пер-
ший та останній елементи за змістом є тотожними, а їх прояв 
і формується в інших проявах, тобто інших елементах самої 
особи, також не зовсім зрозумілий критерій поділу таких ознак.

Найбільш чіткою та обґрунтованою видається класифіка-
ція запропонована професором В.В. Тіщенком, який вказує, 
що дані про суб’єкта (суб’єктів) злочину місять у собі різні 
відомості, що характеризують типову особистість злочинця, 
який вчиняє злочин певної спрямованості, і сприяють побудові 
версій щодо нього, його пошуку та встановленню. Криміналіс-
тично значущі властивості особистості злочинця можна поді-
лити на три групи: 1) біологічні, що включають статеві, вікові, 
фізичні ознаки; 2) психічні, що свідчать про інтелект, емоційну 
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й вольову сферу індивіда; 3) соціальні, що характеризують його 
суспільний статус, професійну належність, родинний стан, 
місце проживання, рід занять, взаємини з іншими людьми тощо 
[27, c. 62]. Звернемося до більш детального аналізу структури 
особи та її елементів. Так, біологічні властивості притаманні 
всім особам, вони характеризують індивідуальні ознаки 
до яких в першу чергу відносяться стать, вік, наявність або 
відсутність певних фізичних деформації тіла або аномалій. 
Вказані особливості напряму впливають на наслідки злочи-
нів, оскільки в певній частині обумовлюють поведінку особи. 
Наприклад, для такого злочину, як шахрайство, більш харак-
терне його вчинення особами більш зрілого віку тощо[9], що 
викликають у потерпілих довіру за зовнішніми ознаками, 
у свою чергу для зґвалтування більш характерне його вчи-
нення особами чоловічої статті. Біологічні властивості доз-
воляють слідчому значно звузити коло розшукуваних осіб 
та оцінити фактичну подію злочину.

Психічні властивості особи свідчать про інтелект, емоційну 
й вольову сферу індивіда, які у взаємозв’язку з біологічними 
конкретизують та звужують пошук особи причетної до події 
злочину. Як і будь-яка людська особистість, особа злочинця, на 
думку А.Б. Сахарова, включає в себе певну систему моральних 
властивостей – поглядів і переконань, потреб та інтересів, жит-
тєвих цілей та очікувань, інтелектуальних, емоційних і вольо-
вих особливостей [26]. Наприклад, для окремих видів злочинів 
необхідним є володіння розвиненими інтелектуальними здіб-
ностями та спеціальними знаннями в предметній сфері. Разом 
з тим емоційна та вольова властивість характеризує готовність 
до вчинення певних дій, тобто при тотожному подразнику різні 
особи будуть реагувати по різному, що і віддзеркалюється 
в конкретних наслідках злочину.

У свою чергу соціальні властивості проявляються в освіті, 
сімейному стані, роду занять, місці проживання, належність 
до певної соціальної групи тощо. Так, належність до певної 
соціальної групи детермінує поведінку особи, яка повязана з її 
сприйняттям самим собою, а також тією соціальною групою до 
якої вказана особа відноситься. До їх числа відносяться ознаки, 
що виникають як з волі і в інтересах злочинця, так і всупереч 
його бажанням. Вони відображають зміни пов’язані з психіч-
ним і біологічним станом людського організму, з зовнішнім 
і внутрішнім виглядом, громадським статусом, соціалізацією 
особистості. До числа істотних в цій групі ознак зазвичай від-
носять соціальну і професійну приналежність, освітній рівень, 
посадове становище, трудові функції, захоплення, спосіб 
життя, схильності, інтереси, наявність або відсутність фізич-
них недоліків, психічних аномалій, що виникли з тих чи інших 
причин в процесі життєдіяльності.

Безумовно всі вказані властивості не є автономними 
та незалежними одна від одної. Саме в процесі такої взаємо-
дії формується індивідуальність, тобто набір властивостей, 
що характерні лише одній особі. Як зазначає Р.А. Ахмедшина, 
криміналістична характеристика особи злочинця в структурі 
криміналістичного знання носить «наскрізний» характер, зна-
ходячи своє відображення в усіх основних розділах криміна-
лістики, у тому числі в теорії криміналістики (представляючи 
окремий випадок систематизації криміналістично-значимої 
інформації), у криміналістичній техніці (розкриваючи природу 
матеріальних слідів за допомогою з’ясування логічного зв’язку 
явищ «особистість злочинця – сліди злочину»), у криміналіс-

тичній тактиці (визначаючи зміст одного із структурних рівнів 
тактичного прийому; цей зміст зводиться до обліку сукупності 
особливостей психіки осіб, у взаємодії з якими проводяться 
слідчі дії), у методиці розслідування злочинів (представляючи 
один із найважливіших блоків вихідної інформації, на базі яких 
конструюються нові окремі методики розслідування окремих 
груп злочинів) [2].

Варто погодитися з В.В. Корнієнком, що криміналіс-
тику цікавить виключно інформація, що дозволить визначити 
напрям і способи пошуку особи, яка вчинила злочин, обрати 
найоптимальніші методи розслідування злочинів, спрогно-
зувати поведінку особи в тій чи іншій ситуації, установити 
зв’язок між даними про особу злочинця, схему чи технологію 
злочинного збагачення та обставини вчинення нею злочину, 
отримати дані про тих, хто найчастіше вчиняє злочини такого 
виду. Наведені дані про типові ознаки поведінки суб’єктів 
злочинів, на думку науковця, дозволяють слідчому чи опе-
ративному працівникові виявити схильних до протиправної 
поведінки осіб, значно звузити коло підозрюваних, з’ясувати 
мету та мотив вчинення злочину, побудувати версії та спла-
нувати тактичні операції, а після того, як підозрюваний стане 
відомим, – визначити лінію поведінки відносно нього [16]. 
У цьому контексті центральне місце займають саме наслідки 
злочину, що є результатом діяльності конкретної особи. Адже 
на підставі виявлених наслідків слідчий може встановити сам 
факт злочину та його кваліфікувати. З метою більш детального 
опису наслідків в структурі криміналістичної характеристики 
злочину, звернемося до опису механізму злочину. У найзагаль-
нішому вигляді він виглядає наступним чином. У особи форму-
ється мотив на вчинення злочину, після цього особа готується 
до його реалізації (підбір способів, засобів, знарядь, вибір часу 
тощо). Коли етап готування є закінченим, тобто особа вчиняє 
всі дії, що необхідні для успішної реалізації задуманого насту-
пає етап вчинення злочину (у кримінальному праві це замах на 
злочин). Наступним етапом є посткримінальна поведінка, так 
злочинець може всілякими способами приховувати факт вчи-
неного злочину, вводити в оману слідство різними показами 
тощо. У криміналістиці вказаний процес називається механіз-
мом вчинення злочину.

Варто звернути увагу, що на первинному етапі, тобто фор-
мування мотиву на вчинення певного злочину, особа свідомо 
моделює подію злочину та наслідках, які є для неї бажаними. 
Тобто відбувається прогресне мислення. Безумовно, так як 
особа є складною системою, яка постійно взаємодії з зовніш-
нім середовищем, може відбуватися переосмислення події зло-
чину та підлаштування під обстановку злочину. Схожа ситуація 
описана у вироку Семенівського районного суду Полтавської 
області від 03 червня 2016 року по справі 547/429/16-к[6]. Так, 
перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в ніч на 14 лютого 
2016 року обвинувачений з метою придбання в борг алкоголь-
них напоїв направився до жительки с. Горошино Полтавської 
області потерпілої, що мешкала одиноко по вул. Фрунзе, 31.

Прийшовши до будинку останньої, обвинувачений посту-
кав у вхідні двері, покликав її надвір, а коли та вийшла почав 
просити у неї в борг кілька пляшок горілки. Потерпіла відмо-
вилася давати в борг обвинуваченому спиртні напої та почала 
проганяти останнього з двору. У ході сварки, що виникла 
між обвинуваченим та потерпілою, на ґрунті раптової непри-
язні у обвинуваченого виник умисел на позбавлення життя 
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останньої. Реалізуючи свій злочинний умисел обвинувачений 
умисно наніс потерпілій не менше 6 ударів ножем в область 
грудної клітини та голови. У вказаній ситуації чітко простежу-
ється, що умислу на вбивство потерпілої, до того як він при-
йшов до неї у обвинуваченого не було, але у процесі взаємодії 
з жертвою та матеріальним середовищем, видозмінився і уми-
сел із отримання в борг на вбивство для отримання очікуваного 
результату.

В контексті описаної фабули у вироку, варто погодитися 
з Є.О. Центровим, який зазначає, що вчиняючи злочин, особа 
оцінює не тільки обстановку, в якій він буде діяти, але й особу 
потерпілого (стать, вік, фізичну силу, інтелектуальні можливо-
сті, її морально-психологічні та інші особистісні особливості)
[29]. До того ж поведінка залежно від змін оточуйочого сере-
довища, нових факторів про які злочинцю не було відомо до 
замаху на злочин, може змінюватися. Тобто криміналістика, 
вивчаючи особу злочинця, досліджує саме ті властивості особи 
злочинця, що важливі для розслідування злочинів (наприклад, 
залежність способу вчинення злочину від освіти, навичок, 
соціального статусу злочинця тощо)[30]. Варто відзначити, 
що тенденції в криміналістичній науці стрімко розвиваються 
у напрямку особистісного підходу, який покликаний подолати 
наявний розрив між проблемою особи злочинця та проблемою 
його поведінки. Цей напрям органічно пов’язаний із змістом 
наслідків злочину, так як різні особистісні характеристики 
детермінують не тільки різну поведінку особи, а й наслідки, 
що залишаються в матеріальному середовищі та ідеальному 
відображенні.

Зупинимося більш детально на цьому напрямкові кримі-
налістики. Так, вказаний підхід виражається через «психо-
лого-криміналістичну характеристику особи злочинця». Під 
останньою запропоновано розуміти криміналістичну модель, 
що є штучно створеним відображенням особи, а саме відобра-
женням основних психічних структурних компонентів, вира-
жених у певних особистісних властивостях, що є істотними 
з точки зору виявлення й ідентифікації невідомого злочинця, 
тобто мають виходи на пошукові ознаки цієї особи та в процесі 
побудови її «психологічного портрета». До того ж акцентується 
увага на вірогідному характері цієї характеристики. Як указує 
Н.В. Торопова, це тільки інформація для роздумів, яка не дає 
підстав для однозначного, категоричного висновку щодо при-
четності певної особи до вчинення злочину, але яка дозволяє 
висунути версію про можливе вчинення злочину певним типом 
особи [28].

З приводу О.В. Пчеліна зазначає, що характеристика 
особи злочинця в рамках криміналістичної характеристики 
завжди здійснювалася з урахуванням особистісного підходу. 
Останній виражався у відсутності виключного й уніфікова-
ного переліку властивостей особи злочинця, котрі необхідно 
з’ясовувати для всіх злочинів. Це пояснюється необхідністю 
індивідуалізації типології особи злочинця стосовно конкрет-
ного виду (групи) злочинів. Більше того, психологічні ознаки 
особи злочинця не оминалися увагою, вони завжди висвіт-
лювалися з урахуванням сфери її функціонування. Тому не 
можна говорити, що особистісний підхід до дослідження 
особи злочинця в криміналістиці реалізувався й усталився 
виключно з уведенням у науковий обіг такої категорії, як 
психолого-криміналістична характеристика особи злочинця 
[24]. Все ж варто зауважити, що наявні певні статистичні 

закономірності в контексті типології особи злочинця певного 
виду та типових наслідків злочинів. Наприклад, більшість 
побутових насильницьких злочинів вчиняються у стані алко-
гольного сп’яніння між особами, які знаходяться у сімейних 
або близьких відносинах. Це в свою чергу дозволяє слідчим 
звужувати коло причетних осіб до події злочину.

З цього слідує, що центральним елементом вивчення 
в процесі розслідування злочину є особа злочинця, а її осо-
бистісні ознаки існують в нерозривній єдності. До того ж 
набір таких якостей та властивостей є суто індивідуальним 
для кожної особи, однак піддається класифікації та типо-
логії, що створює передумови до розвитку криміналістич-
них напрямів досліджень розслідувань конкретних типів 
або груп злочинів. У першу чергу криміналістично значу-
щими є властивості особи, що проявляються при вчиненні 
злочину і які відображаються у вигляді наслідків злочину. 
Саме виявлення і дослідження цих наслідків, а через них - 
властивостей особи злочинця (в окремих випадках жертви) 
є пріоритетним напрямком у встановленні фактичної події 
злочину.

У криміналістичному вивченні особистості злочинця зараз 
існує два окремі напрямки. Перший передбачає отримання 
даних про особу невідомого злочинця з урахуванням виду, 
місця і часу вчинення діяння, предмета посягання та наслідків 
злочину. Це дозволяє визначити напрямки і прийоми його роз-
шуку та затримання. Найчастіше така інформація дає уявлення 
про загальні властивості якоїсь групи осіб, серед яких може 
знаходитися злочинець, і рідше – про деякі якостях конкретної 
особистості. Такого роду відомості з метою якнайшвидшого 
виявлення та розшуку злочинця повинні зіставлятися з кримі-
налістичними даними про те, хто найчастіше скоює злочини 
розслідуваної виду встановленим способом в обстановці, що 
склалася. Саме дані про типові ознаки поведінки особи зло-
чинця дозволяють слідчому виявити схильних до протиправної 
поведінки осіб, значно звузити коло підозрюваних, з’ясувати 
ціль та мотив вчинення злочину, побудувати версії та сплану-
вати тактичні операції [16]. Психологічна характеристика осо-
бистості злочинця включає дослідження його внутрішнього 
світу, потреб, мотивів поведінки, загальної структури і окре-
мих рис характеру, емоційно-вольової сфери, здібностей, інди-
відуальних особливостей інтелектуальної діяльності (сприй-
няття, мислення, пам’яті та інших пізнавальних процесів [4]. 
Другий напрямок передбачає вивчення особистості затрима-
ного підозрюваного або обвинуваченого з метою криміналіс-
тичної оцінки особистості суб’єкта. З цією метою доцільно 
зібрати відомості про життєву установку, ціннісних орієнта-
ціях, дефектах правосвідомості, особливості антигромадських 
поглядів [32].

З точки зору формування криміналістичної характеристики 
злочинів у контексті її елементів – особи злочинця та наслід-
ків злочину, також важливий облік ознак, виникнення яких 
пов’язане з підготовкою та вчиненням злочину, посткриміналь-
ною поведінкою. У цьому контексті варто звернути увагу, що 
вивчення особи злочинця перебуває у тісному взаємозв’язку 
з його втіленням, тобто тими способами та засобами, які вико-
ристовуються злочинцем для досягнення очікуваного резуль-
тату. Тому у наступному підрозділі мова піде про спосіб вчи-
нення злочину як елемент криміналістичної характеристики 
та його зв’язок з наслідками злочину.
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Rozhik E. The identity of the offender and the 
consequences of the crime: a forensic analysis

Summary. The article substantiates that the category 
of “criminal person” in criminology does not have a unified 
definition and analyzes scientific approaches to its definition. 
Thus, based on the analysis of the definition of this category, 
three approaches to its understanding are identified.

It is substantiated that the central element of the study in 
the process of investigating a crime is the identity of the offender, 
and his personal characteristics exist in inseparable unity. In 
addition, the set of such qualities and properties are individual 
for each person, but in subject to classification and typology, 
which creates the preconditions for the development 
of forensic areas of investigation of specific types or groups 
of crimes. First of all, the properties of a person that are 
manifested in the commission of a crime and that are 
reflected in the form of the consequences of the crime are 
criminologically significant. It is the identification and study 
of these consequences, and through them - the characteristics 
of the offender (in some cases the victim) is a priority in 
establishing the actual event of the crime.

It is described that from the point of view of formation 
of the criminological characteristic of crimes in the context 
of its elements - the identity of the criminal and consequences 
of a crime, the account of which emergence is connected 
with preparation and commission of a crime, postcriminal 
behavior is also important. In this context, it should be noted 
that the study of the identity of the offender is closely related 
to its implementation, i.e. the methods and means used by 
the offender to achieve the expected result. Therefore, in 
the next section we will talk about the method of committing 
a crime as an element of forensic characteristics and its 
connection with the consequences of the crime.

Key words: criminal identity, forensic characteristics, 
consequences of the crime, classification, result.
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СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ 
ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Анотація. Стаття присвячена встановленню сутності 
ознак спеціальної перевірки як передумови виникнення 
державно-службових правовідносин. Встановлено, що 
спеціальна перевірка проводиться щодо кандидатів, які 
претендують на зайняття визначених вакантних посад дер-
жавної служби та виступає: а) засобом забезпечення закон-
ності у діяльності публічної влади та б) превентивним 
механізмом, якого спрямовано на допущення до публічної 
служби виключно професійних осіб із недискредитованим 
морально-правовим профілем. Звернуто увагу на сукуп-
ність нормативно-правих актів, якими врегульовано про-
ведення спеціальної перевірки до осіб, які претендують 
бути призначеними на посади державної служби.

Визначено механізм проведення спеціальної перевірки 
в межах службового права передбачає є комплексним 
організаційним утворенням, що складається з наступних 
елементів: 1) умови застосування спеціальної перевірки; 
2) предмет та мета спеціальної перевірки; 3) процедура 
проведення спеціальної перевірки; 4) суб’єкти, яких упов-
новажено на проведення спеціальної перевірки; 5) вимоги 
до оформлення результатів спеціальної перевірки. 

Встановлено, що метою здійснення спеціальної пере-
вірки щодо претендентів на зайняття визначених посад 
державної служби є забезпечення належного стану функ-
ціонування державної служби шляхом допущення до неї 
виключно професійних осіб із недискредитованим мораль-
но-правовим профілем.

Процедуру спеціальної перевірки визначено як рег-
ламентовану нормами права послідовність дій у сфері 
функціонування публічної служби, яку спрямовано на 
забезпечення належного рівня професійності публічних 
службовців та досягнення публічного інтересу. Процедуру 
спеціальної перевірки при призначенні на посаду держав-
ної служби охарактеризовано як формалізовану, неюрис-
дикційну, втручальну правову процедуру.

Встановлено, що вимоги до відповіді за результатами 
запиту на проведення спеціальної перевірки відомостей 
щодо претендента на посаду державної служби можна 
охарактеризувати як певні умови, з якими пов’язується їх 
чинність. 

Виокремлено ознаки, що характеризують спеціальну 
перевірку в якості передумови виникнення держав-
но-службових правовідносин з конкретно-визначеним 
їх складом: чітке регламентування нормами публічного 
права (конституційного, адміністративного, службового); 
суб’єктом, до якого може бути застосовано спеціальну 
перевірку є виключно особа, яка виявила бажання займати 
визначену вакантну посаду державної служби; обов’яз-
кова участь уповноважених суб’єктів з відмінною компе-
тенцією щодо проведення окремих елементів спеціальної 
перевірки; предметом спеціальної перевірки є інформація, 

яка характеризує особу, що є претендентом на призначення 
відповідної посади державної служби з позиції професій-
ної компетентності та морально-етичних детермінант.

Ключові слова: спеціальна перевірка, передумова, 
державно-службові правовідносини, посада державної 
служби, результати спеціальної перевірки.

Формування якісної та професійної державної служби 
в Україні обумовлює потребу застосування комплексу про-
цедур з оцінки та перевірки відповідності кандидатів на 
зайняття посад державної служби. Адаптація чинного зако-
нодавства до міжнародних стандартів, формування громадян-
ського суспільства сприяють інтенсифікації проведення спе-
ціальних перевірок в межах службового права. Більше того, 
впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій 
у практику функціонування державної служби обумовлює те, 
що результати спеціальної перевірки можуть передаватись 
електронним способом. Як уявляється, довідка про проход-
ження спеціальної перевірки кандидатом на зайняття вакант-
ної посади державної служби є свідченням та джерелом під-
твердження інформації про професійну кваліфікацію особи 
та стан дотримання нею правових та етичних норм поведінки. 
При цьому особливості предмету та мети спеціальної пере-
вірки впливають на якісно-змістовні характеристики держав-
ної служби в цілому. Проблематика встановлення специфіки 
спеціальної перевірки на державній службі є надзвичайно 
актуальною, з огляду на докорінні зміни, які відбуваються 
у всіх сферах суспільного життя і, насамперед, у сфері дер-
жавно-службових відносин. 

Теоретичною основою статті є висновки щодо кон-
цептуальних засад вступу на державну службу, яких зро-
блено такими вченими, як: В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, 
Ю.П. Битяк, Л.Р. Біла-Тіунова, В.В. Васильківська, В.М. Гара-
щук, Ю.С. Даниленко, І.І. Задоя, С.В. Ківалов, Т.О. Коломо-
єць та ін. У той же час, значна кількість питань, пов’язаних 
із визначенням сутності спеціальної перевірки та механізму її 
проведення залишаються невирішеними, особливо у контексті 
нормативно-правових змін до регулювання державної служби, 
що свідчить про актуальність обраної теми дослідження.

Метою статті є дослідження сутнісних ознак спеціальної 
перевірки як передумови виникнення державно-службових 
правовідносин.

Виклад основного змісту. Можливість участі особи в дер-
жавно-службових правовідносинах опосередковано призначен-
ням на посаду державної служби. Примітно, що у визначених 
законодавством випадках передумовою вступу на державну 
службу є проведення спеціальної перевірки [1; 2, c. 32]. 
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Спеціальна перевірка проводиться щодо кандидатів, які пре-
тендують на зайняття визначених вакантних посад державної 
служби та виступає: а) засобом забезпечення законності у діяльно-
сті публічної влади та б) превентивним механізмом, якого спрямо-
вано на допущення до публічної служби виключно професійних 
осіб із недискредитованим морально-правовим профілем. 

Нормативно умову проведення спеціальної перевірки при 
вступі на державну службу щодо осіб, які є претендентами 
на зайняття визначених вакантних посад державної служби 
передбачено ч. 3 ст. 31, п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про 
державну службу» [1] та деталізовано такими нормативно-пра-
вовими актами, як: Закон України «Про запобігання корупції» 
(ст. ст. 56, 57, 58) [3], Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження порядку проведення спеціальної перевірки 
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передба-
чають зайняття відповідального або особливо відповідального 
становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і вне-
сення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
[4], рішення Національного агентства з питань запобігання 
корупції «Про затвердження переліку посад з високим та під-
вищеним рівнем корупційних ризиків» [5] тощо.

Механізм проведення спеціальної перевірки в межах служ-
бового права є комплексним організаційним утворенням, що 
складається з наступних елементів: 1) умови застосування спе-
ціальної перевірки; 2) предмет та мета спеціальної перевірки; 
3) суб’єкти, яких уповноважено на проведення спеціальної 
перевірки; 4) процедура проведення спеціальної перевірки; 5) 
вимоги до оформлення результатів спеціальної перевірки. 

Законом України «Про державну службу» передбачено 
загальну вимогу щодо проведення спеціальної перевірки перед 
призначенням на посаду державної служби [1]. Натомість, 
Закон України «Про запобігання корупції» конкретизує коло 
суб’єктів, до яких має бути застосовано спеціальну перевірку 
шляхом виокремлення двох критеріїв. У першому випадку, спе-
ціальна перевірка проводиться щодо осіб, які претендують на 
зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або 
особливо відповідального становища [3], а у другому – посад 
з підвищеним корупційним ризиком [5].

Виходячи з того, що переліки посад, які передбачають 
зайняття відповідального або особливо відповідального ста-
новища та посад з підвищеним корупційним ризиком співпа-
дає по окремим пунктам, а також стосується посад публічної 
служби загалом, необхідним є їх співставлення з положеннями 
законодавства про державну службу. Як наслідок, до посад 
державної служби, до яких має бути проведено спеціальну 
перевірку віднесено посади, що належать до посад державної 
служби категорії «А» або «Б», а також посади керівників дер-
жавних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 
юрисдикція яких поширюється на територію одного або кіль-
кох районів, міста республіканського в Автономній Республіці 
Крим або обласного значення, району в місті, міста районного 
значення [1].

Уявляється доцільним зазначити, що спеціальна перевірка 
не проводиться відносно осіб, що є претендентами на зайняття 
вищезазначених вакантних посад державної служби, але, 
які одночасно перебувають на посадах в державних органах 
та призначаються в порядку: 

1) переведення чи просування по службі на посади в межах 
того ж державного органу;

2) переведення на посади в інших державних органах; 
3) переведення на службу до державних органів, до яких 

перейшли повноваження та функції державних органів, що 
припинили функціонування (застосовується у тому випадку, 
коли особа займала посаду державної служби в державному 
органі, що припинив функціонування) [3].

Ствердження про те, що результати спеціальної перевірки 
не є передумовою призначення на державну службу в разі 
переведення до іншого державного органу не є вірним. Це 
обґрунтовується тим, що відповідно до ч. 3 ст. 56 Закону Укра-
їни «Про запобігання корупції», кандидат на посаду стосовно 
якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні 
в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, 
має повідомити про вказане. В свою чергу, відповідний держав-
ний орган в установленому порядку запитує інформацію щодо 
результатів спеціальної перевірки [3]. 

Щодо предмету спеціальної перевірки, то ним є інформа-
ція, яка характеризує особу, що є претендентом на призначення 
відповідної посади державної служби з позиції професійної 
компетентності та морально-етичних детермінант. Метою 
здійснення спеціальної перевірки є забезпечення належного 
стану функціонування державної служби шляхом допущення 
до неї виключно професійних осіб із недискредитованим 
морально-правовим профілем. Вказана мета досягається через 
набуття об’єктивної інформації щодо [4]:

– наявності фактів визнання особи винною у вчиненні зло-
чину та адміністративного правопорушення, якого пов’язано 
з корупцією; 

– достовірності відомостей, яких зазначено в антикорупційній 
декларацій (включаючи, наявність в особи корпоративних прав); 

– наявності фактів перебування особи на обліку в психо-
неврологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я; 

– здобуття особою відповідного профілю та ступеня освіти, 
вченого звання, а також допуску до державної таємниці (при 
необхідності); 

– фактичного відношення особи до виконання військового 
обов’язку; 

– наявності фактів поширення на особу заборони обіймати 
певні посади (перебувати на службі) в органах державної влади 
за рішенням суду або внаслідок критеріїв, яких встановлено 
Законом України «Про очищення влади» [6]. 

Перелік суб’єктів, яких уповноважено на проведення спе-
ціальної перевірки корелює з її метою та завданнями. Загалом, 
повноваженнями щодо організації проведення спеціальної 
перевірки наділено керівника (заступника керівника) держав-
ного органу, на зайняття посади в якому претендує особа, а 
у новоствореному державному органові – Національне агент-
ство України з питань державної служби [3]. Для отримання 
інформації, що підлягає спеціальній перевірці, відповідальний 
суб’єкт залучає широкий перелік уповноважених суб’єктів 
з відмінною компетенцією для досягнення окремих результатів 
спеціальної перевірки шляхом подання запиту. 

Відповідно, до суб’єктів, що здійснюють спеціальну пере-
вірку можливо віднести: Національну поліцією та Державну 
судову адміністрацію України (щодо відомостей про притяг-
нення особи до кримінальної відповідальності, наявність суди-
мості, її зняття, погашення); Міністерство юстиції України 
та Національну комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(щодо відомостей про наявність в особи корпоративних прав; 
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Національне агентство з питань запобігання корупції (щодо 
відомостей про наявність у Єдиному державному реєстрі осіб, 
які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопо-
рушення, даних про кандидата, а також щодо достовірності 
задекларованої ним інформації за минулий рік); Міністерство 
охорони здоров’я України, відповідний орган виконавчої влади 
АРК, структурний підрозділ місцевої державної адміністрації 
(щодо відомостей про стан здоров’я кандидата); Міністерство 
освіти та науки України, відповідний орган виконавчої влади 
АРК, структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, 
центральний орган виконавчої влади, якому підпорядкований 
навчальний заклад, керівник навчального закладу (щодо відо-
мостей про освіту та наукові досягнення кандидата); Служба 
безпеки України (щодо відомостей про наявність в особи 
допуску до державної таємниці та її відношення до військового 
обов’язку) тощо [4].

Процедуру спеціальної перевірки можна визначити як рег-
ламентовану нормами права послідовність дій у сфері функці-
онування публічної служби, яку спрямовано на забезпечення 
належного рівня професійності публічних службовців та досяг-
нення публічного інтересу. Процедура спеціальної перевірки 
при призначенні на посаду державної служби може бути оха-
рактеризована як формалізована, неюрисдикційна, втручальна 
юридична процедурою. На підставі аналізу положень профіль-
них нормативно-правових актів видається за можливе виокре-
мити такі стадії процедури спеціальної перевірки: 

1) стадія ініціювання, яка реалізується не пізніше наступ-
ного дня після одержання письмової згоди претендента на 
посаду державної служби на проведення спеціальної пере-
вірки, та характеризується сукупність процедурних дії з фор-
мування запиту на інформацію про перевірку відомостей щодо 
претендента на посаду, надсиланя його до уповноважених дер-
жавних органів або до їх територіальних органів (за наявності) 
запиту тощо;

2) основна стадія, яка реалізується у семиденний строк 
з дати надходження запит на інформацію про перевірку відомо-
стей щодо претендента на посаду, та характеризується надан-
ням запитуваної інформації, що є проміжним результатом спе-
ціальної перевірки;

3) стадія прийняття рішення, яка має бути реалізована 
у строк, що не перевищує 25 календарних днів з дати надання 
згоди на проведення спеціальної перевірки, та передбачає при-
йняття рішення за наслідками спеціальної перевірки про стан 
її проходження претендентом на зайняття посади державної 
служби;

4) стадія оскарження, яка має бути реалізована в межах 
розумних термінів, та передбачає подання претендентом на 
посаду, щодо якого проведено спеціальну перевірку, письмових 
зауважень про незгоду з результатами, що зафіксовані у довідці 
такої перевірки [4].

Важливим елементом механізму проведення спеціальної 
перевірки в межах службового права є виокремлення вимог, 
яким повинні відповідати результати спеціальної перевірки. 
Загалом вимоги до відповіді за результатами запиту на прове-
дення спеціальної перевірки відомостей щодо претендента на 
посаду державної служби можна охарактеризувати як певні 
умови, з якими пов’язується їх чинність. 

На підставі аналізу профільних нормативно-правових актів 
видається за можливе виокремити такі вимоги до відповіді на 

запит про проведення спеціальної перевірки: інформація про 
перевірку відомостей щодо претендента на посаду державної 
служби апріорі вважається актуальною та вірною; дозволе-
ною формою надання відповіді на запит є виключно письмова; 
можливим є електронний спосіб передачі проміжних результа-
тів спеціальної перевірки; відповідь на запит обов’язково має 
містити підпис керівника органу, що проводив перевірку, а 
в разі його відсутності – особи, яка виконує його обов’язки, або 
заступника керівника органу відповідно до розподілу функціо-
нальних обов’язків; надається у межах встановленого семиден-
ного строку з дати надходження запиту [4].

Таким чином, ознаками спеціальної перевірки в якості 
передумови виникнення державно-службових правовідносин 
з конкретно-визначеним їх складом є: чітке регламентування 
нормами публічного права (конституційного, адміністратив-
ного, службового); суб’єктом, до якого може бути застосовано 
спеціальну перевірку є виключно особа, яка виявила бажання 
займати визначену вакантну посаду державної служби; 
обов’язкова участь уповноважених суб’єктів з відмінною ком-
петенцією щодо проведення окремих елементів спеціальної 
перевірки; предметом спеціальної перевірки є інформація, яка 
характеризує особу, що є претендентом на призначення відпо-
відної посади державної служби з позиції професійної компе-
тентності та морально-етичних детермінант.

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, приходимо 
до висновку, що спеціальна перевірка є передумовою вступу 
особи в державно-службові правовідносини, яких пов’язано 
з проходженням державної служби. Вказаний інститут служ-
бового права є засобом забезпечення законності у діяльності 
публічної влади, якого спрямовано на допущення до публіч-
ної служби виключно професійних осіб із недискредитованим 
морально-правовим профілем. Визначено, що процедура спе-
ціальної перевірки – це регламентована нормами права послі-
довність дій у сфері функціонування публічної служби, яку 
спрямовано на забезпечення належного рівня професійності 
публічних службовців та досягнення публічного інтересу. Важ-
ливість та широке коло суспільних відносин, в межах яких до 
кандидатів на зайняття посад державної служби висувається 
вимога проходження спеціальної перевірки та розвиток засобів 
її проведення опосередковують потребу здійснення подальших 
досліджень цієї проблематики.
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Stets O. Special inspection as a prerequisite for the 
emergence of public service legal relations

Summary. The article is devoted to establishing 
the essence of the signs of a special inspection as a prerequisite 
for the emergence of public service legal relations. It is established 
that a special inspection is conducted on candidates applying for 
certain vacant public service positions and acts as: a) a means 
of ensuring legality in the activities of public authorities and b) 
a preventive mechanism aimed at admitting to the public service 
only professionals with undiscredited moral and legal profile.

Attention is paid to a set of legal acts that regulate a special 
inspection of persons applying for appointment to public service 
positions. The mechanism of conducting a special inspection 
within the framework of official law is determined to be a complex 
organizational entity consisting of the following elements: 1) entities to 
which a special inspection may be applied; 2) the subject and purpose 
of the special inspection; 3) the procedure for conducting a special 
inspection; 4) entities authorized to conduct a special inspection; 5) 
requirements for registration of results of special check.

The procedure of special inspection is defined as a sequence 
of actions regulated by law in the field of public service, which is aimed 

at ensuring the appropriate level of professionalism of public servants 
and the achievement of public interest. The procedure of special 
inspection when appointing to a civil service position is described as 
a formalized, non-jurisdictional, interfering legal procedure.

It has been established that the requirements for responding 
to a request for a special check of information on a candidate for 
a civil service position can be described as certain conditions 
associated with their validity.

It is established that the purpose of the special inspection 
of applicants for certain civil service positions is to ensure 
the proper functioning of the public service by admitting to it 
only professionals with undiscredited moral and legal profile. 
The features that characterize a special inspection as 
a prerequisite for the emergence of public service legal 
relations with a specific composition are: clear regulation 
of public law (constitutional, administrative, official); 
the entity to which a special inspection may be applied is only 
a person who has expressed a desire to occupy a certain vacant 
public service position; mandatory participation of authorized 
entities with excellent competence to conduct certain elements 
of the special inspection; the subject of special inspection is 
information that characterizes the person who is a candidate for 
the relevant position of the public service from the standpoint 
of professional competence, moral and ethical determinants.

Key words: special inspection, prerequisite, public service 
legal relations, public service position, results of special 
inspection.
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ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 
Анотація. У роботі досліджено положення національ-

ного законодавства, яке передбачає правові механізми забез-
печення реалізації конституційного принципу заборони 
дискримінації релігійних організацій, а також визначені 
особливості адміністративно-правового забезпечення реа-
лізації принципу заборони дискримінації релігійних орга-
нізацій в Україні. З’ясовано, що антидискримінаційне зако-
нодавство України створило належне правове підґрунтя для 
ефективної роботи щодо гарантування існування і діяльно-
сті релігійних організацій, а також для налагодження ефек-
тивно працюючого механізму адміністративно-правового 
забезпечення заборони дискримінації релігійних організа-
цій. Зроблено висновок, що забезпечення, охорона та захист 
релігійних організацій від дискримінації здійснюється 
через повноваження суб’єктів системи публічного адміні-
стрування в галузі відносин «держава - церква». Встанов-
лено, що захист релігійних організацій від дискримінації 
в Україні забезпечується в основному засобами криміналь-
ного права, тоді як потенціал адміністративно-деліктного 
права не використовується. Охорона релігійних організацій 
від дискримінації забезпечується контролем з боку орга-
нів публічної адміністрації, який є необхідним та дієвим 
елементом в механізмі адміністративно-правової протидії 
дискримінації релігійних організацій. Здійснення такого 
контролю покладається на Офіс Уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини, Держслужбу з етнополітики та свободи 
совісті, його відділ моніторингу діяльності та реєстрації 
статутів релігійних організацій та місцеві органи виконав-
чої влади. Обґрунтовано думку, що принцип заборони дис-
кримінації релігійних організацій реалізується у суспільстві 
не тільки через охоронні чи захисні заходи. Цей принцип 
набуває своєї реалізації в тому числі через позитивні дії 
(позитивну діяльність) органів публічного адміністру-
вання. Зокрема, до позитивних дій (позитивної діяльності) 
органів публічного адміністрування з питань забезпечення 
реалізації заборони дискримінації релігійних організацій 
можна віднести: а) роботу із оцінювання внутрішньої нор-
мативної бази та виявлення підзаконних актів, які можуть 
призвести до прямої чи непрямої дискримінації; б) роботу 
із збору та обліку скарг у визначеній сфері з відповідною 
реакцією у вигляді переоцінювання підзаконних норматив-
но-правових актів в питаннях недискримінації і подальшим 
їх виправленням і ін. 

Ключові слова: релігійні організації, відносини дер-
жави та церкви, адміністративно-правове регулювання 
відносин держави та церкви, заборона дискримінації релі-
гійних організацій, адміністративно-правове забезпечення 
реалізації принципу заборони дискримінації релігійних 
організацій  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. 

Дослідження конституційного принципу заборони дис-
кримінації релігійних організацій є важливим, по-перше, для 

розуміння змісту цього принципу в теорії права, по-друге, для 
розкриття та усвідомлення особливостей адміністративно-пра-
вового забезпечення реалізації цього принципу.

Зазначені обставини свідчать про актуальність теми статті 
та про необхідність проведення подальших досліджень у сфері 
адміністративного права, яке забезпечує реалізацію значної 
частини конституційно-правових норм, в тому числі принципу 
заборони дискримінації релігійних організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започат-
коване розв’язання проблеми та виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Окремі питання реалізації принципу заборони дискриміна-
ції релігійних організацій розглядали у своїх працях О. Ален-
кін, М. Бабій, В. Бондаренко, К. Борисов, С. Бублик, С. Бур’я-
нов, Ю. Битяк, Д. Вовк, В. Єленський, С. Ковбасюк, А. Колодій, 
А. Коряченко, Г. Лаврик, А. Ловінюков, О. Лукашев, В. Малишко, 
М. Маринович, Я. Олексин, М. Палінчак, С. Пономарьов, А. Пче-
лінцев, П. Рабінович, Г. Сергієнко, О. Сушинський, Д. Штонда, 
Р. Щокін, І. Федорович, Л. Явич, Л. Ярмол та ін.

Однак у вітчизняній юриспруденції ґрунтовних дослі-
джень, присвячених адміністративно-правовому забезпеченню 
заборони дискримінації релігійних організацій, дуже мало. 
Водночас такі дослідження мають бути складовою формування 
адміністративного права як публічної галузі права, яка забезпе-
чує, охороняє та захищає права осіб на свободу віросповідання 
у всіх його проявах. 

Постановка завдань.
Основними завданнями, розв’язанню яких присвячена дана 

стаття, є наступні:
1. Дослідити положення національного законодавства, яке 

передбачає правові механізми забезпечення реалізації консти-
туційного принципу заборони дискримінації релігійних орга-
нізацій.   

2. З’ясувати особливості адміністративно-правового забез-
печення реалізації принципу заборони дискримінації релігій-
них організацій в Україні.  

Виклад основного матеріалу. В механізмі правового забез-
печення публічного адміністрування щодо протидії дискриміна-
ції провідне місце посідає поточне законодавство України, яке 
взявши за орієнтир положення Закону України «Про засади запо-
бігання та протидії дискримінації в Україні», вимагає неодмінне 
врахування того факту, що всі особи незалежно від їх певних 
ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для 
їх реалізації. Тому розробка проектів нормативно-правових актів 
здійснюється з обов’язковим урахуванням принципу недискри-
мінації, проводиться обов’язкова антидискримінаційна експер-
тиза проектів нормативно-правових актів, а результати антидис-
кримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів 
підлягають обов’язковому розгляду під час прийняття рішення 
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щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового 
акту. Варто зауважити, що ці положення стосуються норматив-
но-правових актів будь-якого суб’єкта правотворчої діяльності, 
тобто стосуються як актів місцевих державних адміністрацій, 
так і актів органів місцевого самоврядування. 

Останнім часом законодавець все частіше звертає увагу на 
ті сфери суспільного життя, в яких дискримінація стала розпо-
всюдженим явищем. Наприклад, у змісті профільних норматив-
но-правових актів, що приймаються Верховною Радою України, 
з’являються норми, що заборонять дискримінацію у певній 
сфері суспільних відносин. Наприклад, заборона дискримінації 
передбачається в положеннях Закону України «Про зайнятість 
населення», де  особі гарантується право на захист від проявів 
дискримінації у сфері зайнятості населення [1, ст. 5]. Аналогічні 
обмеження встановлюються щодо змісту оголошень (реклами) 
про вакансії (прийом та роботу) і в Законі України «Про 
рекламу». Зокрема, у ст. 8 нормативно-правового акту забороня-
ється розміщення в рекламі тверджень, які є дискримінаційними 
за ознаками походження людини, її соціального і майнового 
стану, расової та національної належності, статі, освіти, політич-
них поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом 
і характером занять, місцем проживання [1, ст. 8]. Разом з тим, 
зарано вести мову про повну реалізацію встановлених законо-
давством заборон дискримінації, оскільки механізм захисту прав 
осіб за допомогою санкцій не напрацьований. 

Наприклад, Закон «Про свободу совісті та релігійні органі-
зації» встановлює заборону надання переваг або встановлення 
обмежень однієї релігії чи релігійної організації щодо іншої 
(інших), проте, адміністративна відповідальність, як наслідок 
скоєння діянь, які містять ознаки дискримінації релігійних орга-
нізацій чи осіб за релігійними мотивами, до сьогодні відсутня. 
Хоча проект Закону № 0931 «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського 
Союзу)» [3] передбачає і такий вид гарантії недопущення дискри-
мінації релігійних організацій. Тобто адміністративна відпові-
дальність, яка є важливою частиною адміністративно-правового 
механізму захисту прав релігійних громад від дискримінації, 
нажаль, свого місця в цьому механізмі поки не посіла через прога-
лини та недоліки чинного законодавства. Разом з тим, потужною 
гарантією захисту осіб від діянь, які можуть бути кваліфіковані, 
як дискримінація, є встановлення кримінальної відповідальності 
(ст. 161 КК України) за умисні дії, спрямовані на розпалювання 
національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на 
приниження національної честі та гідності, або образа почуттів 
громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також 
пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи 
непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими ознаками. Криміналь-
но-правовий механізм протидії дискримінації релігійних органі-
зацій і осіб за релігійними мотивами можна розглядати як один 
із елементів загального правового механізму забезпечення прин-
ципу заборони дискримінації релігійних організацій. При цьому, 
кримінально-правові механізми завжди розглядалися в науковій 
літературі як виключні, такі, що застосовуються тільки у тих 
випадках, коли не спрацювали інші правові механізми забезпе-
чення реалізації конституційних принципів.      

Конституція України покладає на державу головний обов’я-
зок – утвердження і забезпечення прав та свобод людини і грома-
дянина, гарантії яких визначають зміст і спрямованість діяльно-
сті держави. Тому, окрім належного нормотворення у визначеній 
галузі і кримінально-правових механізмів захисту прав і свобод 
людини і громадянина, для впорядкованих суспільних відносин 
щодо забезпечення рівності в релігійній сфері, від держави (в 
особі її системи публічного адміністрування) очікується здійс-
нення масиву адміністративно-правових заходів юридичного 
спрямування щодо створення умов і гарантій від дискримінації.

За таких умов, складовою механізму адміністративно-пра-
вового забезпечення захисту від дискримінації є компетенція 
та повноваження суб’єктів публічного адміністрування, які реа-
лізують свою повноваження у сфері відносин «держава-церква».

Органи публічної влади свій управлінський вплив здій-
снюють, спираючись та використовуючи владу, як необхідний 
регулятор суспільних відносин. Повноваження, якими наділені 
відповідні органи є ознакою їх владної діяльності, вони закрі-
плюють за ними реальну здатність здійснювати свою волю 
і називаються владними повноваженнями. Як зазначається в нау-
кових джерелах, повноваження та предмет відання становлять 
в сукупності основні елементи компетенції, які разом з органі-
заційними складовими (призначення органу, завдання, вимоги 
до професіоналізму) «дають можливість якісного виконання 
покладених на органи державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування функцій» [4, с. 35].   Ю.О. Тихомиров стосовно 
цього зазначає, що публічна сфера передбачає поєднання прав 
та обов’язків у формулу «повноваження» як правообов’язок, 
який не можна не реалізувати в публічних інтересах [5, с. 56-57]. 
Компетенція органів публічної влади являє собою сукупність 
закріплених у нормативно-правових актах предметів відання 
та повноважень органів публічної влади, шляхом встановлення 
яких фіксується обсяг та зміст діяльності владних суб’єктів» 
[6, с. 46]. І.П. Голосніченко з цього приводу наголошує, що:

- «повноваження має системні та функціональні зв’язки 
з органами держави, через них здійснюється делегування вибор-
цями права на управління державою справами суспільства, ці 
елементи системи є невід’ємною складовою компетенції органів 
виконавчої влади» [7, с. 149]; 

- «повноваження – це загальне для теорії права та держави 
поняття, змістом якого є система прав та обов’язків, набутих 
у легітимний спосіб державою, місцевим самоврядуванням, 
державними органами і органами місцевого самоврядування, 
їх посадовими особами, іншими суб’єктами правовідносин 
з метою забезпечення можливостей, потреб та інтересів людини 
і громадянина, окремих соціальних груп та суспільства в цілому» 
[7, с. 154]. 

Таким чином, поділяючи точку зору дослідників, що система 
прав і обов’язків органів та посадових осіб публічного адміні-
стрування набувається ними через законодавче встановлення 
з метою забезпечення можливостей, потреб та інтересів осіб, 
визначимо, що через повноваження компетентних елементів 
системи публічного адміністрування в галузі відносин «держава 
- церква» серед іншого здійснюється і захист від дискримінації 
релігійних організацій і окремих осіб за релігійними мотивами. 

Законодавство України щодо протидії дискримінації закрі-
плює, що суб’єктами, наділеними повноваженнями щодо запо-
бігання та протидії дискримінації, є Верховна Рада України, 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Кабі-
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нет Міністрів України та інші органи державної влади, органи 
влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самовря-
дування, громадські організації, фізичні та юридичні особи. Не 
бачимо потреби перераховувати повноваження, які прямо закрі-
плені законодавством за вказаними елементами системи публіч-
ного адміністрування, проте є сенс визначити їх владний харак-
тер і організаційну діяльність у сфері релігії та церкви. 

Наприклад, Н.В. Юськів зазначає: «Суб’єкт у механізмі дер-
жавних відносин реалізує свій статус через вплив, що означає 
спрямований рух на щось за допомогою системи дій. Людська 
діяльність є цілеспрямованою і суб’єкт державно-владного меха-
нізму як дієва субстанція формує мету реалізації влади та визна-
чає конкретні правила гри для отримання найоптимальнішого 
владного результату» [8]. Отже, вплив, який здійснює система 
публічного адміністрування через власні органи та посадові 
особи, є впорядковуючим, заснованим на законі, цілеспрямо-
ваним для встановлення певного режиму суспільних відносин, 
який є бажаним з точки зору найоптимальнішої реалізації мож-
ливостей, прав, свобод та інтересів осіб в суспільних відно-
синах. Тож, виключно спираючись на владу, використовуючи 
надані законодавством права та виконуючи юридичні обов’язки 
(а часом їх називають правообов’язки, як прояв повноважень), 
виступаючи як владний суб’єкт в адміністративних правовід-
носинах, суб’єкти публічного адміністрування реалізують дер-
жавну політику в сфері забезпечення охорони від дискримінації.

Комплекс повноважень, якими згідно чинного законодавства 
наділені відповідні суб’єкти публічного адміністрування, будучи 
владними та спрямованими на встановлення відповідного режиму 
правовідносин, за якого забезпечується принцип рівності та здійс-
нюється протидія проявам дискримінації, повною мірою можна 
включити до механізму адміністративно-правового забезпечення 
протидії дискримінації загалом, і релігійних організацій зокрема.

Щодо зовнішніх виявів публічного адміністрування в сфері 
недискримінації релігійних організацій, можна виділити, напри-
клад, роботу із оцінювання внутрішньої нормативної бази 
та виявлення підзаконних актів, які можуть призвести до прямої 
чи непрямої дискримінації. Якщо виправлення цих документів 
лежить в межах компетенції органів державної влади чи місцевого 
самоврядування, то їх зміст необхідно виправити. Якщо це зро-
бити неможливо, то суб’єкт публічного адміністрування повинен 
зробити відповідний запит до уповноваженого органу виконавчої 
влади зі своїми рекомендаціями та пропозиціями. Також суб’єкт 
публічної адміністрації проводить роботу із збору та обліку скарг 
у визначеній сфері з відповідною реакцією у вигляді переоціню-
вання підзаконних нормативно-правових актів в питаннях недис-
кримінації і подальшим їх виправленням. Вважаємо, що органам 
державної влади та місцевого самоврядування доцільно розпочати 
або ж поглибити співпрацю з місцевими представниками грома-
дянського суспільства, які не тільки мають інформацію про пору-
шення прав людини з перших рук, але й можуть стати ресурсним 
партнером для пошуку шляхів налагодження діалогу з громадами 
та дотримання принципу рівності [9, с. 39]. 

Безумовно, вкрай необхідним та дієвим елементом в меха-
нізмі адміністративно-правової протидії дискримінації релі-
гійних організацій є контроль, здійснення якого покладається 
на Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Дер-
жслужбу з етнополітики та свободи совісті, його відділ моніто-
рингу діяльності та реєстрації статутів релігійних організацій 
та місцеві органи виконавчої влади. 

При здійсненні адміністративних процедур (зокрема наданні 
адміністративних послуг щодо реєстрації релігійних організа-
цій), органам реєстрації обов’язково необхідно додержуватися 
антидискримінаційного законодавства, а якщо йдеться про від-
мову в державній реєстрації релігійної організації, то відмова 
може бути зумовлена виключно посиланням на ст. 15 Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації», де 
йдеться про невідповідність діяльності або статуту релігійної 
організації чинному законодавству.

Новим поняттям в антидикримінаційному законодавстві 
є розуміння, так званих, «позитивних дій». Їх здійснення посідає 
в модерному механізмі публічного адміністрування перспективне 
місце. Це спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну, 
об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридич-
ної чи фактичної нерівності у можливостях для особи або групи 
осіб реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм 
Конституцією і законами України. Наприклад, ст. 1 Закону Укра-
їни «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоло-
віків» згадує про такі дії та визначає їх як «спеціальні тимчасові 
заходи, спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями 
жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конститу-
цією та законами України» [10, ст. 1]. Частина 2 ст. 2 Міжнародної 
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації перед-
бачає, що «держави-учасниці повинні вживати, коли обставини 
цього вимагають, спеціальних і конкретних заходів у соціальній, 
економічній, культурній та інших галузях з метою забезпечення 
потрібного розвитку і захисту деяких расових груп чи осіб, що 
до них належать, з тим, щоб гарантувати їм повне і рівне викори-
стання прав людини та основних свобод. Такі заходи ні в якому 
разі не повинні в результаті привести до збереження нерівних чи 
особливих прав для різних расових груп після досягнення тих 
цілей, заради яких вони були запроваджені» [11, ст. 2]. 

Виходячи з визначень, наведених вище, позитивні дії мають 
на меті не стільки відновлення прав особи, порушених внаслі-
док дискримінаційного ставлення (дій або бездіяльності) чи 
застосування дискримінаційної норми законодавства, скільки 
вирівнювання можливостей для осіб та груп осіб користуватися 
правами і свободами, чого вони внаслідок своїх певних ознак 
позбавлені. 

С.Ю. Пономарьов стосовно цього зазначає, що позитивні дії 
повинні: 1) переслідувати правомірну, об’єктивно обґрунтовану, 
чітко визначену мету у сфері запобігання та протидії дискримі-
нації; 2) бути спрямованими на вирішення проблеми конкретної 
групи, чітко визначеної на підставі аналізу потреб та шляхом кон-
сультацій з представниками відповідної групи; 3) застосовуватися 
до конкретної галузі або сфери правовідносин; 4) відповідати 
принципу пропорційності стосовно: а) конкретної проблеми, яку 
позитивні дії мають на меті вирішити; б) реалізації іншими гру-
пами осіб, на які позитивні дії не поширюються, своїх прав і сво-
бод; 5) запроваджуватися на обмежений строк та припинятися 
після досягнення поставленої мети; 6) не створювати особливих 
прав або надавати необґрунтовані переваги групам осіб, на захист 
і підтримку яких вони спрямовані» [9, с. 58-59].  

Таким чином, антидискримінаційне законодавство створило 
належне правове підґрунтя для ефективної роботи щодо гаран-
тування існування і діяльності релігійних організацій, а також 
для налагодження ефективно працюючого механізму адміністра-
тивно-правового забезпечення заборони дискримінації релігій-
них організацій.
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Висновки та перспективи подальших розвідок. На підставі 
проведеного дослідження були зроблені наступні висновки.

Забезпечення, охорона та захист релігійних організацій і окре-
мих осіб за релігійними мотивами від дискримінації здійснюється 
через повноваження компетентних елементів системи публічного 
адміністрування в галузі відносин «держава - церква». 

Захист релігійних організацій від дискримінації в Україні 
забезпечується засобами кримінального права, тоді як потенціал 
адміністративно-деліктного права не використовується.    

Охорона релігійних організацій від дискримінації забезпечу-
ється контролем з боку органів публічної адміністрації, який є необ-
хідним та дієвим елементом в механізмі адміністративно-правової 
протидії дискримінації релігійних організацій. Здійснення такого 
контролю покладається на Офіс Уповноваженого Верховної Ради 
з прав людини, Держслужбу з етнополітики та свободи совісті, його 
відділ моніторингу діяльності та реєстрації статутів релігійних 
організацій та місцеві органи виконавчої влади. 

Принцип заборони дискримінації релігійних організацій реа-
лізується у суспільстві не тільки через охоронні чи захисні заходи. 
Цей принцип набуває своєї реалізації в тому числі через позитивні 
дії (позитивну діяльність) органів публічного адміністрування. 
Зокрема, такі позитивні дії повинні: а) переслідувати правомірну, 
об’єктивно обґрунтовану, чітко визначену мету у сфері запобі-
гання та протидії дискримінації релігійних організацій; б) бути 
спрямованими на вирішення проблеми власне релігійних орга-
нізацій чи конкретної групи в системі релігійних організацій; в) 
застосовуватися до конкретної галузі або сфери правовідносин; 
г) відповідати принципу пропорційності стосовно; ґ) запрова-
джуватися на обмежений строк та припинятися після досягнення 
поставленої мети; д) не створювати особливих прав чи надавати 
необґрунтовані переваги іншим організаціям в порівнянні із ста-
тусом релігійних організацій або ж не створювати особливих прав 
чи надавати необґрунтовані переваги конкретним групам в сис-
темі релігійних організацій. До позитивних дій (позитивної діяль-
ності) органів публічного адміністрування з питань забезпечення 
реалізації заборони дискримінації релігійних організацій можна 
віднести: 1) роботу із оцінювання внутрішньої нормативної бази 
та виявлення підзаконних актів, які можуть призвести до прямої 
чи непрямої дискримінації; 2) роботу із збору та обліку скарг 
у визначеній сфері з відповідною реакцією у вигляді переоціню-
вання підзаконних нормативно-правових актів в питаннях недис-
кримінації і подальшим їх виправленням і ін. 
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Melnychuk О. Prohibition on the discrimination of 
religious organizations and its administrative-legal support

Summary. The paper studies the provisions of the national 
legislation, which provides for the legal mechanism ensuring 
the implementation of the constitutional principle prohibiting 
the discrimination of religious organizations, and determines 
the features of administrative law support of the implementation 
of the principle of the prohibition on the discrimination 
of religious organizations in Ukraine. It is found out that 
the anti-discrimination legislation of Ukraine has established 
a proper legal basis for the efficient work on guaranteeing 
the existence and activities of religious organizations and for 
setting a full-fledged mechanism of administrative- legal support 
of the prohibition on the discrimination of religious organizations. 
The author concludes that support, protection and defense 
of religious organizations from discrimination are carried out 
through the powers of public administration entities in terms 
of the “state-church” relations. It is established the protection 
of religious organizations from discrimination in Ukraine 
is mainly performed by the means of criminal law, while 
the potential of administrative-tort law is not used. The protection 
of religious organizations from discrimination is maintained 
through the control of public authorities that is a necessary 
and effective element in the mechanism of administrative-legal 
counteraction against the discrimination of religious organizations. 
The Office of the Ukrainian Parliament Commissioner for 
Human Rights, State Service of Ukraine for Ethno-Politics 
and Freedom of Conscience, its department of activity monitoring 
and registration of the statutes of religious organizations and local 
executive authorities are entrusted to conduct that sort of control. 
The search justifies an idea that the principle of the prohibition on 
discrimination of religious organizations is exercised within society 
not only through guarding or protective actions. This principle 
gains its realization through the positive actions (positive activity) 
of public authorities as well. In particular, the positive actions 
(positive activity) of public authorities towards the enforcement 
of the principle of the prohibition on discrimination of religious 
organizations may include the following: a) work on assessing 
the internal regulatory framework and identifying bylaws 
that may lead to direct or indirect discrimination; b) work on 
the collection and accounting of complaints in the relevant area 
with an appropriate response in the form of reassessment of bylaws 
on non-discrimination and their subsequent improvement, etc.

Key words: religious organizations, state-church relations, 
administrative-legal regulation of state-church relations, 
prohibition on discrimination of religious organizations, 
administrative law support of enforcement of principle 
of discrimination of religious organizations.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
Анотація. У статті охарактеризовано сучасний стан 

та специфіку нормативного регулювання кримінального 
провадження в умовах надзвичайних правових режимів. 
Проаналізовано фактори та причини прийняття надзвичай-
них законів, які корелюють із чинниками, що спричиняють 
необхідність такого особливого правового регулювання. 
Зауважено, що більшість надзвичайних правових режимів 
обумовлена багатофакторністю причин їх виникнення, що 
впливає на специфіку регулювання правовідносин в умо-
вах таких екстраординарних режимів.

Проаналізовані положення КПК України та норматив-
но-правових актів, що стосуються особливого режиму 
досудового розслідування в умовах воєнного, надзви-
чайного стану або у районі проведення антитерористич-
ної операції, операції Об’єднаних сил. Констатовано, що 
низка нормативно невирішених питань залишилася поза 
увагою законодавця, що негативно впливає на можливість 
вирішення завдань кримінального провадження, забезпе-
чення прав, свобод та законних інтересів його учасників, 
єдність правозастосовної практики тощо.

Виокремлені та охарактеризовані фактори, які вплива-
ють на правове регулювання кримінального провадження 
в умовах надзвичайних правових режимів та обумовлю-
ють специфіку процедури досудового розслідування.

Аналіз вітчизняних, міжнародних документів та пра-
вових позицій ЄСПЛ дозволяє зробити висновок, що кри-
мінальне процесуальне законодавство в умовах надзви-
чайних правових режимів формується у діалектичному 
зв’язку із іншими нормативними джерелами, які здійсню-
ють вплив на процеси праворегулювання відносин у цій 
сфері за екстраординарних умов. Формування законодав-
ства, що регулює кримінальне провадження в умовах над-
звичайних правових режимів характеризується стихійні-
стю, непослідовністю, затримкою у прийнятті необхідних 
нормативно-правових актів, які також містять низку про-
тиріч та неузгоджені між собою.

Визначено, що специфіка регулювання кримінальних 
процесуальних правовідносин в умовах надзвичайних 
правових режимів полягає у тому, що вони забезпечуються 
не тільки ординарними нормами і законодавством, яке діє 
в умовах нормальної життєдіяльності, а й надзвичайними 
законами, які мають свою специфіку застосування та від-
повідно впливають на особливості регулювання сфери 
кримінального провадження.

Ключові слова: кримінальне провадження, досудове 
розслідування, надзвичайні правові режими, правове регу-
лювання, надзвичайне законодавство, правова визначеність.

Постановка проблеми та її актуальність. Події, що від-
буваються в Україні з 2014 р., негативними наслідками яких 

стали дестабілізація політичної ситуації в країні й деструк-
тивні процеси у багатьох сферах життя, зумовили необхідність 
комплексного вирішення, в тому числі й законодавчим шляхом, 
проблемних питань, які виникають у зв’язку із здійсненням 
кримінального провадження в умовах надзвичайних правових 
режимів. Досягнення завдань кримінального провадження, 
визначених у ст. 2 КПК України, а також усунення деструк-
тивних факторів, які обумовлені екстраординарними умовами 
майже унеможливлені за відсутності законодавства, яке вра-
ховує специфічність обставин, особливості правового регулю-
вання в умовах надзвичайних правових режимів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми про-
ведення кримінального провадження в умовах надзвичайних 
правових режимів у кримінальній процесуальній доктрині на 
сьогодні досліджені лише фрагментарно. Окремим аспектам 
указаної проблематики присвячені роботи А. М. Безносюка, 
К. Д. Волкова, Г. О. Ганової, В. В. Гутніка, О. В. Капліної, 
А. Г. Каткової, О. В. Лазукової, М. О. Лисенкова, А. В. Матіоса, 
О. В. Одерія, М. А. Погорецького, О. М. Толочка, В. М. Тро-
фименка, М. С. Туркота, І. В. Савєльєвої, М. С. Цуцкірідзе, 
І. В. Цюприка, О. Г. Шило, О. Ф. Шкітова, М. О. Янкового 
та ін. Особливості правового регулювання кримінальних про-
цесуальних відносин в умовах надзвичайних правових режимів 
відзначаються багатоаспектною проблематикою, і низка питань 
не знайшли свого висвітлення у роботах вітчизняних учених.

Метою та завданням статті є досягнення наукового 
результату у вигляді теоретичних положень щодо правового 
регулювання кримінального провадження в умовах надзвичай-
них правових режимів, виявлення проблемних питань та напра-
цювання пропозицій щодо їх усунення.

Виклад основного матеріалу. У першу чергу, специфіка 
правового регулювання здійснення кримінального прова-
дження в умовах надзвичайних правових режимів обумовлена 
тим, що разом із нормами, характерними, для регулювання 
правовідносин в умовах нормальної життєдіяльності, до нор-
мативної компоненти правового регулювання включаються 
надзвичайні закони. Вони встановлюють не тільки специфічні 
засоби та механізми правового регулювання, але й мають свою 
специфіку щодо дії у просторі, часі та за колом осіб. 

А. В. Басов, справедливо зауважує, що сучасний стан роз-
витку української держави можна охарактеризувати як пере-
ломний момент у пріоритетах безпеки особистості й держави 
в цілому. Стратегічні завдання соціально-економічного роз-
витку України вимагають визнання проблеми захисту прав 
і свобод особи однією з найважливіших функцій держави на 
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сучасному етапі. Нестабільність політичної системи, еконо-
мічні та соціальні кризи у суспільстві, зростання злочинності, 
правовий нігілізм та інші негативні процеси, що виникають 
у сучасній Україні, прямо або опосередковано провокують 
виникнення різного роду надзвичайних ситуацій [1, с. 3]. 

У таких випадках виникає потреба у прийнятті та застосу-
ванні надзвичайного законодавства, адже, інтереси суспільства 
та держави у досягненні стабілізації обстановки нормальної 
життєдіяльності і подолання наслідків надзвичайних ситуацій 
мають належною мірою балансувати із інтересами людини 
та громадянина, належним рівнем забезпечення її прав, сво-
бод та законних інтересів, як вихідною аксіологічною точкою 
функціонування права. І хоча задля якнайшвидшої нормаліза-
ції обстановки під час дії надзвичайного режиму, як правило, 
обмежуються або припиняються основні цивільні права і сво-
боди, вони мають бути тимчасовими, пропорційними, відпові-
дати мені введення надзвичайного правого режиму [2, с. 246].

По суті причини прийняття надзвичайних законів корелю-
ють із чинниками, що спричиняють необхідність такого право-
вого регулювання. Вони можуть бути класифіковані на соціаль-
но-економічні, пов’язані із закономірним розвитком суспільства, 
можливістю виникнення протиріч, що обумовлюють надзви-
чайні ситуації; політичні, пов’язані із спробою насильницької 
зміни конституційного ладу, виникненням міжнаціональних 
конфліктів; еколого-техногенні, що можуть мати технічний 
характер та бути пов’язаними з експлуатацією недосконалих 
конструкцій чи комунікацій, або природний та бути обумовле-
ними стихійними лихами, катастрофами біосферного, гідрос-
ферного чи атмосферного характеру; інформаційні, пов’язані 
із викривленнями впливу на свідомість суб’єктів; військові, 
пов’язані із виявом небезпеки порушення незалежності, суве-
ренітету та територіальної цілісності держави; терористичні як 
результат дестабілізації в суспільстві, насильницьких дій проти 
життя і здоров’я населення; національні, що характерні для вну-
трішньодержавного рівня та міжнародні, що мають глобальний 
характер та торкаються інтересів міжнародного співтовариства 
[3, с.214]. Для більшості надзвичайних правових режимів слід 
говорити про багатофакторність причин їх виникнення та відпо-
відно факторів їх впливу на різні сфери правовідносин. 

У 2014 році Законом України «Про внесення змін до Кри-
мінального процесуального кодексу України щодо особли-
вого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, 
надзвичайного стану або у районі проведення антитерорис-
тичної операції» № 1631-VII від 12.08.2014 р. КПК України 
було доповнено Розділом ІХ-1 «Особливий режим досудового 
розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або 
у районі проведення антитерористичної операції». Зазначе-
ний розділ містить всього одну статтю 615 «Особливий режим 
досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного 
стану або у районі проведення антитерористичної операції», 
відповідно до якої: «На місцевості (адміністративній тери-
торії), на якій діє правовий режим воєнного, надзвичайного 
стану, проведення антитерористичної операції, у разі немож-
ливості виконання у встановлені законом строки слідчим суд-
дею повноважень, передбачених статтями 163, 164, 234, 235, 
247 та 248 цього Кодексу, а також повноважень щодо обрання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 
30 діб до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, перед-
бачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 260-263-1, 294, 348, 349, 

377-379, 437-444 КК України, ці повноваження виконує відпо-
відний прокурор» [4] (у первинні редакції).

Таким чином, увага законодавця була звернена тільки на 
проблеми виконання функцій слідчим суддею та розширенням 
повноважень прокурора у випадках визначених вказаною нор-
мою. Утім низка нормативно невирішених питань залишилася 
поза увагою законодавця, що негативно впливає на можливість 
вирішення завдань кримінального провадження, забезпечення 
прав, свобод та законних інтересів його учасників, єдність пра-
возастосовної практики тощо. 

Як справедливо зазначає О. В. Лазукова: «До факторів, які 
зумовили нездатність чинного законодавства забезпечити реа-
лізацію завдань кримінального провадження та безпосередньо 
вплинули на інституціоналізацію досудового розслідування 
в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі прове-
дення АТО, віднесено: (а) втрату контролю над окремими тери-
торіями України; (б) неможливість виконання функціональних 
обов’язків органами правопорядку й судами, дезорганізацію 
суспільних зв’язків; (в) відсутність легітимних органів правопо-
рядку на непідконтрольних територіях; (г) наявність небезпеки 
для життя і здоров’я осіб, які повинні здійснювати кримінальне 
провадження або брати в ньому участь, що унеможливило як 
проведення окремих процесуальних дій, так і здійснення досу-
дового розслідування в цілому; (д) міграційні процеси та немож-
ливість притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які 
переховуються від органів досудового розслідування й суду на 
непідконтрольній Україні території; (е) знищення адміністра-
тивних будівель і кримінальних процесуальних документів; (є) 
зростання злочинності; (ж) відсутність досвіду роботи в умовах 
дії особливих правових режимів. Зазначені негативні чинники 
вплинули на зміщення законотворчих пріоритетів та зумовили 
спрямування зусиль законодавця на термінову розробку відпо-
відного нормативного підґрунтя» [5, с.51].

У наукових джерелах висловлюється думка про те, що при-
йняття законодавчих актів, регламентуючих упровадження того 
або іншого надзвичайного правового режиму недоцільно, адже 
це може бути сприйнято як підготовка до згортання демокра-
тичних державно-правових інститутів або війни та викличе 
занепокоєння інших держав [6, с.15].

На наше ж переконання, слід погодитися із ученими, які 
зазначають, що передчасна розробка надзвичайного законодав-
ства є необхідною умовою його ефективної дії, за якої таких 
надзвичайний правовий режим може бути застосований макси-
мально ефективно, з доопрацюванням лише конкретних захо-
дів стосовно тієї надзвичайної ситуації, яка стала причиною 
його введення. У випадках, коли алгоритм дій та механізми 
управління кризовими ситуаціями заздалегідь не розроблені, 
складно очікувати чіткості та злагодженості дій уповноваже-
них суб’єктів в умовах реальної кризи [6, с.15].

О. В. Зіборов виділяє такі ознаки надзвичайного законодав-
ства, як юридичного інструменту, покликаний служити інтере-
сам нації і не загрожувати її духовним цінностям:

– надзвичайне законодавство ґрунтується на конституції 
і загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, 
що гарантують ґрунтовність і правомірність застосування над-
звичайних заходів;

– саме існування надзвичайного законодавства передбачено 
можливістю виникнення у процесі життєдіяльності суспіль-
ства й держави великомасштабних екстремальних ситуацій 
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воєнного, соціально-політичного, техногенного та природного 
характеру, що створюють реальну й невідворотну загрозу для 
безпеки людини, суспільства і держави в цілому;

– цілі й завдання надзвичайного законодавства полягають 
у запобіганні та усуненні вказаних соціальних і природних 
катаклізмів, забезпеченні безпеки громадян, захисті їх прав 
і свобод, підвалин конституційного ладу, інтересів суспільства 
й держави, відновлення законності та правопорядку;

– застосування норм надзвичайного законодавства при-
зводить до перерозподілу взаємних прав і обов’язків громадя-
нина та держави – розширення повноважень органів державної 
влади за рахунок певного обмеження прав і свобод громадян;

– надзвичайна обстановка, що є підставою для застосування 
надзвичайного законодавства передбачає створення спеціаль-
них органів влади й управління зі специфічними завданнями 
та функціями, які зосереджують значні повноваження задля 
ліквідації надзвичайної ситуації, що виникла;

– надзвичайне законодавство покликано юридично закрі-
плювати застосування «надзвичайних заходів» у рамках вве-
дення надзвичайного адміністративно-правового режиму 
здійснення державної влади;

– наявність у надзвичайному законодавстві тільки імпера-
тивних норм, які не допускають жодних відхилень від свого 
змісту, оскільки будь-яке відступлення від положень надзви-
чайних законів може призвести до грубих порушень законності 
та, як наслідок, до обмеження права, свобод і законних інте-
ресів громадян, які в умовах дії надзвичайного законодавства 
стають найбільш вразливими [7, с.19-21]. 

Кримінальне процесуальне законодавство в умовах надзви-
чайних правових режимів логічно розглядати у діалектичному 
зв’язку із іншими нормативними джерелами, які безсумнівно 
здійснюють вплив на процеси праворегулювання відносин 
у цій сфері за екстраординарних умов.

Регламентація кримінальних процесуальних відносин 
в умовах надзвичайних правових режимів має гібридну при-
роду, адже наряду із законодавством, яке функціонує в умовах 
нормальної життєдіяльності держави та суспільства, невід’єм-
ним регулятором є норми, які відносяться до надзвичайного 
законодавства. І, як справедливо зазначає О. С. Барчук, важли-
вою умовою ефективності дії надзвичайного закону, є відповід-
ність його нормативних положень стану суспільства і держави 
та тим відносинам, що потребують негайної регламентації 
у зв’язку із кризовим для суспільства і держави станом, отже 
нормативні положення надзвичайного закону мають цілком 
відповідати всім умовам того стану, в яких знаходиться суспіль-
ство та держава [3, с.187]. Не є виключенням і норми кримі-
нального процесуального законодавства. 

Специфіка регулювання кримінальних процесуальних пра-
вовідносин в умовах надзвичайних правових режимів полягає 
у тому, що вони регулюються не тільки загальними нормами 
і законодавством, яке діє в умовах нормальної життєдіяльності, 
а й надзвичайними законами, які мають свою специфіку засто-
сування та відповідно впливають на особливості регулювання 
сфери кримінального провадження.

О. С. Барчук серед спеціальних факторів ефективної дії 
надзвичайних законів викоремлює наступні: 

1. За особливостями дії: 
– територіальні фактори ефективності дії надзвичайних 

законів. Це умови дії законів, які визначають просторову сферу 

їх дії, відповідні фактори є важливими в процесі дії надзвичай-
них законів. Відомо, що дія надзвичайних законів може обме-
жуватися просторовими межами, які залежать від територіаль-
них меж поширення надзвичайної ситуації, тобто чи в межах 
всієї держави чи на окремих територіях; 

– часові фактори ефективності дії надзвичайних законів, 
тобто умови, які визначають часові особливості дії надзвичай-
них законів, адже відомо, що однією із основних рис надзви-
чайних законів є їх тимчасовий характер [3, с.207]. 

Враховуючи особливий статус тимчасово окупованих тери-
торій, а також територій на яких проводилася АТО / ООС, слід 
говорити про нестабільність дії низки положень щодо особли-
вого порядку провадження на таких територіях. На це впливає: 
можлива змінюваність переліку територій, які були віднесені до 
району проведення АТО / ООС, тимчасово окупованих територій.

До особливостей правового регулювання кримінального 
провадження в умовах надзвичайних правових режимів харак-
теризується унормуванням значною кількістю банкетних норм, 
наведених у надзвичайних законах. При цьому вони можуть 
відсилати до міжнародних нормативно-правових актів, інших 
«загальних» та «надзвичайних» законів, підзаконних норма-
тивно-правових актів. Слід констатувати багаторівневе регулю-
вання окремих питань, пов’язаних із тимчасово окупованими 
територіями, нормами національного законодавства та міжна-
родного кримінального, міжнародного гуманітарного, міжна-
родного права прав людини, що також ускладнює їх розуміння 
та правозастосування.

«Активація» та «деактивація» такого законодавства пов’я-
зана не тільки із введенням / припиненням у державі відпо-
відного виду надзвичайного правового режиму, а й з дотри-
манням державою у таких випадках міжнародних зобов’язань 
(відступ від конвенційних зобов’язань та дотримання вста-
новленої процедури щодо інформування про дерогацію – 
ст. 15 КЗПЛ та ст. 4 МППГП), прийняттям міжнародних пра-
вових рішень (наприклад, Резолюція Генеральної Асамблеї 
ООН 68/262 «Територіальна цілісність України» [8]; визнання 
міжнародними юрисдикційними органами окупації територій 
України; розгляд МКС Офісом Прокурора МКС заяви «Ситуа-
ція в Україні» [9]; Угода між Україною та Королівством Нідер-
ландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочи-
нів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських 
авіаліній 17 липня 2014 року) [10], що створює передумови 
для використання додаткового нормативного арсеналу, у т.ч. 
у сфері кримінального провадження. 

Таким чином, за дією кримінального процесуального зако-
нодавства щодо кримінальних проваджень в умовах надзвичай-
них правових режимів слід констатувати дію права до випадку 
ad hoc, адже передумови, при яких об’єктивно необхідне засто-
сування таких норм, можуть більше не з’явитися (оскільки на 
цей час реальні загрози стануть лише потенційними) [5, с.34]. 
Формування законодавства, що забезпечує кримінальне прова-
дження в умовах надзвичайних правових режимів характери-
зується стихійністю прийняття відповідних нормативно-пра-
вових актів. Так, до настання подій та обставин, які стали 
підставою введення режиму АТО / ООС, тимчасової окупації 
окремих територій України, у національному кримінальному 
процесуальному законодавстві та надзвичайних законах майже 
не було сформовано та прийнято норм, які б регулювали прова-
дження у таких умовах. Зміни, які періодично вносяться у таке 
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законодавство також вказують на відсутність єдиної державної 
концепції щодо законодавства у зазначеній сфері та форму-
ються, скоріше, під впливом правозастосовної практики, яка 
вказує на проблеми праворегулювання та правозастосування 
цієї сфери правовідносин. Це свідчить про фрагментарність 
правового забезпечення кримінальної процесуальної діяльно-
сті, відсутністю прогностичного підходу законодавця до цієї 
сфери праворегулювання, реактивними (прийняття норматив-
них актів з настанням фактичних обставин, що унеможливлю-
ють нормальне функціонування кримінальних процесуальних 
інститутів в умовах надзвичайних правових режимів), а не про-
активними діями (прийняття нормативних актів до настання 
таких фактичних обставин). У той же час для надзвичайного 
законодавства необхідним є дотримання балансу оперативно-
сті прийняття та їх обґрунтованості та виваженості, правової 
визначеності, урахування специфіки правого режиму та його 
впливу на відповідну сферу правовідносин.
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Teteriatnyk H. Certain issues of legal regulation of 
criminal proceedings in conditions of extraordinary legal 
regimes

Summary. The article describes the current state 
and specifics of regulatory support of criminal proceedings 
in emergency legal regimes. The factors and reasons for 
the adoption of emergency laws, which correlate with 
the factors that cause the need for such legal regulation, are 
analyzed. It is noted that for most emergency legal regimes we 
should talk about the multifactorial causes of their occurrence 
and, accordingly, the factors of their impact on various areas 
of legal relations.

The provisions of the CPC of Ukraine and normative legal 
acts concerning the special regime of pre-trial investigation 
in the conditions of martial law, state of emergency or in 
the area of anti-terrorist operation are considered and it is 
stated that a number of normative unresolved issues remained 
out of the legislator’s attention. , ensuring the rights, freedoms 
and legitimate interests of its participants, the unity of law 
enforcement practice, etc.

The general factors influencing the legal regulation 
of criminal proceedings in the conditions of emergency legal 
regimes, which fix the specifics of the pre-trial investigation 
procedure, are singled out and characterized.

Based on the analysis of international documents 
of universal and regional nature, as well as the legal positions 
of the ECtHR, it is concluded that criminal procedural law in 
emergency legal regimes is logical to consider in dialectical 
connection with other normative sources that undoubtedly 
influence the regulatory process in this area. under 
extraordinary conditions. The formation of legislation that 
provides for criminal proceedings in emergency legal regimes 
is characterized by the spontaneous adoption of relevant 
regulations

It is determined that the specifics of regulation of criminal 
procedural legal relations in emergency legal regimes is that 
they are regulated not only by general norms and legislation 
that operates in normal life, but also by emergency laws, which 
have their own specific application and accordingly affect 
the features of regulation. spheres of criminal proceedings. 

Key words: criminal proceedings, pre-trial investigation, 
emergency legal regimes, legal regulation, emergency 
legislation, legal certainty.
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НАДС  
ЯК ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
Анотація. Статтю присвячено висвітленню питань, 

пов’язаних із дослідженням контрольно-перевірочних 
повноважень Національного агентства України з питань 
державної служби (надалі – НАДС), як гарантії захисту 
прав державних службовців правоохоронного органу.

Визначено правові засади функціонування НАДС.
Встановлено, що стратегічними цілями НАДС є: 

1) посилення інституційної спроможності служб управ-
ління персоналом державних органів; 2) підвищення 
рівня захищеності права громадян на доступ до держав-
ної служби, законних прав та інтересів державних служ-
бовців; 3) формування ефективної системи професійного 
навчання державних службовців і посадових осіб місце-
вого самоврядування; 4) посилення інституційної спро-
можності, відкритості та прозорості діяльності НАДС 
у сфері державної служби; 5) адаптація державної служби 
до стандартів Європейського союзу.

Зазначено, що діяльність НАДС в основному зводиться 
до консультативного, методичного забезпечення держав-
ної служби, здійснення роз’яснювальної роботи, форму-
вання та реалізації державної політики у сфері державної 
служби, функціональному управлінні державною.

Проведено порівняльний аналіз нормативно-правових 
актів, якими врегульовано порядок проведення контроль-
но-перевірочних заходів, в тому числі тих, що втратили 
чинність. 

Доведено, що у НАДС раніше були значно ширші 
повноваження щодо проведення планових та позапла-
нових перевірок, а також направлення вимоги, яка була 
обов’язковою для виконання. За результати розгляду 
вимог НАДС, скасовувались накази про дисциплінарні 
стягнення, звільнення, усувались перешкоди у проход-
женні служби. 

Запропоновано надати НАДС повноваження щодо 
проведення службового розслідування та перевірок 
з правом направлення вимог, які є обов’язковими для 
виконання, що буде в сою чергу слугувати дієвим меха-
нізмом захисту прав державних службовців право-
охоронних органів. Такий механізм передбачатиме: 1) 
швидке вирішення порушеного право, усунення пере-
шкод для реалізації права державного службовця пра-
воохоронного органу компетентним органом, наділеним 
спеціальними знаннями в галузі проходження держав-
ної служби; 2) можливість здійснення безпосередньої 
перевірки (виїзної); 3) відсутність фінансових витрат, 
зокрема судових, пов’язаних із розглядом справи в суді; 
4) швидкість розгляду скарг та здійснення перевірочних 
заходів (як, правило протягом місця) та ін.

Ключові слова: національне агентство з питань дер-
жавної служби, компетенція, повноваження, функції, 
захист, працівник, правоохоронний орган, державний 
службовець, державна служба, вимога.

Актуальність теми дослідження. У зв’язку із збільшен-
ням випадків порушень прав державних службовців право-
охоронних органів особливої актуальності набувають питання 
захисту цієї категорії працівників спеціальним суб’єктом, яким 
є НАДС.

Аналіз останніх досліджень. Основу дослідження склали 
висновки провідних вчених в сфері адміністративного права, 
зокрема таких, як: В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, М.Н. Берідзе, 
І.В. Бойко, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, О.С. Золотніков, 
С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, 
Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко та ін. У той же час значна 
кількість проблемних питань визначення окремих повноважень 
НАДС в частині здійснення перевірочних заходів залишається 
невирішеними. 

Постановка завдання (формулювання цілей статті). 
Метою статті є дослідження та виокремлення контрольно-пе-
ревірочних заходів НАДС.

Виклад основного матеріалу. Місією НАДС є розвиток 
професійної, ефективної, стабільної, політично неупередженої 
державної служби, що відповідає принципам належного вря-
дування та стандартам і кращим практикам держав-членів ЄС. 

Діяльність Агентства ґрунтується на принципах верховен-
ства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини 
і громадянина, законності, відкритості та прозорості, відпові-
дальності [1].

Правову основу діяльності НАДС складають Конститу-
ція України [2], закони України, укази Президента України 
та постановами Верховної Ради України, прийняті відповідно 
до Конституції України та законів України, акти Кабінету Міні-
стрів України, інші акти законодавства. Основними з яких є: 
Закон України «Про державну службу» [3], Положення про 
Національне агентство України з питань державної служби, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 
01.10.2014 р. № 500 [5] та ін.

З метою визначення відповідних напрямків розвитку, НАДС 
визначено стратегічні цілі, якими є: 1) посилення інституційної 
спроможності служб управління персоналом державних орга-
нів; 2) підвищення рівня захищеності права громадян на доступ 
до державної служби, законних прав та інтересів державних 
службовців; 3) формування ефективної системи професійного 
навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування; 4) посилення інституційної спроможності, 
відкритості та прозорості діяльності НАДС у сфері державної 
служби; 5) адаптація державної служби до стандартів Європей-
ського союзу [1]. 

Діяльність НАДС ґрунтується на принципах верховен-
ства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і  
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громадянина, законності, відкритості та прозорості, відпові-
дальності [5].

Аналіз завдань НАДС, вказаних в Положенні про Наці-
ональне агентство України з питань державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.10.2014 р. № 500 [5] дає підстави говорити, що діяльність 
НАДС в основному зводиться до консультативного, методич-
ного забезпечення державної служби, здійснення роз’ясню-
вальної роботи, формування та реалізації державної політики 
у сфері державної служби, функціональному управлінні дер-
жавною.

Статтею 13 Закону України «Про державну службу» 
передбачено перелік повноважень НАДС, як центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалі-
зує державну політику у сфері державної служби, серед яких 
віднесено здійсннення контролю за додержанням визначених 
цим законом умов реалізації громадянами права на державну 
службу, а також проводення в установленому порядку службо-
вих розслідувань з питань дотримання державними службов-
цями вимог цього Закону [3].

При цьому, Порядок проведення службового розслідування 
Національним агентством з питань державної служби або його 
територіальними органами стосовно керівника державної 
служби в державному органі чи державного службовця вищого 
орган, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.06.2016 р. № 393 (далі  Порядок 393), яким було врегу-
льовано процедуру проведення перевірочних заходів НАДС 
втратив чинність.

Порядком № 393 визначалась процедура проведення служ-
бового розслідування стосовно керівника державної служби 
в державному органі чи державного службовця вищого органу 
НАДС або її територіальним органом за фактом подання скарги 
державного службовця у разі порушення його прав, встанов-
лених Законом України “Про державну службу” або створення 
перешкод у реалізації таких прав з метою перевірки фактів, 
зазначених у скарзі. 

У разі виявлення за результатами проведення службового 
розслідування фактів порушення прав державного службовця 
або створення перешкод у реалізації таких прав державний 
службовець, стосовно якого проводилося службове розсліду-
вання, притягувався до відповідальності у порядку, встановле-
ному законом, порушені права підлягали безумовному понов-
ленню, а перешкоди – усуненню [7]. 

Наразі діє Порядок здійснення Національним агентством 
України з питань державної служби, його територіальними 
органами контролю за додержанням визначених Законом Укра-
їни «Про державну службу» умов реалізації громадянами права 
на державну службу, затвердженого наказом Національного 
агентства України з питань державної служби 10.09.2020 р. 
№ 168-20 [8], згідно якого основними завданнями під час здійс-
нення заходів контролю є:

аналіз стану додержання об’єктом заходів контролю вимог 
Закону щодо реалізації громадянами права на державну службу;

виявлення невідповідностей та/або порушень Закону при 
здійсненні об’єктом заходів контролю процедур, пов’язаних 
з реалізацією громадянами права на державну службу;

підготовка пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення 
діяльності об’єкта заходів контролю, пов’язаної із забезпечен-
ням умов реалізації громадянами права на державну службу 

відповідно до Закону, усунення виявлених невідповідностей 
та/або порушень Закону, а також попередження виникнення 
порушень Закону.

На відмінно від діючого Порядку, Порядок проведення 
Національним агентством України з питань державної 
служби та його територіальними органами перевірок стану 
дотримання державними органами Закону України «Про 
державну службу» та інших нормативно-правових актів 
у сфері державної служби, затверджений наказом НАДС 
від 26.09.2016 № 193 [9], який втратив чинність на підставі 
Наказу Національного агентства України з питань державної 
служби № 201-19 від 06.11.2019 р. [10] встановлював ширші 
повноваження щодо проведення планових та позапланових 
перевірок. А головне надавав право направлення вимоги, 
яка була обов’язкою для виконання. Обов’язковість полягала 
у невідкладному та безумовному виконанню вимог направ-
лених НАДС про усунення недоліків. За результати роз-
гляду вимог НАДС, скасовувались накази про дисциплінарні 
стягнення, звільнення, усувались перешкоди у проходженні 
служби. Непоодинокими були випадки ігнорування вимог 
НАДС та їхнє оскарження в судовому порядку з одночасним 
поданням заяв про забезпечення позову шляхом зупинення дії 
вимог. Тому, єдиним недоліком, на нашу думку, була відсут-
ність закріплення на нормативному рівні адміністративної від-
повідальності за невиконання вимог НАДС. 

Вважаємо, що надання НАДС повноважень щодо прове-
дення службового розслідування та перевірок з правом направ-
лення вимог, які є обов’язковими для виконання може слугу-
вати дієвим механізмом захисту прав державних службовців 
правоохоронних органів. Такий механізм передбачатиме:  
1) швидке вирішення порушеного право, усунення перешкод 
для реалізації права державного службовця правоохоронного 
органу компетентним органом, наділеним спеціальними знан-
нями в галузі проходження державної служби; 2) можливість 
здійснення безпосередньої перевірки (виїзної); 3) відсутність 
фінансових витрат, зокрема судових, пов’язаних із розглядом 
справи в суді; 4) швидкість розгляду скарг та здійснення пере-
вірочних заходів (як, правило протягом місця) та ін.

Висновки. Враховуючи вищенаведене, вважаємо що 
попередній механізм здійснення перевірочних заходів НАДС 
потребує відновлення з одночасним вирішенням питання про 
передбачення на рівні Кодексу України про адміністративні 
правопорушення адміністративної відповідальності за не вико-
нання законних вимог посадових осіб НАДС. Зазначенні зміни 
сприятимуть підняттю авторитета НАДС, зменшенню пору-
шень прав державних службовців правоохоронних органів, 
встановлених Законом України «Про державну службу», змен-
шить кількість звернень в суд, тощо.
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Yermak O. Control and verification powers of the 
supervisor as a guarantee of protection of the rights of civil 
servants of law enforcement agencies

Summary. The article is devoted to the issues related to 
the study of control and verification powers of the National 
Agency of Ukraine on Civil Service (hereinafter referred to as 
the NACS), as a guarantee of protection of the rights of civil 
servants of law enforcement agencies.

The legal bases of the NACS functioning are determined.
It is established that the strategic goals of the NACS 

are: 1) strengthening the institutional capacity of personnel 
management services of state bodies; 2) increasing the level 
of protection of the right of citizens to access the civil service, 
legal rights and interests of civil servants; 3) formation 
of an effective system of professional training of civil servants 
and local government officials; 4) strengthening the institutional 
capacity, openness and transparency of the NAPS in the field 
of civil service; 5) adaptation of the civil service to the standards 
of the European Union.

It is noted that the activity of the NACS is mainly 
reduced to consultative, methodological support of the civil 
service, implementation of explanatory work, formation 
and implementation of state policy in the field of civil service, 
functional management of the civil service.

A comparative analysis of regulations, which regulates 
the procedure for control and verification measures, including 
those that have expired.

It has been proven that the NACS previously had much 
broader powers to conduct scheduled and unscheduled 
inspections, as well as to direct a requirement that was 
mandatory. As a result of the review of the NACS requirements, 
orders on disciplinary sanctions, dismissals were revoked, 
and obstacles to the service were eliminated.

It is proposed to give the NACS the authority to conduct 
official investigations and inspections with the right to send 
mandatory requirements, which will in turn serve as an effective 
mechanism for protecting the rights of civil servants of law 
enforcement agencies. Such a mechanism will provide for:  
1) prompt resolution of the violated right, removal of obstacles 
to the exercise of the right of a civil servant of a law enforcement 
body by a competent body endowed with special knowledge in 
the field of civil service; 2) the possibility of direct inspection 
(on-site); 3) the absence of financial costs, including court costs 
associated with the case in court; 4) speed of consideration 
of complaints and implementation of inspection measures 
(usually during the place), etc.

Key words: national civil service agency, competence, 
powers, functions, protection, employee, law enforcement 
body, civil servant, civil service, requirement.
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ДО ПИТАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ 
ІНСТИТУТУ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ 

(НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ 
У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

Анотація. Наукова стаття присвячена дослідженню 
та комплексному аналізу понятійно-категоріального апа-
рату інституту майнових відносин подружжя (на матеріа-
лах українських губерній у складі Російської імперії у дру-
гій половині XIX – початку XX століття).

З урахуванням доктринального дослідження констато-
вано, що сім’я є первинним соціальним осередком і дже-
релом відтворення соціуму, яке постає в якості виховного 
середовища в рамках якого формуються і закріплюються на 
побутовому рівні світоглядні, культурологічні та моральні 
основи життєдіяльності суспільства. Актуальність проблем 
регулювання шлюбно-сімейних відносин і гострота питань, 
пов’язаних з ними, особливо помітні в нашій країні в умо-
вах значних показників у депопуляції населення, а також, 
зростання кількості шлюборозлучних процесів, збільшення 
числа позашлюбних дітей та дітей-сиріт і позбавлених бать-
ківського піклування. Відтак, за відсутності належного нау-
ково-теоретичного обґрунтування шлюбно-сімейних відно-
син їх належний розвиток є неможливим.

Доведено, що цілий ряд понять, які активно викорис-
товувалися в юридичній науці періоду знаходження укра-
їнських територій у складі Російської імперії, перестав 
існувати в сучасному правовому середовищі. Серед них 
можна відзначити: виділ, заручення, придане, змова. Інша 
їх частина ‒ шлюб, шлюбний договір, в значній мірі видоз-
мінилася і стали містити дещо інший сенс. Разом з тим, 
багато понять практично зберегли своє первісне значення, 
і перейшли в сучасну науку, змінивши лише форму, але не 
зміст, зокрема до останніх можна віднести: речове право, 
заповіт, майно, майнові відносини, спадкування, неспро-
можність, зобов’язальне право, право власності.

Ключові слова: шлюб, сім’я, шлюбно-сімейні відно-
сини, сімейні правовідносини, подружжя, майнові права 
подружжя, немайнові права подружжя, майнові відносини 
подружжя.

Постановка проблеми. Сім’я є первинним соціальним 
осередком і джерелом відтворення соціуму, яке постає в яко-
сті виховного середовища в рамках якого формуються і закрі-
плюються на побутовому рівні світоглядні, культурологічні 
та моральні основи життєдіяльності суспільства. Актуальність 
проблем регулювання шлюбно-сімейних відносин і гострота 
питань, пов’язаних з ними, особливо помітні в нашій країні 
в умовах значних показників у депопуляції населення, а також, 
зростання кількості шлюборозлучних процесів, збільшення 
числа позашлюбних дітей та дітей-сиріт і позбавлених батьків-
ського піклування. 

Стан дослідження. Проблематика пов’язана із досліджен-
ням правових засад шлюбно-сімейних відносин привертала 

увага багатьох вітчизняних науковців, зокрема такими вченими 
як: Н. М. Онищенко, В. І. Озель, В. В. Россіхін, А. Є. Шевченко. 
В той же час, не дивлячись на сталий науковий інтерес до вка-
заної проблематики, дослідження та комплексний аналіз поня-
тійно-категоріального апарату інституту майнових відносин 
подружжя (на матеріалах українських губерній у складі Росій-
ської імперії у другій половині XIX – початку XX століття) 
належить до малодосліджених тем.

Внаслідок чого, метою даної статі є дослідження та комп-
лексний аналіз понятійно-категоріального апарату інституту 
майнових відносин подружжя (на матеріалах українських 
губерній у складі Російської імперії у другій половині XIX – 
початку XX століття).

Виклад основного матеріалу. Генезис і становлення інсти-
туту майнових відносин у вітчизняному праві був детерміно-
ваний специфікою державно-правової еволюції і особливос-
тями різних етапів історичного розвитку. Аналізуючи природу 
і процес становлення майнових відносин між членами сім’ї, 
відомий юрист К. П. Побєдоносцев підкреслював, що людина, 
прагнучи в цивільному побуті реалізувати повний розвиток 
своїх сил і здібностей, шукає задоволення органічним потребам 
своєї природи: по-перше, привести до тями свою особистість 
посеред зовнішнього світу; по-друге, доповнити і продовжити 
особисте буття в органічному союзі шлюбу і родини; по-третє, 
поширювати в зовнішньому світі свою діяльність і розширити 
свій зовнішній добробут придбанням, засвоєнням зовнішніх 
благ [1, c. 80]. Таким чином, у кожній людині тісно перепліта-
ються потреби в становленні її як особистості, прагнення про-
довжити свій рід, а також зберегти і примножити свій добробут.

У період знаходження українських земель у складі Росій-
ської імперії держава починає найбільш активно втручатися 
в усі сфери людських потреб. Усвідомлення ступеня впливу 
інституту сім’ї на державу призводить в XIX столітті до ство-
рення досить великої нормативної бази, що регулює юридичні 
відносини членів сім’ї в цілому, і подружжя зокрема.

Необхідною передумовою будь-якого дослідження 
є визначення його основних понять, розробка понятійного 
апарату. Поняття, категорії, як відомо, є основними формами 
мислення, з яких складаються дві інші найважливіші його 
форми – судження і умовиводи. Поняття і категорії – дві форми 
мислення, близькі за своїм змістом, і тому їх часто вживають 
як синоніми, але іноді під категоріями розуміють основні, 
родові, початкові поняття, ключові моменти, зв’язки в процесі 
пізнання. Ознаками поняття як форми мислення є його ста-
лість, точність, загальність. При розгляді поняття слід розріз-
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няти такі моменти: поняття як акт мислення і предмет поняття, 
незалежний від мислення об’єкт. Слід також враховувати, що 
існують абстрактні, або загальні поняття і поняття одиничні, 
або індивідуальні. Потрібно також мати на увазі, що мислення 
за допомогою понять, включаючи також поняття індивідуальні, 
набагато змістовніші, ніж споглядання, оскільки воно дозволяє 
глибше проникати в явище. Понятійний апарат, на який спира-
ється дослідження, становить як його каркас.

У контексті аналізу майнових відносин подружжя як відо-
браження соціально-правової реальності найважливішими 
поняттями є такі: як «шлюб», «шлюбний договір», «речове 
право», «заповіт», «майно», «майнові відносини», «особисті 
немайнові відносини», «успадкування», «зобов’язальне право», 
«право власності», «придане», «змова», «сім’я», «подружжя» 
тощо. Поняття як складові категоріального апарату дослідження 
проблеми генезису і розвитку інституту майнових відносин, на 
наш погляд можна поділити на п’ять груп: майнові; особисті 
немайнові; статусні; майново-особисті; майново-статусні.

До першої групи – майнові поняття – можна віднести: 
«речове право», «заповіт», «майно», «майнові відносини», 
«успадкування», «зобов’язальне право», «право власності», 
«придане» тощо. Починаючи розглядати поняття даної групи 
в першу чергу необхідно визначити зміст такого поняття як 
«майно», під яким розуміли речі і чужі дії. В свою чергу, під 
речами розумілися об’єкти матеріального світу, які перебували 
в цивільному обороті і мали значення майна, тобто представ-
ляли собою якусь цінність. Виходячи з цього, за загальним 
правилом, не були майном такі речі як «світила небесні, птиці, 
літаючі по піднебессі» тощо [2, c. 180]. Однак якщо ці речі 
стали б підлягати пануванню людини і розглядатися в цивіль-
ному побуті як цінність, то і вони могли б стати об’єктами 
права. І навпаки, річ, що представляється в даний час об’єк-
том права, згодом, наприклад, у зв’язку зі знищенням, могла 
втратити значення майна і тоді перестати бути об’єктом права. 
Виходячи з вищесказаного, можна виділити два ключових види 
майна: наявне (право на речі) майно – яке передано особі, укрі-
плено або нею самою вироблено і складається за ним, тобто 
речі, які складаються у власності особи, хоча б і не перебували 
в її руках, а колишні, наприклад, в закладі або віддані в оренду; 
боргове (право на чужі дії) майно – належить особі за вексе-
лями, позиковими листами та інших зобов’язаннях, майно, що 
складається в боргах у інших особах, тобто чужі дії, що підля-
гають праву особи [3, c. 20].

У сучасному праві під майном розуміється: сукупність 
речей і матеріальних цінностей, що перебувають у власності 
особи або щодо яких у неї є інше речове право (речі); сукуп-
ність речей і майнових прав на отримання речей чи іншого май-
нового задоволення від інших осіб (зобов’язання); сукупність 
речей, майнових прав та обов’язків, які характеризують майно-
вий стан їх (спадщина).

Таким чином, більшість уявлень про майно, практично 
в повному обсязі перейшли в сучасне громадянське право. 
Разом з тим, найбільший інтерес для дослідження представляє 
розподіл в період Російської імперії майна на родове і набуте. 
Так, указом 1714 року на нормативному рівні було введено 
поняття «нерухомий маєток», що постало наслідком ліквіда-
ції розмежування меж між маєтками і вотчинами. Пізніше, 
у 1731 році Катерина II скасувала вищезгаданий указ, однак 
відновлення статусу вотчин і маєтків не було. Замість цього 

були введені нові категорії, на які поділялося нерухоме майно – 
родове і придбане майно, причому така класифікація в подаль-
шому була закріплена й у Зводі законів. До складу родового 
майна входило нерухоме майно (землі, будинки та інші будівлі) 
яке отримано в якості спадщини за законом; надійшло до набу-
вача за заповітом, але від такого родича, після якого він мав би 
право стати спадкоємцями за законом; перейшло з будь-якого 
кріпосного акту, але від родича, до якого воно перейшло у спа-
док з того ж роду; було побудовано або зведено власником на 
землі, яка перейшла до нього у спадок; тільки те майно, яке 
перейшло до спадкоємців за законом (у Чернігівській і Полтав-
ській губерніях) [4, c. 8].

Крім того, даний список був доповнений практикою 
Сенату, згідно з якою родовим визнавалося нерухоме майно, 
яке передано за заповітом через найближчих родичів, а також 
продане особі з того ж роду, навіть якщо останній не був спад-
коємцем [5, c. 85]. У складі придбаного майна також виділяли 
нерухоме майно: подароване; придбане, або таке, що дісталося 
на підставі законного акту від сторонніх осіб; куплене батьком 
у сина, якому воно дісталося від матері; родове майно, продане 
особі з іншого роду і викуплене у нього; куплене від родичів, 
у яких воно було набутим; придбане власною працею. Але 
і тут практика внесла свої корективи, Так, набутим вважалося 
майно: куплене з 1823 по 1835 рік у родичів, у яких дане майно 
було родовим; колишнє майно набуте у батька, яке перейшло 
до дочки [6, c. 64].

На наш погляд, слід виділити ще два види майна, які існу-
вали: першим з них були маєтки заповідні і подаровані на праві 
майорату в західних губерніях, зокрема такі землі не могли 
передаватися у спадок, проте одна людина для забезпечення 
іншого могла за заповітом передати не більше 75 чистих дохо-
дів з маєтку, одержуваних за рік. Другим видом, можна вважати 
тимчасово заповідні маєтки. Разом з тим, статус тимчасово 
заповідного майна ускладнював його відчуження і дозволяв 
підтримувати майновий стан дворян на певному рівні. Так, 
потомствений дворянин міг привласнити частину свого родо-
вого маєтку, який мав статус тимчасово заповідного, так як 
такий статус знімався тільки через покоління. І, нарешті, осо-
бливе становище серед майна займали кріпаки, які, як правило, 
розглядалися в якості рухомого майна, що є приналежністю 
конкретного поселення [7, c. 113].

Безпосередньо з майном пов’язане поняття «майнові від-
носини». Майнові відносини мали правовий характер і, отже, 
були різновидом правовідносин як таких. Під правовідносинами 
в теорії права розумілися регульовані нормами об’єктивного 
права відносини осіб між собою, або ж будь-які побутові відно-
сини, що визначаються юридичним нормами. У сучасній теорії 
права правовідносини розуміються як необхідна реалізованої 
нормою права форма взаємовідносин суб’єктів права в процесі 
придбання та використання ними конкретно-визначеного суб’єк-
тивного права або створення або використання конкретно-визна-
чених юридичних обов’язків. Виходячи з вищесказаного можна 
зробити висновок про те, що з плином часу змінилася лише 
форма даного поняття, тоді як зміст зберігся [8, c. 503].

Переходячи до майнових відносин, слід вказати, що основ-
ною їх ознакою є те, що вони виникали і виникають в процесі 
виробництва, розподілу, обміну та споживання засобів і про-
дуктів виробництва. Виходячи з цього, майновими відноси-
нами є відносини між людьми з приводу майна, тобто у зв’язку 



107

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020 № 48

з знаходженням майнових благ у певної особи, або з їх перехо-
дом від одних осіб до інших.

Як відомо, особа, яка є суб’єктом правовідносин, має певні 
права та обов’язки. Тому невипадково, що в рамках дисерта-
ційного дослідження особливого значення набувають поняття 
«речове право» і «зобов’язальне право». Речове право – це 
право, яке надає його власникові можливість безпосереднього 
(незалежно від будь-якої іншої особи) впливу на річ. Суб’єкт 
речового права активний, оскільки він самостійно може здійс-
нювати належні йому правомочності не звертаючись за сприян-
ням до зобов’язаним особам, так як на останніх лежить пасивна 
обов’язок не заважати йому в здійсненні свого права.

Висновок. Таким чином, можна зробити висновок, що 
цілий ряд понять, які активно використовувалися в юридич-
ній науці періоду знаходження українських територій у складі 
Російської імперії, перестав існувати в сучасному правовому 
середовищі. Серед них можна відзначити: виділ, заручення, 
придане, змова. Інша їх частина ‒ шлюб, шлюбний договір, 
в значній мірі видозмінилася і стали містити дещо інший сенс. 
Разом з тим, багато понять практично зберегли своє первісне 
значення, і перейшли в сучасну науку, змінивши лише форму, 
але не зміст, зокрема до останніх можна віднести: речове право, 
заповіт, майно, майнові відносини, спадкування, неспромож-
ність, зобов’язальне право, право власності. 
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Shevchenko D. On the conceptual and category 
apparatus of the institute of property relations of the 
spouse (on the materials of the Ukrainian provinces in the 
Russian empire)

Summary. The scientific article is devoted to the research 
and complex analysis of the conceptual and categorical 
apparatus of the institute of property relations of spouses (on 
the materials of the Ukrainian provinces as a part of the Russian 
Empire in the second half of the XIX-beginning of the XX 
century).

Taking into account the doctrinal study, it is stated 
that the family is the primary social center and source 
of reproduction of society, which appears as an educational 
environment in which formed and consolidated at the household 
level worldview, cultural and moral foundations of society. 
The urgency of the problems of regulation of marital 
and family relations and the severity of related issues are 
especially noticeable in our country in terms of significant 
indicators in depopulation, as well as the growing number 
of divorce proceedings, increasing the number of illegitimate 
children and orphans and deprived of parental care. Therefore, 
in the absence of a proper scientific and theoretical justification 
of marital and family relations, their proper development is 
impossible.

It proved that a number of concepts that used in legal 
science during the period when the Ukrainian territories were 
part of the Russian Empire, ceased to exist in the modern 
legal environment. Among them are selection, engagement, 
dowry, conspiracy. The other part of them ‒ marriage, 
marriage contract, has changed significantly and began to 
contain a slightly different meaning. However, many concepts 
have almost retained their original meaning, and moved to 
modern science, changing only the form but not the content; 
in particular, the latter include property law, will, property, 
property relations, inheritance, insolvency, contract law, 
property right.

Key words: marriage, family, marital and family relations, 
family legal relations, spouses, property rights of spouses, non-
property rights of spouses, property relations of spouses.
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИТИКА ЗЛОЧИННИХ СПІЛЬНОТ 
І ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Анотація. У статті підкреслено, що створення, керів-
ництво злочинною спільнотою чи злочинною організа-
цією, а також участь є проявом діяльності чи бездіяльності 
об’єднання осіб. Аргументовано, що оскільки ієрархічна 
структурованість, мінімальна чисельність, попередня 
зорганізованість, наявність спільної мети злочинного 
об’єднання та вчинення в його складі кримінальних пра-
вопорушень є нормативними (обов’язковими) ознаками 
злочинних організацій і злочинних спільнот, то в криміна-
лістичному аспекті інтерес представляють якісно-кількісні 
характеристики таких злочинних угруповань і їх вплив 
на особистісні властивості окремих учасників злочинних 
організацій і злочинних спільнот. Іншими словами, необ-
хідно з’ясовувати типові ознаки особи злочинця залежно 
від рівня організованої злочинної діяльності.  Наголошено, 
що у випадку характеристики особи злочинця, яка вчиняє 
кримінальне правопорушення, передбачене ст. 255 КК 
України, важливо виокремлювати ознаки, які характеризу-
ють, по-перше, злочинну спільноту чи злочинну організа-
цію як «колективного» суб’єкта вчинення кримінального 
правопорушення, й, по-друге, учасника злочинного об’єд-
нання як «індивідуального» суб’єкта протиправної діяль-
ності. Встановлено, що криміналістична характеристика 
злочинного об’єднання включає в себе кримінально-пра-
вові ознаки, які визначають вказане угруповання як зло-
чинну спільноту чи злочинну організацію, та ознаки, які 
визначають їх устрій і спрямованість. Виокремлено й оха-
рактеризовано типові ознаки злочинних спільнот і зло-
чинних організацій. Встановлено, що ієрархія злочинної 
спільноти чи злочинної організації представлена декіль-
кома рівнями, кожному з яких притаманна певна типологія 
злочинця. Тобто злочинні спільноти та злочинні організації 
характеризуються внутрішньою структурою, згідно з якою 
кожному її учаснику відводиться роль залежно від його 
місця в ієрархії злочинного угруповання. Тому учасники 
організованих злочинних груп характеризуються високим 
кримінальним професіоналізмом, вузькою спеціалізацією.

Ключові слова: створення, керівництво злочинною 
спільнотою чи злочинною організацією, а також участь 
у ній, криміналістична методика, криміналістична харак-
теристика, злочинне об’єднання, злочинне угруповання, 
механізм кримінального правопорушення.

Постановка проблеми. Формуючи криміналістичну харак-
теристику створення, керівництва злочинною спільнотою чи 
злочинною організацією, а також участі у ній, важливо з’ясу-
вати ознаки, які характеризують злочинну спільноту/органі-
зацію, адже, як указує Г.А. Матусовський, «характеристика 
самої організації, членів такої групи відноситься до найважли-
віших елементів криміналістичної характеристики» [1, с. 362]. 
У зв’язку з цим особливо актуальним є питання про визначення 
та висвітлення ознак, які характеризують злочинні спільноти 
та злочинні організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Криміналіс-
тична характеристика кримінальних правопорушень узагалі 
та злочинних об’єднань зокрема досліджували в своїх працях 
такі вчені, як: В.М. Биков, М.Г. Богуславський, В.С. Буркаль, 
О.Ю. Бусол, В.М. Варцаба, А.А. Вознюк, С.С. Єпішин, І.І. Іван-
чишин, А.І. Кисько, А.І. Коннов, Г.А. Матусовський, Б.В. Рома-
нюк, А.В. Хірсін та інші. Проте значна кількість питань 
залишається невирішеною. Зокрема, відсутні напрацювання 
з криміналістичного аналізу створення, керівництва злочин-
ною спільнотою або злочинною організацією, а також участі 
у ній та формування відповідної криміналістичної характери-
стики; не виокремлено типові ознаки злочинної спільноти чи 
злочинної організації як «колективного» суб’єкта вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255 КК 
України. Тому в цій статті ставимо перед собою наступне нау-
кове завдання – виокремити і визначити типові ознаки, які 
характеризують злочинні спільноти та злочинні організації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Криміна-
лістична характеристика злочинного об’єднання включає 
в себе кримінально-правові ознаки, які визначають вказане 
угруповання як злочинну спільноту чи злочинну організацію, 
та ознаки, які визначають їх устрій і спрямованість. Подібної 
позиції дотримується велика кількість учених-криміналіс-
тів. Зокрема, В.М. Биков, М.Г. Богуславський, С.С. Єпішин, 
І.І. Іванчишин, А.І. Коннов й інші пропонують виокремлю-
вати основні (обов’язкові) та додаткові (факультативні) ознаки 
організованих злочинних угруповань. Як відзначає В.М. Биков, 
основні ознаки організованих груп визначені в законі та поля-
гають в їх стійкості, розподілі функцій її учасників, спрямова-
ності на досягнення єдиного плану (цілі). Додаткові ж ознаки 
включають в себе: складні заходи щодо підготовки до вчинення 
злочинів; розподіл злочинних ролей; створення психологічної 
структури; наявність лідера групи та організатора конкретних 
злочинів; підтримання жорсткої дисципліни; створення спеці-
ального грошового фонду («общака»); наявність єдиної цінніс-
но-нормативної орієнтації злочинців; використання складних 
способів учинення злочинів; розподіл злочинних доходів від-
повідно до становища особи в структурі організованої групи [2, 
с. 5–6]. Також до факультативних ознак злочинних угруповань 
окремі науковці пропонують відносити постійність складу 
групи; кругову поруку; наявність заходів захисту від викриття 
та для протидії розслідуванню, в тому числі з використанням 
корумпованих зв’язків; базування ієрархії всередині угрупо-
вання з урахуванням дискретності кримінальної відповідаль-
ності між його членами; плановий і конспіративний характер 
злочинної діяльності; висока технічна оснащеність [3, с. 85; 4, 
с. 254; 5, с. 22; 6, с. 173–174]. З наведеного помітно, що додат-
кові ознаки деталізують основні та в повній мірі відображають 
характер їх упорядкування й функціонування.
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А.І. Кисько також пропонує здійснювати поділ ознак орга-
нізованості злочинної групи на дві групи – основні та факуль-
тативні. До першої групи вчений відносить структурованість 
організованої групи (характер розподілу ролей і завдань); 
кількісний склад; стабільність складу; усвідомлення спі-
вучасниками членства й участі в злочинній діяльності групи; 
загальновідомий (принаймні в загальних рисах) план вчинення 
злочинів; єдність і спільність мети (водночас мотиви участі 
в конкретних злочинах можуть бути різні); ступінь пристосо-
ваності до вчинення злочинів (наявність фінансових ресурсів, 
технічних засобів), а до другої групи – ознаки, які здебільшого 
розкривають та доповнюють основні [7, с. 7].

Кримінально-правові ознаки злочинної організації та зло-
чинної спільноти визначені в ч. 4 ст. 28 і ч. 4 ст. 255 КК Укра-
їни. Зокрема, в кримінальному законодавстві зазначається, 
що злочинною організацією є стійке ієрархічне об’єднанням 
декількох осіб (п’ять і більше), члени якого або структурні 
частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для 
спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких 
або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або 
керівництва чи координації кримінально протиправної діяль-
ності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої 
злочинної організації, так і інших кримінально протиправних 
груп; а злочинною спільнотою – об’єднання двох чи більше 
злочинних організацій [8].

Так як ієрархічна структурованість, мінімальна чисель-
ність, попередня зорганізованість, наявність спільної мети зло-
чинного об’єднання та вчинення в його складі кримінальних 
правопорушень є нормативними (обов’язковими) ознаками 
злочинних організацій і злочинних спільнот, то в криміналіс-
тичному аспекті інтерес представляють якісно-кількісні харак-
теристики таких злочинних угруповань і їх вплив на особи-
стісні властивості окремих учасників злочинних організацій 
і злочинних спільнот. Іншими словами, необхідно з’ясовувати 
типові ознаки особи злочинця залежно від рівня організованої 
злочинної діяльності. Як приклад, А.В. Хірсін в характеристиці 
корисливо-насильницької організованої злочинної діяльності 
виокремлює наступні інформаційні блоки: 1) технологічний, 
характеризує об’єктно-цільову спрямованість такої діяльності, 
особливості процесу її здійснення; 2) структурно-організацій-
ний, описує злочинне угруповання з метою аналізу його органі-
заційно-структурної побудови, функціонального розподілення 
ролей між членами, методи управління тощо; 3) особистіс-
них елементів, включає інформацію про якісно-психологічні 
риси членів злочинної групи і побічних учасників злочинної 
діяльності, психологічну атмосферу всередині самого угрупо-
вання [9]. З наведеного помітно, що спрямованість діяльності 
злочинного об’єднання напряму впливає на способи її реаліза-
ції, а також ієрархічну побудову самого угруповання та вибір 
його членів з урахуванням їх особистісних якостей і вузької 
«спеціалізації».

Злочинні організації та злочинні спільноти, будучи різно-
видом організованих злочинних угруповань, як вдало зазначає 
І.І. Іванчишин, є досить багатоаспектним негативним соці-
альним явищем, однією з типових ознак яких є їх стійкість 
з функціонально-ієрархічною структурою побудови [6, с. 172]. 
Подібної позиції дотримується й В.М. Варцаба, вказуючи, що 
злочинне угруповання є особливим суб’єктом групової злочин-
ної діяльності, який відрізняється стійкістю, відновлюваністю, 

взаємодією учасників, ієрархічністю структури й ін. [10, с. 7]. 
Більше того, науковці вказують, що організоване злочинне 
угруповання є первинною ланкою, невід’ємним структурним 
елементом організованої злочинності, фундаментом її подаль-
шого розвитку та змін, якій притаманні, передусім, високий 
рівень психологічного розвитку, згуртованості й стійкості; 
тривалість діяльності; наявність певної спеціалізації; встанов-
лення злочинних норм і правил поведінки; наявність лідера 
з владними повноваженнями; корислива спрямованість діяль-
ності; наявність системи вербування нових членів злочинного 
угруповання; використання корумпованих зв’язків в органах 
влади й управління та правоохоронних органах; тощо [6, с. 172; 
11, с, 111–112; 10, с. 7].

Дещо подібний перелік ознак, якими характеризуються 
злочинні об’єднання, наводить В.С. Буркаль. Науковець, 
висвітлюючи питання протидії транснаціональній організова-
ній злочинності у сфері економіки, зазначає, що транснаціо-
нальним організованим злочинним угрупованням економічної 
спрямованості, як і будь-яким злочинним формуванням, прита-
манні ознаки, які визначають їх організованість, стійкість і зло-
чинну спрямованість. Зокрема, серед таких ознак науковець 
пропонує виокремлювати «наявність одноособового лідера 
або колегіального органу керівництва, при якому управління 
здійснюється групою осіб (радою); ієрархічність та розподіл 
ролей учасників за функціональною ознакою, поділ угрупо-
вання на складові групи, наявність «охоронців», «контролерів» 
тощо; наявність матеріальної бази, що виявляється у створенні 
спільних грошових фондів; наявність офіційно зареєстрованих 
підприємств, акціонерних товариств, громадських організацій, 
фондів та інших структур, під прикриттям яких діють злочинці; 
високий рівень технічного забезпечення та кримінальний про-
фесіоналізм учасників; налагоджені контакти з кримінальними 
угрупованнями інших держав; наявність корумпованих зв’язків 
в органах державної влади та місцевого самоврядування, судо-
вій та правоохоронній системах як України, так і інших країн, 
на які поширюється їхня злочинна діяльність; створення сис-
теми захисту від соціального та правового контролю, конспіра-
ція, розвідувальна та контррозвідувальна діяльність [12].

З вищенаведеного помітно, що злочинні об’єднання, як то 
злочинні організації чи злочинні спільноти, є організованими, 
що виражається в чіткій ієрархічній структурі з розподілом 
функціональних обов’язків між їх учасниками залежно від ролі 
(місця в ієрархії злочинного формування) кожного з них. При 
цьому вказані угруповання формуються й функціонують для 
вчинення кримінальних правопорушень, а значить всі учас-
ники злочинної організації чи злочинної спільноти переслі-
дують спільну мету, яка вироблена й «затверджена» керівниц-
твом такого об’єднання. Проте єдність і спільність діяльності 
злочинної спільноти чи злочинної організації забезпечуються 
закріпленням і суворим, неухильним дотримання встановле-
них правил поведінки. Іншими мовами, всі учасники злочин-
ного об’єднання повинні бути дисциплінованими та не пору-
шувати усталених норм поведінки, щоб не допускати свавілля 
й порушення ієрархії. Це, в свою чергу, можливо в тому разі, 
якщо учасники злочинного об’єднання в переважній більшості 
є постійними, розуміють свої задачі, систему «покарань–заохо-
чень» і зацікавлені в невикритті злочинної спільноти чи зло-
чинної організації. Зокрема, 87,8% злочинних об’єднань нара-
ховує в своєму складі до 10 осіб, а 12,2% – від 11 до 20 осіб. 
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При цьому тільки 2,44% злочинних організацій/спільнот здій-
снюють злочинну діяльність за участю неповнолітніх, а також 
2,44% злочинних об’єднань було сформовано на етнічній 
основі. 

Проте в злочинному середовищі постійно ведуться «бойові 
дії» за перерозподіл сфер і територій свого впливу як серед 
членів злочинного формування всередині, так між різними зло-
чинними угрупованнями. У зв’язку з цим тривалість існування 
та функціонування багатьох злочинних спільнот і злочинних 
організацій є незначною, тобто найбільша їх частка припадає 
на короткі періоди, а саме 56,1% таких злочинних утворень 
існували та здійснювали свою протиправну діяльність у період 
не більше 1 року, 23,17% – не більше 2 років, в той час як най-
менша частка припадає на період від 3 до 6 років і становить 
3,66%. Це пояснюється тим, що вони або переформовуються, 
або ліквідуються. 

Окрім вищезазначених ознак злочинних об’єднань, варто 
відзначити й те, що злочинні організації та злочинні спільноти 
все більше прагнуть розширити сферу свого впливу, у зв’язку 
з чим активно налагоджуються зв’язки зі злочинними об’єд-
наннями інших регіонів, у тому числі інших держав. Тому, як 
правильно відзначають О.Ю. Бусол і Б.В. Романюк, організо-
вана злочинність стала глобальною проблемою [13, с. 78]. Це 
пояснюється тим, що «глобальний ринок не має меж, що при-
зводить до неконтрольованого руху грошей. Електронні фінан-
сові транзакції, Інтернет, супутниковий зв’язок, що забезпечує 
якість життя, – всі ці технології злочинні співтовариства вико-
ристовують у своїй діяльності» [14; 13, с. 79]. На це вказує й те, 
що 32,93% злочинних організацій чи злочинних спільнот вико-
ристовують в своїй протиправній діяльності міжрегіональні 
зв’язки, а 1,22% –транснаціональні зв’язки.

Ще не менш важливою ознакою злочинних організацій 
чи злочинних спільнот є те, що вони створюються та функці-
онують із використанням виробленого механізму захисту від 
викриття, тобто за «підтримки» наявних корумпованих зв’яз-
ків. При цьому такі зв’язки все частіше складаються з «полі-
тичних фігур, які зловживають довірою» [13, с. 80]. З цією 
метою значна частка злочинних організацій чи злочинних 
спільнот, а саме 17,07%, активно налагоджує та використовує 
в своїй діяльності корумповані зв’язки, у тому числі в органах 
влади й управління.

Також однією з обов’язкових ознак злочинної спільноти чи 
злочинної організації є її стійкість. Указана властивість безпосе-
редньо залежить від такої риси як групова згуртованість органі-
зованого злочинного об’єднання, яка, в свою чергу, проявляється 
в тривалості функціонування злочинного об’єднання, стабіль-
ності його складу, наявності злочинних зв’язків між членами 
групи. При цьому високо згуртовані групи є стабільнішими, 
у них нижче змінюваність складу. В цілому природу групової 
згуртованості розглядають як емоційне явище, адже чим більша 
кількість членів групи подобається один одному, тим привабли-
вішою є група в цілому. Також вона розуміється як результат 
згоди, подібності цінностей і поглядів, оскільки людина прагне 
до людей й до груп, з установками та позиціями яких вона солі-
дарна. Не менш важливу роль у згуртованості організованого 
злочинного об’єднання відіграє й мотиваційний фактор, так як 
кожен член злочинної спільноти чи злочинної організації прагне 
задовольнити основні потреби, які є спільними для всіх учасни-
ків злочинного угруповання [15, с. 151–152].

Так, щодо осіб, які є членами злочинних організацій чи 
злочинних спільнот і вчиняють в їх складі протиправні діяння, 
то тільки 0,34% із них були неповнолітніми, 2,05% – об’єдна-
лися в злочинне утворення на етнічній основі. З приводу три-
валості членства осіб у складі названих злочинних угруповань, 
то 39,41% з них входило до їх складу й вчиняло кримінальні 
правопорушення упродовж періоду до 1 року, 19,25% – до 
2 років, 21,18% – від 2 до 3 років, 20,05% – від 3 до 6 років, 
0,11% – більше 6 років. При цьому 13,78% осіб були учасниками 
злочинних організацій і злочинних спільнот з корупційними 
зв’язками, у тому числі 8,09% – в органах влади й управління; 
36,45% – з міжрегіональними зв’язками, 5,47% – з транснаціо-
нальними зв’язками.

На важливість з’ясування якісного складу злочинного 
об’єднання вказує й А.А. Вознюк, який характеризує його 
з точки зору розподілу функцій та ролей, що обумовлюють 
поділ співучасників з одного боку на виконавців, організаторів, 
підбурювачів та пособників, а з другого на організаторів (керів-
ників) злочинної організації, керівників її структурних частин 
та рядових учасників. Відтак, на думку вченого, залежно від 
ієрархічного рівня учасників злочинної організації можна 
поділити на: керівників об’єднання; керівників структурних 
частин; рядових учасників об’єднання. Окрім того, науковець 
пропонує склад учасників злочинної організації ділити й на 
постійний (особи, які беруть участь в усіх або більшості злочи-
нів, учинених об’єднанням) і перемінний (особи, яких залуча-
ють до окремих злочинів, учинених об’єднанням) [16, с. 260].

М.П. Яблоков також указує на існування в структурі 
злочинного об’єднання таких організаційно-управлінських 
особливостей як існування декількох рівнів учасників: ниж-
ній, який представлений виконавцями; середній – членами, 
що здійснюють організаційно-контрольні, посередницькі 
функції, а також функції із забезпечення безпеки; верхній – 
керівними, управлінськими ланками. При цьому особливості 
структури кожної організованого злочинного угруповання, 
тип управління та розподілу функціональних обов’язків між 
членами, насамперед, визначається базовим спрямуванням 
його злочинної діяльності, а також поставленими перед ним 
злочинними завданнями й територіальною сферою злочин-
ного бізнесу [17, с. 700].

Виходячи з вищенаведеного, помітно, що ієрархія злочин-
ної спільноти чи злочинної організації представлена декількома 
рівнями, кожному з яких притаманна певна типологія злочинця. 
Тобто злочинні спільноти та злочинні організації характеризу-
ються внутрішньою структурою, згідно з якою кожному її учас-
нику відводиться роль залежно від його місця в ієрархії зло-
чинного угруповання. Тому учасники організованих злочинних 
груп характеризуються високим кримінальним професіоналіз-
мом, вузькою спеціалізацією. Зокрема, «класична» структура 
організованого злочинного об’єднання представлена: лідером, 
який керує угрупованням, підтримує порядок і здійснює розпо-
діл доходів; помічники лідера, які користуються авторитетом, 
збирають інформацію для керівника, передають його розпо-
рядження підлеглим, виконують функції консультантів; вико-
навці, які є рядовими членами злочинного угруповання, без-
посередньо здійснюють злочинні операції [2, с. 6; 15, с. 152]. 
Як приклад, у структурі організованого злочинного об’єднання 
досить часто функціонують розвідувальні, інформаційні, ана-
літичні, технічні й охоронні (конспіративні) відділи [15, с. 152].
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Висновки. Отже, криміналістична характеристика зло-
чинної спільноти та злочинної організації містить узагальнені 
відомості про типові ознаки ієрархічної структури; розподіл 
функціональних обов’язків між їх учасниками залежно від ролі 
(місця в ієрархії злочинного формування) кожного з них; наяв-
ність і дотримання спільної мети.
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Andriy RUBEL. CRIMINALISTIC CHARACTERIS-
TICS OF CRIMINAL COMMUNITIES AND CRIMINAL 
ORGANIZATIONS

In the article has been emphasized that the creation, 
management of a criminal community or criminal 
organization, as well as participation is a manifestation 
of the activity or inaction of an association of persons. It 
has been emphasized that in the case of characterization 
of the person of the offender who commits a criminal 
offense under Art. 255 of the Criminal Code of Ukraine, 
it is important to identify features that characterize, first, 
the criminal community or criminal organization as 
a “collective” subject of a criminal offense, and, secondly, 
a member of a criminal association as an “individual” 
subject of illegal activities. It has been established that 
the forensic characteristics of a criminal association include 
criminal law features that define the group as a criminal 
community or criminal organization, and features that 
determine their structure and direction. Typical features 
of criminal communities and criminal organizations have 
been singled out and characterized. It has been established 
that criminal associations, such as criminal organizations or 
criminal communities, are organized, which is expressed in 
a clear hierarchical structure with the division of functional 
responsibilities between their members depending on 
the role (place in the hierarchy of criminal formation) of each 
of them. In this case, these groups are formed and function 
to commit criminal offenses, which means that all members 
of a criminal organization or criminal community pursue 
a common goal, which is developed and “approved” by 
the leadership of such an association. However, the unity 
and commonality of the activities of a criminal community 
or criminal organization are ensured by the consolidation 
and strict, strict adherence to established rules of conduct. 
In other languages, all members of a criminal group must 
be disciplined and not violate established rules of conduct 
to prevent arbitrariness and hierarchy violations. This, 
in turn, is possible if the members of the criminal group 
are overwhelmingly permanent, understand their tasks, 
the system of “punishment-incentives” and are interested 
in not exposing the criminal community or criminal 
organization. It has been noted that an important feature 
of criminal organizations or criminal communities is that 
they are created and operate using the developed mechanism 
of protection against exposure, ie with the “support” 
of existing corrupt connections.

Key words: creation, management of a criminal community 
or criminal organization, as well as participation in it, forensic 
methodology, forensic characteristics, criminal association, 
criminal group, the mechanism of a criminal offense.
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РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ 
СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО 

СТРУКТУРИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Анотація. Розвиток теоретичних підходів до розуміння 

адміністративного процесу та його структури: порівняль-
но-правове дослідження. У даній статті автором узагаль-
нено підходи вітчизняних та європейських дослідників 
до теоретичного осмислення поняття адміністративного 
процесу, його структури, суттєвих ознак. Визначено, що 
сучасні підходи до розуміння адміністративного процесу 
та його основні види адміністративних проваджень були 
сформовані відповідно до історичних, традиційних підхо-
дів до розгляду адміністративних спорів, розгляду адміні-
стративних справ адміністративними органами.

Узагальнено основні теоретико-правові підходи вітчиз-
няних та зарубіжних вчених до розуміння адміністратив-
ного процесу в трьох основних групах значень, розглянуто 
їх зміст та відмінності, специфіку підходів при виокрем-
лені лише певної складової адміністративного процесу або 
окремого виду адміністративних проваджень в загальному 
понятті адміністративного процесу.

Автор охарактеризував підходи до розвитку загальних 
стандартів належного судового процесу, належного про-
цесу реалізації окремих видів адміністративних прова-
джень, що створюють в цілому систему адміністративного 
процесу на національному рівні. Обґрунтовані висновки 
щодо розвитку перспективного правового регулювання 
адміністративних проваджень, а також щодо доцільності 
проведення спеціального дослідження, присвяченого 
новим видам європейських адміністративних проваджень, 
що об’єднують Європейську Комісію та європейські наці-
ональні адміністрації на наднаціональному рівні.

Висловлені пропозиції щодо подальшого розвитку 
загального правового регулювання адміністративних про-
ваджень та їх основних видів на рівні окремого закону.

Ключові слова: адміністративний процес, теоретич-
ний правовий підхід, адміністративна юстиція, адміні-
стративне правопорушення, європейське адміністративне 
провадження.

Актуальність вивчення сучасних теоретико-правових під-
ходів до розуміння сутності, змісту адміністративного процесу, 
співвідношення в його структурі основних видів адміністра-
тивних проваджень постійно зростає, особливо з огляду на 
системний характер впроваджуваних в Україні реформ, їх орі-
єнтованість на захист прав і свобод людини та створення дієвих 
правових механізмів правової, соціальної держави. 

Сучасні теорії розвитку адміністративного процесу та клю-
чових видів адміністративних проваджень розвинулися на 
основі складного історичного контексту формування підходів 
до порядку розгляду та вирішення адміністративних справ 
різними адміністративними органами. Ознаками формування 
уніфікованих підходів до вироблення спільних стандартів 
належного судового процесу, належних процедурних стан-

дартів є поступове формування та нормативне закріплення 
спільних родових категорій, цінностей, що визначають зміст, 
сутність, специфіку реалізації адміністративних проваджень 
різних видів, що в сукупності формують загальну систему 
адміністративних проваджень як на національному рівні, так 
і на європейському рівні, де ці спільні тенденції також наявні 
та відображені в ключових Договорах про заснування Європей-
ського Союзу.

З огляду на це, для удосконалення правового регулювання 
та практичної реалізації адміністративними органами належ-
ної компетенції щодо вирішення адміністративних справ, необ-
хідно актуалізувати теоретичні аспекти модернізації підходів 
до сучасного розуміння адміністративного процесу на основі 
спеціального порівняльно-правового дослідження.

Основною метою даної статті є узагальнення сучасних тео-
ретичних підходів, вироблених вітчизняною та європейською 
правовою доктриною до розуміння адміністративного про-
цесу, його структури, ключових вимог, що дозволить виробити 
певні рекомендації, що сприятимуть формуванню загального 
правового регулювання адміністративних проваджень та удо-
сконалення його систематизації з урахуванням європейського 
досвіду. Основними завданнями статті слід виділити наступні: 
характеристика сучасних теоретико-правових підходів до розу-
міння поняття, ключових ознак адміністративного процесу; 
формулювання пропозицій щодо удосконалення вітчизняного 
правового регулювання на основі узагальнення результатів 
порівняльно-правового дослідження.

У сучасних джерелах поняття адміністративного процесу 
визнається ключовим для формування важливих ознак, прин-
ципів, структури адміністративної діяльності, тому його визна-
чення має бути спрямованим на з′ясування ключових харак-
теристик, істотних елементів та компонентів, що дозволяють 
реалізувати системний підхід до дослідження його змісту. 
Адміністративний процес концептуально розподіляється на 
кілька важливих елементів, в яких відображається його правова 
природа, що дозволяє не тільки охарактеризувати його теоре-
тичну складову, але й передбачити системні зв’язки з правовим 
регулюванням основних видів адміністративних проваджень.

В адміністративно-правовій науці історично сформувалося 
кілька основних підходів до розуміння сутності та структури 
адміністративного процесу, які є принципово відмінними від 
сучасних європейських підходів, тому потребують модерніза-
ції для забезпечення сумісності законодавства та впроваджува-
них технологічних комплексів для транскордонної взаємодії на 
рівні публічних адміністрацій європейських країн. 

Серед основних вчених радянського періоду слід окремо 
відмітити праці



113

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020 № 48

В.Д. Сорокіна, Ю.М. Старілова, які в своїх працях звернули 
увагу на проблеми розмежування елементів адміністративного 
процесу, згодом їх підхід був сприйнятий вітчизняними вче-
ними В.Б. Авер′яновим, Ю.С. Педьком, які обґрунтували ста-
новлення самостійного інституту адміністративної юстиції, 
який сучасні вчені О.М. Пасенюк, А.А. Пухтецька переважною 
мірою відносять до самостійної процесуальної галузі, завдяки 
стрімкому розвитку процесуальних засад адміністративного 
судочинства та проведеної судової реформи в Україні.

До таких найважливіших елементів вчені відносять: нормотвор-
чий, управлінський та судовий адміністративний процес. Ці види не 
є вичерпними, адже в публічно-правовій площині також дотичними 
є конституційний процес, арбітражний та господарський процес, де 
спільні вироблені правила процесуальної форми формують сталі 
правові конструкції та моделі, що можуть паралельно використову-
ватися в різних актах процесуального законодавства.

Широке розуміння адміністративного процесу наявне 
у вітчизняній літературі ще з часів Радянського Союзу, охоплює 
«діяльність органів публічного управління з розгляду підвідом-
чих їм категорій індивідуальних юридичних справ, як пов’яза-
них, так і не пов’язаних з вирішенням спорів та конфліктів» [1, 
С.71-72]. Це традиційне і для вітчизняної наукової літератури 
визначення є центральним при вивчення адміністративного про-
цесу, адміністративного судочинства, інституту адміністратив-
ного оскарження у вищих навчальних закладах України. Проте, 
на мій погляд, на ньому вже не можна наголошувати як на єдино 
правильному, адже європейський досвід структуризації адміні-
стративної діяльності засвідчує нові форми взаємодії та верти-
кальної співпраці, впроваджуючи європейські адміністративні 
провадження за участю наднаціональних суб′єктів, що стано-
вить значний інтерес для розвитку національних теоретико-пра-
вових підходів до розуміння поняття адміністративного процесу. 
Крім того, досі не визначеним на нормативному рівні залиша-
ється родове поняття адміністративної діяльності, в якому мали 
б отримати закріплення ті ознаки, завдяки яким законодавець 
забезпечуватиме відмежування судової та законотворчої діяль-
ності від різних видів адміністративної діяльності.

Вузьке розуміння адміністративного процесу, яке також 
широко відоме вітчизняній та радянській науці адміністратив-
ного права, охоплює «діяльність органів публічного управління, 
а також суддів з вирішення підвідомчих їм індивідуальних кон-
кретних юридичних справ, що виникають з адміністративно-пра-
вових спорів та адміністративних правопорушень» [2, С.18]. 

У даному контексті варто уточнити, що сучасні європейські 
дослідження не використовують поняття адміністративне пра-
вопорушення. Останні систематизації адміністративно-делік-
тного законодавства призвели до формування спільних засад 
та порядку притягнення фізичних та юридичних осіб до адмі-
ністративної відповідальності за вчинення адміністративних 
деліктів, з відповідними самостійними санкціями, що є дуже 
витребуваним в Україні при доопрацюванні проекту Кодексу 
України про адміністративні проступки. 

Що ж стосується змісту вузького підходу до розуміння адмі-
ністративного процесу, на мій погляд, не слід його зводити до 
виключно адміністративно-деліктних проваджень, адже достат-
ньо розвиненими в сучасній практиці є і провадження за звернен-
нями громадян, з надання адміністративних послуг, надання кон-
сультацій учасникам адміністративних проваджень різних видів 
щодо сплати податків, виплати соціальних платежів, у т.ч. пенсій. 

На мій погляд, вузьке розуміння адміністративного процесу 
в сучасному розумінні можна обмежити сукупністю адміністра-
тивних проваджень, зміст, структура та види яких розвиваються 
в певній заданій правовій площині. І наше завдання для розвитку 
українського процесуального законодавства – спрямувати зусилля 
науковців на формування уніфікованих підходів до адміністратив-
ного процесу з урахуванням європейського досвіду, що дозволить 
забезпечити сумісність правозастосовної та судової практики.

Третій підхід до розуміння адміністративного процесу 
у вітчизняній правовій літературі пов′язується з «діяльністю судів 
з розгляду справ, що виникають з матеріальних адміністративних 
правовідносин, тобто власне судового адміністративного про-
цесу». Такий підхід також часто обстоюється вченими, які займа-
ються проблемами становлення адміністративної юстиції та роз-
глядають його як основний для досліджуваної проблематики. 
Проте, на мій погляд, власне судовий процес не може підмінити 
сутність адміністративного процесу як певного родового поняття, 
в якому актуалізується сутність процесуальної адміністративної 
діяльності, її ознаки, властивості тощо.

Поняття адміністративного процесу є тісно пов’язаним зі 
змістом правових форм, форм об’єктивації адміністративного 
процесу, які можуть бути закріплені в актах законодавства. 
В Україні таке закріплення відбулося завдяки впровадженню адмі-
ністративно-правової реформи та підготовці самостійних кодек-
сів – Кодексу адміністративного судочинства України, проекту 
Адміністративно-процедурного кодексу України, проекту Адміні-
стративно-деліктного кодексу України, що дозволяє стверджувати 
про структуризацію адміністративного процесу та виокремлення 
сталих правових форм процесуальної діяльності.

Сутність адміністративного процесу в європейських краї-
нах об’єктивована в доктринальних узагальненнях, підходах 
до її розуміння, що сформувалися порівняно значно раніше 
та були засновані на іншому, природно-правовому, а не пози-
тивістському підході до праворозуміння, тому серед визначаль-
них ознак містять категорії справедливості, належного судо-
вого процесу, мінімальних стандартів захисту прав людини. 

Структура адміністративного процесу в європейських краї-
нах також динамічно розвивається та виокремлює порівняно нові 
види структурних одиниць, серед яких на особливу увагу заслуго-
вують специфічні для Європейського Союзу та, власне, діяльності 
Європейської Комісії європейські адміністративні провадження, 
описані в дослідженнях С. Касіса, М. Фромонта, Ю. Шварце 
та інших вчених. Їх специфіка полягає як в особливостях ініці-
ювання європейських адміністративних проваджень,так і у спе-
цифіці прийняття рішень та їх одномоментного виконання усіма 
національними публічними адміністраціями, на які поширюється 
компетенція Європейської Комісії в означеному аспекті. 

Національний адміністративний процес є нерозривно 
пов’язаний уніфікаційними вимогами загального порядку, що 
відображають дотримання вимог верховенства права, демокра-
тії, поваги прав людини, забезпечення оскарження, права на 
судовий захист тощо. Якісні вимоги до адміністративного про-
цесу закріплюються не тільки в кодексах, але й в регламентах, 
директивах, декретах, законах, що мають загальне значення 
та встановлюють вимоги до належної процедури, порядку при-
йняття рішень як в спірних, так і в позитивних, тобто некон-
фліктних адміністративних провадженнях.

У той же час, слід враховувати те, що адміністративний 
процес є елементом юридичного процесу, і йому мають бути 
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властиві загальні ознаки родового поняття, тобто деталізувати 
вихідне явище, і не підміняти суміжними категоріями та понят-
тями, що можуть використовуватися в інших публічно-право-
вих дослідженнях конституційного, господарського, арбітраж-
ного процесу та відповідних дослідженнях.

В результаті проведеного дослідження важливо звернути 
увагу широкого кола вчених та дослідників проблем форму-
вання сучасних теоретичних підходів до розуміння поняття 
адміністративного процесу на те, що пропоновані вітчизня-
ними вченими підходи відображають сучасний стан розвитку 
цього поняття в вітчизняній доктрині та галузі, а з точки зору 
європейського підходу до розуміння досліджуваного явища, 
виникають нові види адміністративних проваджень, в яких 
реалізується компетенція нових наднаціональних органів, що 
здійснюють виключну компетенцію. 

Висновки. Розглянуті теоретико-правові підходи вітчизня-
них та зарубіжних вчених до розуміння поняття адміністратив-
ного процесу дозволяють узагальнити, що основними в націо-
нальній доктрині та науці адміністративного права є розглянуті 
три підходи до розуміння адміністративного процесу, в яких 
конкретизується його сутність з огляду на сукупність усіх адмі-
ністративних проваджень або виокремлення лише окремого 
виду адміністративних проваджень.

В сучасній європейській літературі висвітлюється на тільки 
поділ адміністративного процесу на основні елементи, але 
й дістали значної регламентації європейські адміністративні про-
вадження, в яких основу роль відіграють національні публічні 
адміністрації та їх взаємодія з Європейською Комісією, що 
заслуговує на увагу вчених і дослідників не тільки європейських 
країн, але й пострадянських країн, адже застосовують певні 
закономірності прийняття рішень в умовах союзних об′єднань.

Слід висловити рекомендації щодо подальшого розвитку 
загального правового регулювання адміністративних прова-
джень та їх основних видів на рівні окремого закону, в якому, 
на мій погляд варто визначити ознаки сучасної природи адмі-
ністративних проваджень та тих трансформаційних змін, що 
закладаються в основу демократичної взаємодії громадян 
та державних органів.
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Maletych М. Development of theoretical legal 
approaches to understanding of the essence of 
administrative process and it`s structure: comparative 
legal research

Summary. In this article author`s generalized approaches 
of domestic and European scientists to theoretical interpretation 
of administrative process, it`s structure, important features. 
It was defined, that modern approaches to understanding 
of administrative process and it`s main types of administrative 
proceedings had been formed according to specific historical, 
traditional grounds of resolving administrative disputes 
and hearing administrative cases by administrative bodies.

Author`s generalized the main theoretical approaches 
of domestic and foreign scientists to understanding 
of administrative process according to the three main 
groups of their understanding, as well as has described 
the essence and distinguishing features of the certain 
elements of administrative process or a certain type 
of administrative proceedings in the general notion 
of administrative process. 

Author`s described unified approaches to development 
of common standards of due judicial process, due process 
of realization of certain types of administrative proceedings, 
that in general form a system of administrative proceedings 
at national level. Conclusions as to development of perspective 
legal regulation of administrative proceedings have been 
made, as well as on necessity to conduct special research as 
to the new types of European administrative proceedings, 
uniting the European Commission and European national 
administrations at supra-national level.

The proposals concerning the perspective development 
of general legal regulation of administrative proceedings had 
been formed.

Key words: administrative process, theoretical legal 
approach, administrative justice, administrative offence, 
administrative proceeding, European administrative 
proceeding.
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ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ 
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ЛІСОВІЙ СФЕРІ

Анотація. Розкрито повноваження та компетенцію 
центральних органів виконавчої влади в лісовій сфері.

Аргументовано необхідність утворення Міністерства 
лісового комплексу України як центральний орган виконав-
чої влади, що формує та реалізує державну політику в сфері 
лісового та мисливського господарства, лісової промисло-
вості, охорони, раціонального використання та відтворення 
лісового фонду, а також здійснює нормативно-правове регу-
лювання суспільних відносин в лісовій сфері.

Відзначено, що доцільність створення даного органу 
полягає в наступному: 1. утворення Міністерства лісового 
комплексу України дасть можливість оптимізувати систему 
центральних органів виконавчої влади шляхом ліквідації 
Державного агентства лісових ресурсів; 2. уникнення дублю-
вання повноважень між центральними органами виконав-
чої влади, які здійснюють адміністрування в лісовій сфері, 
наприклад, повноваження Державного агентства лісових 
ресурсів України та Державної екологічної інспекції України 
щодо державного контролю за дотриманням вимог норма-
тивно-правових актів щодо ведення лісового господарства; 3. 
централізоване адміністрування та чітке визначення завдань 
та функцій за одним провідним органом дасть можливість 
більш чітко визначити суб’єктів винних в неналежному чи 
не виконанні взятих на себе повноважень та відповідати за 
наслідки своєї діяльності, не перекладаючи вину на інших 
орган публічного адміністрування в визначеній сфері.

Вважаємо, що Міністерство лісового комплексу Укра-
їни повинно виконувати наступні завдання: – проведення 
єдиної державної політики лісової сфери; – розробляти 
проекти та вносити зміни до чинного законодавства, 
яким урегульовано відносини в лісовій сфері; – вживати 
заходи щодо охорони, забезпечення раціонального вико-
ристання та відтворення лісового фонду; – здійснювати 
адміністрування лісовою сферою; – сприяти підвищенню 
економічної спроможності лісових ресурсів; – взаємодіяти 
з іншими державними органами щодо удосконалення лісо-
вої сфери та координація їх діяльності; – здійснення дер-
жавного контролю, моніторингу та аудити лісового фонду.

Ключові слова: лісові ресурси, публічне адміністру-
вання, лісова сфера, владно-управлінські функції, повно-
важення та компетенція.

Система органів виконавчої влади лісової сфери є трьох 
рівневою: Кабінет Міністрів України; центральні органи вико-
навчої влади та їх територіальні органи; місцеві органи вико-
навчої влади.

Головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, який забезпечує формування та реалізує в межах повно-
важень, передбачених законом, державну політику у сфері лісо-
вого та мисливського господарства є Міндовкілля [1]. 

Основним завданням Міндовкілля в лісовій сфері є вжиття 
заходів охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 
реалізація державної політики у сфері охорони, захисту, вико-
ристання та відтворення лісів; забезпечення формування 
та в межах повноважень, передбачених законом, реалізація 
державної політики у сфері лісового господарства.

До повноважень Міндовкілля в лісовій сфері належать: 
забезпечення нормативно-правового регулювання, а саме 
розроблення проектів нормативно-правових актів, видання 
нормативно-правових актів в межах повноважень, передбаче-
них законом, у сфері охорони, захисту, використання та від-
творення лісів з питань: затвердження розрахункових лісосік; 
визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпра-
лісів, природних лісів; погоджує рішення обласних, Київської, 
Севастопольської міських держадміністрацій про надання лісів 
у постійне користування; здійснює погодження рішення про 
встановлення ліміту використання лісових ресурсів під час 
здійснення побічних лісових користувань та лісових ресурсів 
під час заготівлі другорядних лісових матеріалів; здійснює 
погодження рішення про: вирубування дерев і чагарників; 
переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель 
у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства; затвер-
джує нормативи спеціального використання природних рос-
линних ресурсів та розрахункові лісосіки заготівлі деревини, 
погоджує матеріали лісовпорядкування; здійснює погодження 
поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісо-
вих ділянок; здійснення державного нагляду (контролю) за 
дотриманням вимог законодавства у сфері охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів; забезпечує нормативно-пра-
вове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-пра-
вових актів, видає нормативно-правові акти в межах повно-
важень, передбачених законом, у сфері лісового господарства 
з питань: розроблення та організації виконання державних 
цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, вико-
ристання та відтворення лісів; визначення пріоритетних 
напрямів та стратегії розвитку у сфері лісових відносин; умов 
ведення лісового господарства, якісних та кількісних показни-
ків оцінки діяльності в цій сфері та ін. [1].

Таким чином, на сьогодні, Міндовкілля є головним органом 
в системі органів виконавчої влади, який здійснює публічне 
адміністрування в лісовій сфері і якому підпорядковане і під-
звітне Державне агентство лісових ресурсів України. Разом 
з тим, слід відзначити, що до червня 2020 року дані функції 
належали Міністерству аграрної політики та продовольства 
України. Втім, з прийняттям постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання Міністерства захисту довкілля та при-
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родних ресурсів» дані функції перейшли до відання Міндо-
вкілля.

Таким чином, Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України, на сьогодні, є суб’єктом загальної компетенції 
та виконує наступні повноваження: погоджує проекти законів, 
інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших 
міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, 
готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки, 
зауваження і пропозиції до проектів законів, інших актів законо-
давства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, 
та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України 
іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи [2].

В той же час, на нашу думку, досить спірним є рішення 
про віднесення по сфери компетенції Міндовкілля сферу лісо-
вих ресурсів, з наступних причин: по-перше, сфера лісових 
ресурсів є самостійною сферою публічного адміністрування, 
яка включає в себе і лісове господарство, і охорону, викори-
стання та відтворення лісів, і лісову промисловість, тобто 
Міндовкілля не може охопити всі напрямки діяльності лісової 
сфери; по-друге, ліси України займають близько 1/5 території 
України та є відновлювальним природним ресурсом, що від-
повідно потребує постійної уваги зі сторони органів виконав-
чої влади та вжиття необхідних заходів для ефективного їх 
використання та відтворення, а також запобігання знелісенню; 
по-третє, виникає питання щодо результативності діяльно-
сті Міндовкілля та Державного агентства лісового господар-
ства України, адже, за результатами моніторингу Державного 
агентства лісових ресурсів масштаби незаконної вирубки лісу 
є катастрофічними, а шкода завдана довкіллю і державі є дуже 
значних обсягів; по-четверте, лісова сфера включає в себе 
лісову промисловість, систему заходів щодо охорони, вико-
ристання та відтворення лісів, адміністрування державними 
підприємствами лісової сфери тощо; по-четверте, в структурі 
Міндовкілля функціонує Департамент з питань надрокорис-
тування та відтворення довкілля, а питаннями лісу займається 
лише один відділ лісових ресурсів; по-п’яте, якщо проаналізу-
вати зміст постанови Кабінету Міністрів України «Про опти-
мізацію системи центральних органів виконавчої влади», то 
слід відмітити, що Міндовкілля координує діяльність як органу 
управління лісової сфери (Державного агенства лісових ресур-
сів України), так і контроль-наглядового органу в досліджува-
ній сфері (Державна екологічна інспекція України), що на нашу 
думку, спричиняє дисбаланс в здійснення одночасно даних 
видів діяльності та може спричинити ситуації фабрикування 
результатів їх діяльності.

Таким чином, вважаємо, що на сьогоднішній день, врахо-
вуючи стан та кількість лісових насаджень, неурегульованість 
заходів щодо запобіганню знелісенню та його екологічний 
вплив на навколишнє природнє середовище та здоров’я насе-
лення, приймаючи до уваги сегменти лісової сфери та їх вплив 
на економіку країни, вважаємо за необхідне утворити Мініс-
терство лісового комплексу України як центральний орган 
виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику 
в сфері лісового та мисливського господарства, лісової про-
мисловості, охорони, раціонального використання та відтво-
рення лісового фонду, а також здійснює нормативно-правове 
регулювання суспільних відносин в лісовій сфері.

На нашу думку, доцільність створення даного органу поля-
гає в наступному:

1. утворення Міністерства лісового комплексу України 
дасть можливість оптимізувати систему центральних органів 
виконавчої влади шляхом ліквідації Державного агентства 
лісових ресурсів;

2. уникнення дублювання повноважень між центральними 
органами виконавчої влади, які здійснюють адміністрування 
в лісовій сфері, наприклад, повноваження Державного агентства 
лісових ресурсів України та Державної екологічної інспекції 
України щодо державного контролю за дотриманням вимог нор-
мативно-правових актів щодо ведення лісового господарства;

3. централізоване адміністрування та чітке визначення 
завдань та функцій за одним провідним органом дасть можли-
вість більш чітко визначити суб’єктів винних в неналежному 
чи не виконанні взятих на себе повноважень та відповідати 
за наслідки своєї діяльності, не перекладаючи вину на інших 
орган публічного адміністрування в визначеній сфері.

Вважаємо, що Міністерство лісового комплексу України 
повинно виконувати наступні завдання:

– проведення єдиної державної політики лісової сфери;
– розробляти проекти та вносити зміни до чинного законо-

давства, яким урегульовано відносини в лісовій сфері;
– вживати заходи щодо охорони, забезпечення раціональ-

ного використання та відтворення лісового фонду;
– здійснювати адміністрування лісовою сферою;
– сприяти підвищенню економічної спроможності лісових 

ресурсів;
– взаємодіяти з іншими державними органами щодо удо-

сконалення лісової сфери та координація їх діяльності;
– здійснення державного контролю, моніторингу та аудити 

лісового фонду.
Наступним суб’єктом – центральним органом виконавчої 

влади в лісовій сфері є Міністерство розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства України є головним органом 
у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної політики у сфері управ-
ління об’єктами державної власності; регулювання лісового 
господарства; розробляє та організовує виконання державних 
цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, вико-
ристання та відтворення лісів [3].

Ще одним органом виконавчої влади загальної компетенції 
в лісовій сфері є Міністерство юстиції України. 

Міністерство юстиції України відповідно до покладених на 
нього завдань: 1) розробляє проекти законів та інших норма-
тивно-правових актів; 2) розробляє пропозиції щодо вдоскона-
лення законодавства та подає їх в установленому порядку на 
розгляд Кабінету Міністрів України; 2-1) узагальнює практику 
застосування законодавства та надає методичні рекомендації 
з питань, що належать до його компетенції; 3) здійснює пра-
вову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, 
які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та про-
ектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради Укра-
їни іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, норма-
тивно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим; 4) готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верхов-
ною Радою України законів, що надійшли на підпис Президен-
тові України; 5) проводить гендерно-правову експертизу актів 
законодавства; 6) здійснює в установленому законодавством 
порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових 
актів та проектів нормативно-правових актів, а також розро-
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бляє за її результатами рекомендації щодо усунення виявлених 
факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчиненню 
корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;7) 
здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а 
також інших органів, акти яких відповідно до законодавства 
підлягають державній реєстрації; 8) скасовує рішення про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, 
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а 
також інших органів, акти яких відповідно до законодавства 
підлягають державній реєстрації; 9) перевіряє у міністерствах, 
інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а 
також інших органах, акти яких відповідно до законодавства 
підлягають державній реєстрації, стан додержання законодав-
ства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, 
вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів для 
державної реєстрації або їх скасування, вносить пропозиції про 
усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до 
відповідальності посадових осіб, винних у допущених пору-
шеннях [4].

Наступним суб’єктом, який на нашу думку, виконує спеці-
альні завдання та функції в лісовій сфері є Державне агентство 
лісових ресурсів України.

Основними завданнями Держлісагентства є: 1) реалізація 
державної політики у сфері лісового та мисливського господар-
ства; 2) внесення на розгляд Міністра захисту довкілля та при-
родних ресурсів пропозицій щодо забезпечення формування 
державної політики у сфері лісового та мисливського госпо-
дарства [5].

До повноважень Державного агентства лісових ресурсів 
України належить: 1) узагальнює практику застосування зако-
нодавства з питань, що належать до його компетенції, розро-
бляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 
Президента України та Кабінету Міністрів України, норма-
тивно-правових актів міністерств і в установленому порядку 
подає їх Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів; 
2) вносить Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів 
пропозиції щодо загальнодержавних і регіональних (місцевих) 
програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів, 
розвитку мисливського господарства; 3) здійснює в межах 
повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітни-
цтво, готує пропозиції щодо укладення та денонсації договорів, 
укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, 
забезпечує виконання узятих Україною зобов’язань за міжна-
родними договорами з питань, що належать до компетенції 
Держлісагентства, представляє Україну в роботі міжнародних 
організацій у сфері лісового та мисливського господарства; 
4) здійснює державне управління в галузі ведення лісового 
і мисливського господарства, а також державного контролю за 
дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення 
лісового господарства (крім державного контролю з каран-
тину рослин та у сфері захисту рослин); 5) здійснює державне 
управління територіями та об’єктами природно-заповідного 
фонду в лісах підприємств, установ і організацій, що належать 
до сфери його управління; 6) організовує ведення лісовпоряд-
кування та впорядкування мисливських угідь; 7) веде держав-
ний лісовий кадастр та облік лісів; 8) здійснює моніторинг 
лісів; 9) приймає рішення про віднесення лісів до відповідної 
категорії; 10) затверджує вік стиглості деревостанів; 11) орга-

нізовує видачу в установленому порядку спеціальних дозволів 
на використання лісових ресурсів; 12) організовує виконання 
заходів щодо визначення рівня радіоактивного забруднення 
лісів, радіаційний контроль лісової продукції, дозиметричний 
контроль робочих місць та доз опромінення працівників; 13) 
веде державний кадастр мисливських тварин, що перебува-
ють на території України; 14) здійснює державний контроль за 
дотриманням законодавства в галузі мисливського господар-
ства і полювання; 15) організовує роботу з укладення з корис-
тувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мис-
ливського господарства та здійснює контроль за їх виконанням; 
16) веде державний облік чисельності і добування мисливських 
тварин та ін. [5].

В той же час, слід відмітити, що даний орган здійснює 
також повноваження щодо контролю та нагляду в лісовій сфері, 
а також щодо притягнення винних осіб до адміністративної 
відповідальності. Разом з тим, відзначимо, що по-перше, на 
підставі аналізу повноважень Державного агентства лісових 
ресурсів України очевидно, що повноваження виходять за межі 
визначеного Законом України «Про центральні органи виконав-
чої влади» статусу даного суб’єкту як «державного агентства», 
де визначено, що у разі якщо більшість функцій центрального 
органу виконавчої влади складають функції з управління об’єк-
тами державної власності, що належать до сфери його управ-
ління, центральний орган виконавчої влади утворюється як 
агентство [6, ч.2, ст.17]; по-друге, наявність контрольно-наг-
лядових та деліктних повноважень спричиняє дублювання, 
в окремих випадках, з повноваженнями Державної екологічної 
інспекції України як контролюючого суб’єкта в лісовій сфері. 
Таким чином, вважаємо за необхідне привести у відповідність 
повноваження Державного агентства лісового господарства 
з нормами Закону України «Про центральні органи виконавчої 
влади», які визначають адміністративно-правовий статус дер-
жавного агентства.

Державне агентство лісового господарства України реа-
лізує свої завдання через свої територіальні органи - обласні 
управління лісового та мисливського господарства.

Знову ж таки, хочемо звернути увагу на відсутності зако-
нодавчого унормування напрямків діяльності даних терито-
ріальних органів. Маємо на увазі, що напрямками діяльності 
обласних управлінь лісового та мисливського господарства Дер-
жавного агентства лісового господарства України є і надання 
адміністративних послуг, і здійснення контроль-наглядової 
діяльності, і управління об’єктами державної власності, що 
належать до сфери управління Державного агентства лісового 
господарства України.

Так, наприклад, відповідно до Положення про обласні 
управління лісового та мисливського господарства Державного 
агентства лісових ресурсів України: 1. надають адміністративні 
послуги – видають в установленому порядку: посвідчення мис-
ливця; дублікат посвідчення мисливця; щорічну контрольну 
картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання; 
дублікат щорічної контрольної картки обліку добутої дичини 
і порушень правил полювання; 2. Здійснюють контрольно-наг-
лядову діяльність в сфері лісового господарства: державний 
контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів 
щодо ведення лісового господарства (крім державного контр-
олю з карантину рослин та у сфері захисту рослин); державний 
контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського 
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господарства і полювання; контроль за виконанням договорів 
про умови ведення мисливського господарства; 3. управляють 
об’єктами державної власності, в межах, визначених законо-
давством [7].

Наступним суб’єктом є Державна екологічна інспекція 
України є центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра захисту довкілля та природних ресур-
сів і який реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища, раціонального використання, відтворення 
і охорони природних ресурсів [8].

Основними завданнями Держекоінспекції є: здійснення 
у межах повноважень, передбачених законом, державного наг-
ляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, зокрема, 
щодо охорони, захисту, використання і відтворення лісів; 
здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням цен-
тральними органами виконавчої влади та їх територіальними 
органами, місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм 
повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, уста-
новами та організаціями незалежно від форми власності і госпо-
дарювання, громадянами України, іноземцями та особами без 
громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами 
вимог законодавства про охорону, захист, використання та від-
творення лісів, зокрема щодо: пошкодження дерев і чагарни-
ків, знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або 
саджанців у лісових розплідниках і на плантаціях, природного 
підросту та самосіву на землях, призначених під відновлення 
лісу, законності вирубування; повноти та законності здійсне-
них заходів щодо відтворення лісів, зокрема цінними та рідкіс-
ними породами дерев, породами, притаманними відповідному 
регіону, та повноти заходів з догляду за лісовими культурами 
на землях, призначених під відновлення лісу; раціонального 
та невиснажливого використання лісових ресурсів; добування 
продуктів лісу та використання лісових ресурсів; здійснення 
комплексу необхідних заходів захисту для забезпечення охо-
рони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, 
пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого 
впливу, застосування пестицидів і агрохімікатів у лісовому гос-
подарстві та лісах; використання полезахисних лісосмуг, водо-
охоронних і захисних лісових насаджень; заготівлі деревини 
в порядку рубок головного користування та здійснення лісо-
господарських заходів; експлуатації нових і реконструйова-
них підприємств, цехів, агрегатів, транспортних шляхів, магі-
стральних трубопроводів, комунальних та інших об’єктів, не 
забезпечених обладнанням, що запобігає шкідливому впливу 
на стан і відтворення лісів; збереження корисної для лісу фауни 
[8]. Субєктами здійснення зазначених функцій в лісовій сфері 
є Державні екологічні інспекції відповідної області.

Державна екологічна інспекція відповідної області (далі – 
Інспекція) є територіальним органом Держекоінспекції та їй 
підпорядковується. 

Суб’єктами, які здійснюють контроль за сплатою податків 
та рентної плати лісокористувачами – юридичними особами, їх 
філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, 
що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва 
нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження 
з України або виконують агентські (представницькі) функції 

стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи 
(крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спе-
ціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно 
до лісового законодавства), а також фізичні особи – підприємці, 
які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на 
підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісо-
вого квитка) або відповідно до умов договору довгострокового 
тимчасового користування лісами [9, ст.ст.209.17-15-209.17.16, 
ст.256] є Державна податкова служба України. 

Головним органом центральної виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері приватизації, оренди, викори-
стання та відчуження державного майна, управління об’єктами 
державної власності, щодо лісів державної власності, що нале-
жать до сфери його управління, а також у сфері державного регу-
лювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності, в тому числі, і в сфері лісового господарства є Фонд 
державного майна України. До повноважень Фонду державного 
майна України в сфері лісового господарства належить: управ-
ління об’єктами державної власності, в тому числі, державними 
підприємствами лісового господарства; захист майнових прав 
державних підприємств в сфері лісового господарств.

Спеціальним органом, який забезпечує державний захист 
конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних 
закупівель, контролю за додержанням лімітів використання 
лісових ресурсів та їх перевищення є Антимонопольний комі-
тет України [10, ст.ст.20,21].

Окремі функції щодо охорони та захисту лісового господар-
ства від незаконної вирубки лісу та притягнення винних осіб до 
відповідальності за протиправні дії щодо лісу виконують Наці-
ональне агентство з питань запобігання корупції, Національна 
поліція України.
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Sotskyi A. Powers and competence of central executive 
bodies in the forest sphere

Summary. The powers and competence of the central 
executive bodies in the forest sphere are revealed.

The necessity of establishing the Ministry of Forestry 
of Ukraine as a central executive body that forms and implements 
state policy in the field of forestry and hunting, forest industry, pro-
tection, rational use and reproduction of forest resources, as well 
as regulatory regulation of public relations in the forestry sector .

It is noted that the expediency of creating this body is 
as follows: 1. the establishment of the Ministry of Forestry 
of Ukraine will optimize the system of central executive 
bodies through the liquidation of the State Agency of Forest 

Resources; 2. avoidance of duplication of powers between 
central executive bodies that carry out administration in 
the forest sector, for example, the powers of the State Agency 
of Forest Resources of Ukraine and the State Ecological 
Inspectorate of Ukraine for state control over compliance 
with regulations on forestry; 3. Centralized administration 
and clear definition of tasks and functions for one leading 
body will make it possible to more clearly identify the subjects 
guilty of improper or non-fulfillment of their powers and be 
responsible for the consequences of their activities without 
shifting the blame to other public administration bodies in 
a given area .

We believe that the Ministry of Forestry of Ukraine should 
perform the following tasks: – conducting a unified state policy 
of the forest sector; – develop projects and make changes to 
the current legislation, which regulates relations in the forest 
sector; – take measures to protect, ensure the rational use 
and reproduction of the forest fund; – to carry out administration 
of the forest sphere; – to help increase the economic capacity 
of forest resources; – interact with other government 
agencies to improve the forest sector and coordinate their 
activities; – implementation of state control, monitoring 
and audits of the forest fund.

Key words: forest resources, public administration, forest 
sphere, power-management functions, powers and competence.
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ПРИСЯГА У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ ЯК РІЗНОВИД ПРИСЯГИ 
У ПРАВІ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Анотація. Стаття присвячена детальному аналізу 
поняття та ознак присяги у службовому праві як різновиду 
присяги у праві. Чільне місце у службовому праві Укра-
їни займає інститут присяги. Задля з’ясування феномену 
присяги у службовому праві, визначити його поняття, 
ознаки та охарактеризувати присягу у службовому праві 
як різновид присяги у праві необхідно здійснити деталь-
ний аналіз ресурсу присяги, розглянути існуючі підходи до 
визначень присяги як у енциклопедичних та словникових 
виданнях, так і у фаховій літературі, роботах вітчизняних 
вчених, необхідно виокремити базові аспекти у визначенні 
присяги та її ознак, та основі такого аналізу сформувати 
власне визначення присяги у службовому праві та виокре-
мити ознаки, притаманні їй як різновиду присяги у праві. 
Метою статті є аналіз поняття та ознак присяги у службо-
вому праві як різновиду присяги у праві. Об’єкт роботи – 
суспільні відносини, які виникають під час вступу особи 
на державну службу та прийняттям присяги. Предметом 
є поняття та ознаки присяги у службовому праві як різно-
виду присяги у праві. Методи дослідження: загальнонау-
кові та спеціальні методи наукового пізнання, серед яких: 
порівняльно-правовий, історико-правовий. системний 
синтез, діалектичний аналіз. Серед робіт вітчизняних вче-
них-юристів існують такі, що у різних аспектах висвітлю-
вали проблематику визначення поняття «присяга», генезу 
інституту присяги. З урахуванням цього варто виділити 
роботи М.І. Цуркана, В.О. Андрєєва, М.М. Маськовітої, 
О.Л. Кравчука, К.М. Зубова та ін., але не зважаючи на таку 
кількість робіт, на жаль, поставлена проблема досліджена 
не в повному обсязі. Результати. У процесі дослідження 
було визначено, що присяга в службовому праві як різ-
новид присяги у праві, як різновид присяги у публічному 
праві – історично сформована, унормована нормами служ-
бового права офіційна урочиста символічна обіцянка, різ-
новид клятви особи, яка набуває права статусу публічного 
службовця й професійна діяльність якої спрямована на 
служіння публічним інтересам, зміст якої формують пра-
вові та морально-етичні зобов’язання особи перед україн-
ським народом та державою, гарантована заходами юри-
дичної відповідальності у разі порушення її; сформовано 
перелік ознак присяги як правової категорії, в т.ч. й при-
сяги у службовому праві як різновид останньої.

Ключові слова: присяга, службове право, державна 
служба, законодавство, правова категорія, інститут при-
сяги, клятва, урочиста обіцянка

Актуальність теми дослідження. Чільне місце у службо-
вому праві України займає інститут присяги. Задля з’ясування 
феномену присяги у службовому праві, визначити його поняття, 
ознаки та охарактеризувати присягу у службовому праві як різ-
новид присяги у праві необхідно здійснити детальний аналіз 

ресурсу присяги, розглянути існуючі підходи до визначень 
присяги як у енциклопедичних та словникових виданнях, так 
і у фаховій літературі, роботах вітчизняних вчених, необхідно 
виокремити базові аспекти у визначенні присяги та її ознак, 
та основі такого аналізу сформувати власне визначення при-
сяги у службовому праві та виокремити ознаки, притаманні їй 
як різновиду присяги у праві. Об’єкт роботи – суспільні відно-
сини, які виникають під час вступу особи на державну службу 
та прийняттям присяги. Предметом є поняття та ознаки при-
сяги у службовому праві як різновиду присяги у праві. Методи 
дослідження: загальнонаукові та спеціальні методи наукового 
пізнання, серед яких: порівняльно-правовий, історико-право-
вий. системний синтез, діалектичний аналіз. 

Аналіз останніх досліджень. Серед робіт вітчизняних 
вчених-юристів існують такі, що у різних аспектах висвіт-
лювали проблематику визначення поняття «присяга», генезу 
інституту присяги. З урахуванням цього варто виділити роботи 
М.І. Цуркана, В.О. Андрєєва, М.М. Маськовітої, О.Л. Кравчука, 
К.М. Зубова та ін., але не зважаючи на таку кількість робіт, на 
жаль, поставлена проблема досліджена не в повному обсязі.

Метою статті є аналіз поняття та ознак присяги у службо-
вому праві як різновиду присяги у праві.

Виклад основного матеріалу. Задля з’ясування феномену 
присяги у службовому праві необхідним є з’ясування ресурсу 
«базової» правової категорії, якою є «присяга». У наукових дже-
релах можна зустріти значну кількість різноманітних визначень 
присяги. Так, наприклад, М. Цуркан, аналізуючи наявні визна-
чення присяги, виокремлює такі – «присяга – це лише ритуал 
морально стримуючого характеру стосовно осіб, що її склада-
ють» [1, с. 20; 2, с. 271-272], «присяга – це офіційна урочиста 
обіцянка дотримуватися певних зобов’язань, зокрема на підтвер-
дження правдивості свідчень, вірності тій чи іншій справі, діяти 
відповідно до Конституції тощо» [1, с. 27; 3, с. 376], «присяга – 
це урочиста обіцянка дотримуватися певних зобов’язань або ж 
обітниця – акт, який породжує юридичний факт» [1, с. 27], «при-
сяга – це клятва на вірність Конституції та служінню народу, яку 
обов’язково дає посадова особа, яка вступає на високу державну 
посаду» [1, с. 21; 4, с. 90], він також формулює й власне визна-
чення присяги як « … невід’ємного обов’язкового структурного 
елементу правового статусу особи, який фактично й ознаме-
нує набуття особою такого статусу, … й зумовлює дотримання 
особою не тільки норм законодавства, а й морально-етичних 
норм, які для неї є не просто бажаними, а й обов’язковими» [1, 
с.26]. При цьому спостерігається розмаїття авторських підходів 
до розуміння присяги – як з т.з. акценту уваги на її зміст, на її 
роль у правовому статусі особи, на її особливість у порівнянні із 
суміжними поняттями, на її історичну зумовленість тощо. Саме 
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тому неможна стверджувати, що всі вищезазначені визначення 
є дефектними. Ні, вони є такими, що у тій чи іншій мірі зосе-
реджують увагу на ознаках (кількох) присяги, які, на думку їх 
авторів, є превалюючими у ресурсі присяги і про них важливо 
зазначити у визначенні.

У фаховій літературі також можна знайти визначення 
присяги як: «… урочистої офіційної обіцянки додержува-
тися зобов’язань, клятви вірності будь-якій справі; урочистої 
обіцянки, із згадуванням чогось дорогого, священного для 
особи; запевнення у правдивості свідчень» [5, с. 60], як «юри-
дичного факту, що являє собою прийняття офіційної клятви» 
[6, с. 170], «як невід’ємного обов’язкового елементу правового 
статусу особи, що й зумовлює специфіку відповідного статусу 
особи» [6, с. 167], як «… офіційної урочистої клятви на вір-
ність …»[7, с. 13], як «чинника, який надає особі можливість 
добровільно набути прав і обов’язків, які полягають, насам-
перед, у служінні своєму народові» [8, с. 30], як «… юридич-
ного факту, який представляє собою прийняття особою клятви 
дотримуватись й виконувати права і обов’язки у відповідності 
до займаної посади, зумовлює зміну правового статусу особи 
й здійснюється в особливому ритуальному порядку на основі 
символічних дій» [9, с. 109], як «юридичного моменту набуття 
особою особливого правового статусу» [9, с. 110], як «… скла-
дового елементу управлінського та правового статусу служ-
бовця, що визначає його місію та основоположні обов’язки 
у служінні Українській державі та народові України» [10, с. 32], 
як «… спеціального виду державно-управлінських відносин, 
зміст яких – в урочистій клятві громадянина України, що всту-
пає на службу для забезпечення реалізації функцій державі, на 
вірність народові і державі» [10, с. 41].

Отже, спостерігається певне дублювання у підходах до 
формулювання визначення присяги, водночас мають місце 
і деякі новації, а саме: розгляд її не лише у «прив’язці» до змі-
сту (як обіцянки, клятви …), до правового статусу особи, яка її 
складає, до вказівки на сферу її об’єктивізації, до цільового 
спрямування її існування, а й вказівка її процедурний аспект її 
«динаміки», що знову ж таки підтверджує комплексний харак-
тер присяги у праві. У Великій українській юридичній енци-
клопедії присяга визначена як «акт урочистої клятви (обіцянки) 
особи виконувати певні обов’язки (зобов’язання), що виплива-
ють зі статусу, якого вона набуває» [11, с. 743]. Аналіз поло-
жень цього джерела дозволяє умовно виокремити кілька «базо-
вих» аспектів у визначенні присяги: а) «прив’язка» до 
юридичного акту, що порушує правові наслідки; б) прив’язка 
до ритуалу, який безпосередньо пов’язаний із історичним 
корінням присяги та із урочистою процедурою складання осо-
бою присяги; в) поєднання у змісті правових та морально-етич-
них зобов’язань, а отже й особливість регулювання; г) вказівка 
на важливість процедурного аспекту. Все це і дозволяє ствер-
джувати, що присяга є комплексним правовим явищем, дослі-
дження ресурсу якого вимагає грунтовного підходу. Розпочати 
варто із етимологічного аналізу назви. Аналіз енциклопедич-
ної, довідникової, словникової та іншої літератури дозволяє 
стверджувати. Що всі без винятку автори, які приділяли увагу 
дослідженню присяги (будь-то: історичний, правовий, органі-
заційний тощо аспект), розпочинали свої дослідження з аналізу 
етимології назви, і їх варто підтримати у цьому, розпочавши і це 
дослідження з етимологічного аналізу. Так, наприклад, М. Цур-
кан, досліджуючи особливості присяги судді як невід’ємного 

елементу правового статусу зазначає, що «присяга (клятва, 
божба, клятвена обіцянка) представляє собою «доторкання до 
предмета клятви (наприклад, до землі)» [1, с. 18]. Цю ж тезу 
дублюють у своїй роботі О. Кравчук, й додає, що її можна вва-
жати і як «… доторканністю до священного предмету, що зна-
ходиться на певній відстані від особи, а присягаючий дотягу-
ється до нього й присягає або ж підтверджує вірність своїх слів, 
надаючи тим самим словам священного урочистого змісту» 
[9, с. 107]. М. Маськовита, зосереджуючи увагу на особливості 
присяги працівника органів внутрішніх справ, також зверта-
ється до з’ясування походження «присяги», зазначаючи, що 
воно походить від слова «присягати», що у свою чергу означає 
«… доторкнутися до того предмету, до якого звертається така 
особа, до предмета, якому особа присягає» [12, с. 164; 13, с. 579]. 
Доповнюючи ці положення результатами опрацювання інших 
джерел, М. Маськовита уточнює, що, не зважаючи на бага-
тозначність поняття «присяга», його зміст полягає у «… офі-
ційній, урочистій, обіцянці або ж клятві під час вступу на … 
службу, отримання статусу …, або ж вступу на посаду» 
[12, с. 164]. При цьому формулюється ще одне уточнення – «… 
це урочиста клятва особи стосовно виконання певних обов’яз-
ків як елементу набутого особливого правового статусу» 
[12, с. 164]. Аналіз цих положень дозволяє стверджувати, що 
присяга розглядається, із згадування урочистої обіцянки, 
клятви, обітниці особою, яка або ж займає певну посаду, або ж 
вступає на службу й у зв’язку із цим набуває особливого право-
вого статусу. Для того, щоб «посилити» розуміння цього 
поняття, М. Маськовіта наводить перелік дієслів, які, на її 
погляд, розкривають зміст присяги, – «обіцяю», «клянусь», 
«гарантую», «даю обітницю», «даю чесне слово», «зарікаюсь», 
«зобов’язуюсь» [12, с. 167-168]. В. Андрєєв також пов’язує 
«присягу» із «клятвою», посилаючись не тільки на положення 
словникових джерел (насамперед, роботи В. Даля), а й істо-
ричні джерела. Він стверджує, що присяга пов’язується із 
«Хресним цілуванням» – «… публічними зобов’язаннями 
особи перед ім’ям Хреста стосовно добросовісного здійснення 
певного державного державно значущого або ж суспільно зна-
чущого завдання, а й із … урочистою обіцянкою дотримува-
тися певних зобов’язань» [10, с. 126]. Знову ж таки прослідко-
вується «тісний зв’язок» клятви із присягою й пояснює 
В. Андрєєв це саме етимологічним змістом останньої, яке озна-
чає «… клястися, клятвенно завіряти, давати клятву» [10, с. 26; 
14, с. 450]. Аналіз цих та інших подібних за змістом положень 
дозволяє з упевненістю стверджувати, що «присягу» безпосе-
редньо пов’язують із клятвою, урочистою обіцянкою, обітни-
цею, зобов’язаннями тощо. Найпоширенішим є «зв’язок» при-
сяги саме із клятвою. Про «зв’язок» присяги і клятви зазначає 
у своїх роботах і О. Кравчук, посилаючись на аналіз історичних 
джерел права. При цьому, підтверджуючи їх близькість, водно-
час О. Кравчук цілком слушно зазначає про недоцільність їх 
повного ототожнення, бо в основі їх розмежування «історичні 
періоди їх існування» [7, с. 8], наслідком чого є й відмінність 
відповідальності за їх порушення. Якщо за порушення клятви – 
«… це, як правило, божественна кара, тоді як у разі порушення 
присяги – це гарантовані заходи державного впливу, які також 
можуть бути поєднані й із божою карою чи іншими нелюд-
ськими силами (кармою) тощо» [7, с. 8]. Цю ж тезу деталізує 
у своїх роботах М. Масковіта, підтверджуючи відмінність при-
сяги і клятви, вона уточнює, що вони співвідносяться між 
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собою як «частина і ціле» [6, с. 169], оскільки «… клятва – це 
центральний, вербальний, обов’язковий елемент присяги, який 
може змінюватися (і це історично підтверджується) ритуалом» 
[6, с. 169]. Іншими словами, може мати місце «присяга без 
клятви». Клятва – це, насамперед, урочиста обіцянка, із згаду-
ванням чогось важливого, сакрального, авторитетного, а при-
сяга – це також урочиста обіцянка, проте обіцянка дотримува-
тися чогось, насамперед законності. Таким чином, М. Масковіта 
також розмежовує урочисту публічність і законність присяги й, 
насамперед, релігійність клятви [6, с. 169], а отже й цілком 
слушно – відмінності відповідальності за їх порушення. При-
сягу іноді ототожнюють із ритуалом, із чим погодитися 
неможна, навіть, не зважаючи на урочистість її процедури. 
Варто все ж таки виокремлювати у запропонованому суміж-
ному тематичному ряді – присяга, клятва, символ, акт, ритуал, 
зобов’язання, обітниця, гарантія тощо – присягу як самостійну 
правову (саме з огляду на її природу, зміст і наслідки) катего-
рію. Навіть, не зважаючи на суміжність всіх вищезазначених 
категорій, присяга наділена цілим комплексом ознак, прита-
манних саме їй, завдяки чому вона й посідає своє чільне місце. 
У правовій науці, як і у науці публічного управління та адміні-
стрування (з огляду на роль присяги для публічної служби 
в цілому), виокремлюються різні варіанти кількісних показни-
ків ознак присяги. Серед таких можна виділити, наприклад, 
варіант, який пропонує О. Кравчук, із акцентом на особливості 
присяги в різних галузях права, це: юридичний зміст – обіцянка 
дотримуватися певних правил, зберігати вірність державі 
і суспільству; урочиста формальна процедура; гарантованість 
державою заходів відповідальності у разі порушення 
[15, с. 68-69], а в інших роботах він виокремлює додатково: 
присяга – це юридичний факт, який породжує наслідки 
у вигляді набуття особою специфічного правового статусу 
[9, с. 109]. М. Масковіта, виокремлюючи ознаки присяги, 
насамперед, звертає увагу на специфічність змісту, а саме: 
«поєднання правового та морально-етичного елементів» 
[6, с. 167]. Можна додатково зупинитися й на інших роботах 
О. Кравчука, в яких він, розглядаючи присягу в якості «перфор-
мативу – висловлювання, яке не тільки описує дію, але і саме 
стає дією, яка змінює статус мовця та систему соціальних зв’яз-
ків, до яких він долучається; є актом мовлення, яке відтворю-
ється у загальноприйнятній «ковенціональній» процедурі 
(ритуалі) й призводить до «конвенціонального результату» 
[7, с. 8], додатково виділяє її ознаки: «… це різновид клятви; 
особлива процедура складання; символічних характер; це юри-
дичний факт» [7, с. 13]. Як бачимо, звертається увага на різні 
аспекти ресурсу присяги й виокремлюються різні переліки її 
ознак, в т.ч. й різні за її кількістю та послідовністю їх розмі-
щення. Це цілком можна пояснити достатньо складним ресур-
сом самої присяги як правової категорії, як наслідок – увага 
може звертатися на її особливість у розрізі особливостей пев-
ного галузевого розуміння та унормування. Безперечно, галузе-
вий характер регулювання певним чином впливає на форму-
вання й ознак присяги, які у сукупності формують ресурс 
присяги. Все це у повній мірі притаманне і присязі у службо-
вому праві України. Саме норми службового права регламенту-
ють відносини, безпосередньо пов’язані із присягою у публіч-
ній службі, а отже й зумовлюють формування ознак присяги 
саме у службовому праві. До переліку ознак присяги у службо-
вому праві віднести: а) е юридичний факт, який безпосередньо 

пов’язаний із набуттям особою правового статусу публічного 
службовця, специфічного правового статусу, пов’язаного із 
наділенням особи публічно-владними повноваженнями, 
зайняттям певної посади, отриманням винагороди за виконання 
свої завдань. У цьому сенсі цілком можна в якості підтвер-
дження навести положення Закону України «Про державну 
службу» щодо набуття статусу державного службовця «осо-
бою, яка вперше займає посаду державної служби, лише з дня 
складання такої присяги» (ч. 5 ст. 36 Закону України). Саме з цього 
моменту особа і набуває такого статусу, до цього у особи статус 
державного службовця відсутній. б) правова природа – унормо-
ваність державою у законодавчих актах, із деталізацією поло-
жень у підзаконних актах, з акцентом на особливість різновиду 
публічної служби (унормованість у службовому законодавстві). 
У цьому сенсі варто згадати, що службове законодавства 
є одним із обов’язкових ознак наявності у певної сукупності 
норм права ознак елемента норм права. Стосовно службового 
законодавства спостерігається певна єдність підходів у середо-
вищі вчених-юристів щодо розгляду його в якості складового 
елементу системи національного законодавства, яке охоплює 
всю сукупність різних за юридичною силою, суб’єктом, датою 
прийняття, сферою безпосереднього регулювання актів, покли-
каних регулювати відносини публічної служби (наприклад, 
роботи Л. Біли-Тіунової, Ю. Битяка, Т. Коломоєць, В. Колпа-
кова, Д. Припутня, Т. Аніщенко, М. Титаренко та ін.), а також в яко-
сті однієї із ознак, яка характеризує службове право як підгалузь 
національного права, зокрема підгалузь адміністративного 
права. У цьому розмаїтті положення стосовно врегулювання від-
носин, безпосередньо пов’язаних із присягою у публічній 
службі, закріплені у багатьох актах службового законодавства 
(Закон України «Про державну службу», «Про дипломатичну 
службу», «Про національну поліцію», підзаконні норматив-
но-правові акти). в) юридичний зміст безпосередньо пов’яза-
ний із обіцянкою особою вірно служити Україні та україн-
ському народові під час виконання завдань. І тут варто 
зазначити, що цю обіцянку дає не просто особа із правовим 
статусом приватної особи, а особа, яка набуває особливого пра-
вового статусу після складання присяги, наділяється публіч-
но-владними повноваженнями для реалізації публічного інтер-
есу, отримує за це винагороду із бюджету. Ця особа стає 
учасником публічно-службових відносин, «служить» публіч-
ним (спільним, загальним) інтересам, «служить» безумовно, із 
набуттям певних пільг, переваг, проте й із одночасним дотри-
манням зумовлених публічно-службовою діяльністю заборон 
та обмежень. Варто звернути увагу на те, що особа обіцяє вірно 
служити публічним інтересам, ця обіцянка пов’язана із публіч-
ною службою, яка і є фактично предметом регулювання служ-
бового права. Варто одразу ж зазначити, що, не зважаючи на 
дещо різні за зовнішньою формою вираження підходи вче-
них-юристів до розуміння предмету службового права (напри-
клад, Т. Аніщенко вважає такими «суспільні відносини, що 
виникають змінюються та припиняються з приводу прийняття 
на публічну службу, проходження та припинення служби на 
посадах публічних службовців» [16, с. 8], Ю. Старилов – «дер-
жавно-службові та муніципально-службові відносини» 
[17, с. 20], Т. Коломоєць – «відносини, пов’язані із організацією 
та функціонуванням публічної служби, служінням публічним 
інтересам» [18, с. 134; 18, с. 135], Д. Припутень – «публіч-
но-службові відносини» [19, с. 368]), все ж таки єдиним розу-
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міння того, що саме відносини служіння особи публічним 
інтересам, із перебування осіб на посадах, наділенням їх пев-
ним правовим статусом, й є предметом регулювання службо-
вого права. І саме таке служіння особи публічним інтересам 
передбачає «вірність служіння», «дотримання Конституції 
і законів», «повагу та охорону прав, свобод, законних інтересів 
людини і громадянина», «гідність, сумлінне виконання обов’яз-
ків» (ч. 1 ст. 36 Закону України «Про державну службу»), із чим 
безпосередньо й пов’язана урочиста процедура обіцянки осо-
бою цього під час набуття відповідного правового статусу. г) 
урочистість, офіційність процедури складання присяги (із дета-
лізацією у підзаконних нормативно-правових актах залежно 
від різновиду публічної служби). Варто зазначити у цьому кон-
тексті про врегулювання відповідних питань положеннями, 
наприклад, ст. 36 Закону України «Про державну службу», 
ст. 10 Закону України «Про дипломатичну службу», ст. 6 Закону 
України «Про Національну поліцію», ст. 11 Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування», постанову 
Верховної Ради України від 06.12.1991 року № 1936-ХІІ «Про 
текст військової присяги», наказ Міністерства внутрішніх 
справ України від 09.11.2015 року № 1453 «Про затвердження 
порядку складання Присяги працівників Національної поліції» 
тощо). Саме тому досить часто у галузевих наукових джерелах 
можна зустріти положення про «урочисту заяву», «урочисту 
обіцянку», «обіцянку вірності «публічних службовців». Напри-
клад, роботи В. Андрєєва, М. Масковітої, О. Зубка, О.Кравчука, 
М. Шевченка, М. Іншина та ін. д) «домінуюче» значення 
з огляду на те, що «базовим» суб’єктом відносин публічної 
служби є публічних службовець, який набуває такого статусу 
лише з моменту складання присяги. «Домінуюче» значення 
в даному випадку виділяється у аспекті значення інституту 
присяги для службового права в цілому. Не зменшуючи ролі 
і значення інших інститутів службового права, інституту при-
сяги варто все ж таки приділяти більше уваги з огляду на його 
значення для публічно-службових відносин. Лише за умови 
складання присяги, як вже неодноразово зазначалося, особа 
набуває статусу державного службовця, а отже мову можна 
вести про виникнення, зміну, припинення публічно-службових 
відносин. Саме у цьому розумінні цьому інституту варто відво-
дити роль одного із «домінуючих», «базових» інтересів служ-
бового права; е) забезпеченість заходами відповідальності за 
порушення, що унормовано і у «базових» законодавчих актах 
службового законодавства. В даному аспекті варто зазначити, 
що за порушення державним службовцем присяги засади від-
повідальності закріплені саме у законодавчих актах, поклика-
них слугувати «базисом» службового законодавства й у числен-
них підзаконних нормативно-правових актах (в т.ч. 
дисциплінарних статутах). Саме законодавче регулювання цих 
положень у повному обсязі узгоджується із загальновизнаними 
положеннями нормотворення щодо засад юридичної відпові-
дальності. З огляду на важливість наслідків порушення особою 
присяги, що передбачає припинення публічно-службових від-
носин, втрату особою відповідного правового статусу. Цілком 
логічним є саме законодавче їх закріплення. Так, наприклад, 
ч. 2 ст. 65 Закону України «Про державну службу» передба-
чено, що за порушення присяги, що є дисциплінарним про-
ступком, звільнення особи з посади державної служби як вид 
дисциплінарного стягнення (ст. 66 цього ж Закону). Це відріз-
няє присягу у службовому праві від деяких інших різновидів 

присяги. Специфіка відповідних відносин з огляду на все роз-
маїття видів публічної служби, передбачає врегулювання від-
носин й на рівні Дисциплінарних статутів, а отже й деталізацію 
засад відповідальності не лише у законодавчих актах, а й у під-
законних актах. є) загальнодержавний характер – це «присяга 
державі і суспільству» без «прив’язки» до конкретного фаху 
особи, яка складає присягу. На відміну від, скажімо, присяги 
адвокатів, нотаріусів тощо. Присяга у службовому праві 
«пов’язана» із служінням публічним інтересам, а не із акцен-
том на особливість професійної діяльності особи, приналеж-
ність особи до певного професійного об’єднання; ж) розмаїття 
різновидів, з акцентом на особливість виду публічної служби 
(державних службовців, службовців дипломатичної служби, 
військовослужбовців тощо) й із включенням до тексту оціноч-
них словосполучень («сумлінно», «суворо дотримуватися», 
«залишатися відданим», «з високою відповідальністю викону-
вати обов’язки», «чесним», «гуманним» тощо [12, с. 166]). 
Останнє свідчить про поєднання моральних, етичних і право-
вих приписів у змісті присяги у службовому праві, що є певною 
даниною історичним засадам формування феномену присяги 
в цілому та присяги у службовому праві зокрема. Ознакою при-
сяги варто вважати й її обов’язковий характер, якщо вести мову 
про присягу у службовому праві, оскільки лише за умови скла-
дання присяги особа набуває такого статусу, а отже вона стає 
суб’єктом публічно-службових правовідносин. Ст. 36 Закону 
України «Про державну службу», як до речі, й інші норматив-
но-правові акти, які регламентують засади «присяжних відно-
син», фіксують імперативні правила поведінки, а саме особа 
складає присягу, а не «особа може складати присягу» (мова йде 
про міру обов’язкової, а не можливої поведінки). Більше того, 
законодавець уточнив свою позицію у положенні про наслідки 
відмови або ж неприйняття з будь-яких інших причин при-
сяги – ч. 4 ст. 36 відповідного Закону передбачає: «… у разі 
відмови особи від складання … вона вважається такою, що від-
мовилася від зайняття посади державної служби …». 

Висновки з даного дослідження та перспективи подаль-
ших розвідок у даному напрямку. Узагальнюючи все вищеза-
значене, цілком можна запропонувати перелік ознак присяги як 
правової категорії, в т.ч. й присяги у службовому праві як різновид 
останньої. Такими є: це юридичний факт, що породжує набуття 
особою особливого правового статусу, статусу публічного служ-
бовця, це різновид правового символу; сферою об’єктивізації 
є відносини публічної служби; нормативно-правова визначеність 
у джерелах службового права, поєднання у змісті правових припи-
сів із морально-етичними засадами; урочиста офіційна публічна 
унормована процедура складання; гарантованість державою захо-
дів правового впливу у випадку порушення; санкціонованість 
державою, із урахуванням історичних передумов формування; 
різновид клятви особи, яка набуває правового статусу публічного 
службовця; обов’язковий характер. Отже, цілком можна запропо-
нувати визначення присяги у службовому праві як різновиду при-
сяги у праві, різновиду присяги у публічному праві, як історично 
сформованої, унормованої нормами службового права офіційної 
урочистої символічної обіцянки, різновиду клятви особи, яка 
набуває права статусу публічного службовця й професійна діяль-
ність якої спрямована на служіння публічним інтересам, зміст якої 
формують правові та морально-етичні зобов’язання особи перед 
українським народом та державою, гарантована заходами юри-
дичної відповідальності у разі порушення її.
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Kremova D. Oath in official law as a kind of oath in 
law: concepts and signs

Summary. The article is devoted to a detailed analysis 
of the concept and features of the oath in official law as a kind 
of oath in law. The institute of oath occupies a prominent 
place in the official law of Ukraine. In order to clarify 
the phenomenon of oath in official law, to define its concept, 
features and characterize the oath in official law as a kind of oath 
in law, it is necessary to conduct a detailed analysis of the oath 
resource, consider existing approaches to the definition of oath 
in encyclopedic and dictionary publications. literature, works 
of domestic scholars, it is necessary to identify the basic 
aspects in determining the oath and its features, and on the basis 
of such analysis to form its own definition of the oath in official 
law and to distinguish its features as a kind of oath in law. 
The purpose of the article is to analyze the concept and features 
of the oath in official law as a kind of oath in law. The object 
of work is social relations that arise when a person enters 
the civil service and takes an oath. The subject is the concept 
and features of the oath in official law as a kind of oath in 
law. Research methods: general scientific and special methods 
of scientific knowledge, including: comparative law, historical 
law. system synthesis, dialectical analysis. Among the works 
of domestic legal scholars, there are those who in various 
aspects covered the issue of defining the concept of “oath”, 
the genesis of the institution of oath. With this in mind, it is 
worth highlighting the work of M.I. Tsurkana, V.O. Andreeva, 
M.M. Maskovitoy, O.L. Kravchuk, K.M. Zubova et al., But 
despite this number of works, unfortunately, the problem is not 
fully explored. Results. In the course of the research it was 
determined that the oath in official law as a kind of oath in 
law, as a kind of oath in public law is a historically formed, 
regulated by official law official solemn symbolic promise, 
a kind of oath of a person acquiring the status of a civil servant 
aimed at serving the public interest, the content of which 
is formed by the legal and moral and ethical obligations 
of the person to the Ukrainian people and the state, guaranteed 
by measures of legal responsibility in case of violation; formed 
a list of signs of the oath as a legal category, including and oaths 
in official law as a kind of the latter.

Key words: oath, service law, civil service, legislation, 
legal category, institution of oath, oath, solemn promise.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню теорії 

і практики використання соціальних мереж працівниками 
патрульної поліції в аспекті забезпечення кібербезпеки 
службових інформаційних ресурсів та формулювання 
авторської позиції щодо вирішення наявних теоретичних 
і практичних питань. Звернена увага на те, що ступінь нау-
кової розробленості окремих питань забезпечення кібер-
безпеки діяльності Національної поліції та використання 
соціальних мереж в їх роботі недостатній і потребує пере-
осмислення й удосконалення. Доведено, що правоохоронні 
органи все частіше використовують аналіз соціальних 
мереж, щоб зрозуміти організацію злочинної діяльності, 
щоб виявити їх взаємозв’язок, а також для аналізу даних, 
які можуть бути використані для концентрації зусиль щодо 
попередження злочинності. Однак, за офіційними даними, 
кількість злочинних кібератак та неправдивих повідо-
млень про правопорушення у соціальних мережах збіль-
шується, а працівники патрульної поліції не мають інстру-
ментарію та методики для протидії їм. Для удосконалення 
правового регулювання використання соціальних мереж 
в роботі патрульної поліції із дотриманням засад кібербез-
пеки запропоновано : розширювати співпрацю з іншими 
правоохоронними органами та зацікавленими сторо-
нами в боротьбі зі злочинами у сфері технологій, а особ-
ливо підрозділами кіберполіції; посилити координацію 
та обмін досвідом у боротьбі з технологічними злочинами 
і їх розслідуванні; розробити та затвердити концепцію 
кібербезпеки МВС; закріпити у проекті Закону України 
«Про  електронні комунікації» визначення поняття елек-
тронні соціальні мережі та зальні засади їх використання; 
у Правилах етичної поведінки поліцейських закріпити 
положення про принципи розміщення в соціальних мере-
жах інформації; внести зміни до посадових інструкцій 
працівників відповідних підрозділів патрульної поліції, 
з метою конкретизації їх повноважень щодо висвітлення 
інформації про діяльність підрозділу в соціальних мере-
жах та правоохоронного моніторингу, дотримання правил 
кібербезпеки і процесі такої комунікації; розробити мето-
дичні рекомендації та пам’ятки для працівників поліції 
щодо використання соціальних мереж та дотримання пра-
вил кібербезпеки.

Ключові слова: патрульна поліція, кібербезпека, соці-
альні мережі. 

Постановка проблеми. Кібербезпека необхідна для захисту 
поліцейських управлінь від відключень, відволікаючих чинни-
ків, крадіжки даних і безлічі інших серйозних загроз. Сьогод-
нішні реалії такі, що департамент патрульної поліції і управ-
ління патрульної поліції в областях повинні бути готові до всіх 
загроз, і в сучасних умовах це можуть бути віруси, хакери тощо. 
Кібербезпека має вирішальне значення для поліцейських управ-
лінь, щоб вони могли належним чином виконувати свою роботу 
і захищати населення. Адже інформаційні та комунікаційні тех-
нології є невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. 

Незалежно від того, чи є у людей вдома комп’ютер, чи користу-
ються вони послугами онлайн-банкінгу або просто отримують 
електроенергію, залежність спільноти від технологій зростає. 
Безпечна і надійне онлайн-середовище підвищує довіру і впев-
неність і сприяє стабільному і продуктивному суспільству.

Г.О. Блінова наголошує, що Конституція України забез-
печення інформаційної безпеки відносить до найважливіших 
функцій держави. Вчена зазначає, що Концепція розвитку елек-
тронного урядування в Україні визначила недостатній рівень 
інформаційної безпеки та захисту інформації в інформацій-
но-телекомунікаційних системах органів влади, що вимагає 
вдосконалення державної політики в цій сфері та її першочер-
гове рішення. Г.О. Блінова вказує на те, що Концепція розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки 
закріплює принцип цифровізації, тобто підвищення рівня 
довіри та безпеки, який визначає інформаційну, кібербез-
пеку, захист персональних даних, недоторканість особистого 
життя та права користувачів цифрових технологій, зміцнення 
та захист довіри в кіберпросторі передумовами цифрового 
розвитку та протидії супутнім ризикам [1, c. 26]. Такі ризики 
можуть проявлятись по різному та бути пов’язані із шкідливим 
програмним забезпеченням. 

Віруси можуть відключати цілі комп’ютерні системи або 
окремі функціональні параметри. Управління та департаменти 
зберігають в своїх комп’ютерних системах конфіденційні дані 
про злочинців, поліцейських і цивільних осіб. З огляду на те, 
наскільки співробітники патрульної поліції покладаються 
і залежать від комп’ютерів, які використовують для спілкування 
з населенням та один з одним, це може серйозно підірвати їх 
здатність виконувати свою роботу. Навіть якщо передбачені 
дублюючі системи, для їх активації потрібен час. У результаті 
втрачається зв’язок між громадянами та правоохоронними 
органами. У такому випадку поліція повинна витрачати час, 
сили і фінансові кошти на усунення шкоди, завданої шкідливим 
комп’ютерними програмами, та відновлювати належний рівень 
інформаційного зв’язку між підрозділами та громадянами. 

Проблеми кібербезпеки та використання соціальних мереж 
в службовій діяльності займались такі вчені, як О.А. Кри-
клій та Л.Д.  Павленко,  О. Д. Довгань, Ю. В. Борсуковський, 
В. Ю. Биков, Г.О. Блінова, О.Ю. Буров, Н. П. Дементієвська, 
А. А. Стрєлкіна, Д. Д. Узун, Г. В. Форос, В. С. Жогов, Н.В. Кова-
ленко, Л. В. Єрьоміна та інші. Праці вітчизняних та зарубіжних 
учених мають велике теоретичне і практичне значення. Однак 
ступінь наукової розробленості окремих питань забезпечення 
кібербезпеки діяльності Національної поліції та використання 
соціальних мереж в їх роботі недостатній і потребує пере-
осмислення й удосконалення. 

Метою статті є дослідження теорії і практики викори-
стання соціальних мереж працівниками Патрульної поліції 
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в аспекті забезпечення кібербезпеки службових інформаційних 
ресурсів та формулювання авторської позиції щодо вирішення 
наявних теоретичних і практичних питань. Дослідження роз-
глядається як новаторське, що перевіряє організаційні теорії, 
пов’язані з використанням соціальних мереж патрульною 
поліцією, поточне дослідження викладає результати, які допо-
магають поглибити колективне розуміння теорії непередбаче-
них обставин, інституціональної теорії і теорії залежності від 
ресурсів як основи для пояснення організаційної поведінки при 
роботі поліцейських.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно 
до Закону України «Про основні засади забезпечення кібер-
безпеки України», МВС було включено до національної сис-
теми суб’єктів забезпечення кібербезпеки [2, c. 11]. У зв’язку 
з цим, на МВС було покладено повноваження щодо: створення 
і забезпечення функціонування підрозділів з протидії кіберзло-
чинності; розробки та реалізації комплексу організаційних 
і практичних заходів, спрямованих на боротьбу з кіберзлочи-
нами; створення і забезпечення функціонування цілодобової 
контактної мережі для надання невідкладної допомоги у роз-
слідуванні кіберзлочинів, тощо [3]. В положеннях Закону «Про 
основи забезпечення кібербезпеки України» МВС віднесено 
до загальних суб’єктів забезпечення інституту [4; 5]. Водночас 
науковці не достатньо приділяють уваги визначенню змісту 
поняття кібербепека поліції, якого наразі не сформульовано. 
Проте питання кібербезпеки Патрульної поліції мають дуже 
актуальний характер.

Патрульна поліція часто має справу з помилковими викли-
ками, з розіграшами та іншими відволікаючими факторами, 
але незахищений комп’ютерний зв’язок різко збільшує цей 
ризик. Наприклад, одна згубна програма може надіслати полі-
ції помилкові повідомлення про злочини, підроблені інструк-
ції керівників або інформацію, яка не має нічого спільного 
з роботою поліції. Це може спонукати патрульних відправитися 
в райони, де злочин фактично не здійснюється, відволікаючи їх 
від реальних проблем. Навіть якщо поліцейські зрозуміє, що їх 
службові інформаційні пристрої були зламані, вони не зможуть 
відрізнити справжні повідомлення від помилкових, що змусить 
їх ігнорувати законні накази про припинення злочинів. Таким 
чином, вони не зможуть правильно виконувати свою роботу, 
і їм доведеться витрачати час, гроші й зусилля на усунення 
проблеми. Правоохоронні органи все частіше використову-
ють аналіз соціальних мереж, щоб зрозуміти організацію банд 
та інших злочинних мереж, щоб виявити їх відносин, а також 
для аналізу даних, які можуть бути використані для концентра-
ції зусиль із  запобігання злочинам.

Патрульна поліція України, як і багато інших організа-
цій, знаходять способи використання соціальних мереж для 
поширення інформації серед населення. Представники полі-
ції у великих містах виявляють, що їх громадяни очікують від 
них присутності в Інтернеті на таких платформах, як Twitter, 
Facebook і YouTube.

Наразі Інтернет використовують понад 4,5 мільярда людей, 
тоді як кількість користувачів соціальних мереж перетнула 
позначку в 3,8 мільярда. Майже 60% населення світу вже 
користується Інтернетом і понад  50% використовує соціальні 
мережі. Кількість користувачів соцмереж у 2020 році зросла на 
9% або 321 мільйон нових користувачів в порівнянні з минулим 
роком [6].  Соціальні мережі використовуються для того щоб 

залишатися на зв’язку з друзями, родиною, колегами, клієн-
тами тощо. Соціальні мережі можуть мати соціальну мету, біз-
нес-мету або і те, і інше через такі сайти, як Facebook, Twitter, 
LinkedIn і Instagram тощо. Люди, котрі залучені до соціальних 
мереж, можуть робити це в особистих або ділових цілях. Ті, хто 
спілкуються на сайтах соціальних мереж в особистих цілях, 
спілкуються за допомогою різних засобів масової інформації 
для обговорення свого життя і інтересів. На відміну від тради-
ційних соціальних структур, мережі здатні сприймати та само-
стійно створювати нові конфігурації спілкування, недоступні 
для традиційних установ. Основою такої компанії є мережева 
комунікація, однією з форм вираження є значне збільшення 
кількості соціальних мереж в Інтернеті [6].

Більшість відділів поліції України заявляють, що вони 
використовують соціальні мережі, і таке використання при-
вертає велику увагу вчених. Правоохоронні органи все частіше 
використовують аналіз соціальних мереж, щоб зрозуміти орга-
нізацію злочинної діяльності, щоб виявити їх взаємозв’язок, 
а також для аналізу даних, які можуть бути використані для 
концентрації зусиль щодо попередження злочинності. Аналіз 
соціальних мереж має безліч поточних і потенційних застосу-
вань у правоохоронній діяльності, адже служба поліції, особ-
ливо після реформування стала більш технологічно залежної. 
Відповідно, процеси комунікації між поліцією, громадськістю, 
зацікавленими сторонами стали одним з найважливіших аспек-
тів сучасної поліцейської діяльності. Правоохоронні органи 
вже використовують аналіз соціальних мереж в криміналь-
них розслідуваннях, збору розвідданих, моніторинг поведінки 
в соціальних мережах і прогнозну аналітику. Більшість сучас-
них способів використання Інтернет є продовженням історично 
сформованих методів роботи поліції і розслідувань, які були 
зосереджені навколо зв’язків між людьми, місцями та подіями.

На наш погляд, сьогодні роль правоохоронних органів роз-
ширилась внаслідок соціальних мереж, що дозволяють визна-
чати місце перебування зниклих безвісти дітей, попереджати 
сусідів про підозрілу діяльність і навіть інформувати громад-
ськість про злочини, що здійснюються в їх околицях. Напри-
клад, повідомити про ДТП, підпільну роботу гральних автома-
тів, домашнє насильство або якийсь інший злочин чи інцидент 
можна без телефонного дзвінка на лінію «102», а пославши від-
повідну інформацію в соціальних мережах Патрульної поліції. 
Для оперативного повідомлення про різні події було створено 
додаток для екстреного виклику поліції My Pol, що запрацю-
вав у Києві. З його допомогою можна відправити сигнал SOS 
і викликати наряд поліції. Після підключення столиці, додаток 
покриває 23 обласних центри. Додаток My Pol - безкоштовний 
додаток, завантажити його можна в Google Play і Apple Store. 
Воно дозволяє швидко викликати правоохоронців навіть без 
дзвінка на 102. Додаток повноцінно працює у всіх областях 
України, крім Донецької, Луганської області та АР Крим. В My 
Pol доступні такі функції:  кнопка SOS для екстреного виклику 
поліції;  оцінка роботи поліцейських, можливість залишити 
відгук про конкретний оперативники;  новинний розділ;  пові-
домлення про екстрені ситуації й інших повідомленнях від 
Національної поліції України (НПУ);  інтерактивна карта 
з усіма відділеннями поліції та лікарнями [7].

Як було визначено науковцем Волох О.К. у своєму дослі-
дженні, що кібернетична безпека є складовою інформаційної 
безпеки. У свою чергу, інформаційна безпека є одним з елемен-
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тів національної безпеки держави. На сьогодні у вітчизняній 
науці та юриспруденції немає єдиного підходу до визначення 
терміну «кібербезпека» [8, c. 106].

Закон України «Про Національну поліцію» у ст. 9 визна-
чає засади відкритості та прозорості, згідно з якою поліція 
забезпечує постійне інформування органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, а також громадськості 
про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод 
людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки 
та порядку [3]. Згідно з цим положення на офіційному веб-сайт 
МВС та НПУ розміщуються в актуальному стані інформаційні 
матеріали про діяльність підрозділів, нормативно-правова база, 
звіти, корисна інформація, а також новини. За допомогою веб-
сайта МВС та соціальних мереж є можливість повідомити про 
факти вчинення правопорушень. Також на офіційному каналі 
Нацполіції у YouTube, сторінках у соціальних мережах розмі-
щуються коментарі щодо викриття злочинів та правопорушень 
вчиненими працівниками поліції. Відповідальними структу-
рами здійснюється постійний моніторинг та аналіз матеріалів, 
розміщених у засобах масової інформації про антикорупційну 
діяльність органів та підрозділів НПУ. У випадках виявлення 
інформації про вчинення правоохоронцями правопорушень, 
фактів бездіяльності, неналежного виконання професійних 
обов’язків, а також фактів корупції та хабарництва з боку поса-
дових осіб поліції систематично інформується Департамент 
кадрового забезпечення та Департамент внутрішньої безпеки 
НПУ. Так, у Департаменті патрульної поліції ця функція покла-
дена на Управління моніторингу та аналітичного забезпечення 
ДПП. Випадки вчинення поліцейськими злочинів, зловживань 
не приховуються і висвітлюються у ЗМІ, зокрема відомчих [9], 
а також соціальних мережах.

На наш погляд, соціальні мережі - це двосічний інстру-
мент. Терористи вербують членів і планують атаки за допомо-
гою соціальних мереж, педофіли використовують платформи 
соціальних мереж для обміну фотографіями й відео. Соціальні 
мережі - це від 140-символьного твіту до 56-мегабайтного віде-
окліпу - сила, яку не можна заперечувати або ігнорувати. Але 
соціальні мережі теж роблять позитивний вплив. Платформи 
можуть використовуватися правоохоронними органами для 
розширення збору розвідданих і заручитися їхньою підтрим-
кою. Технологія моніторингу соціальних мереж дає можливість 
постійно відстежувати і архівувати інформацію про діяльність 
мільйонів людей, і її можуть використовувати правоохоронні 
органи для перевірки повідомлень на предмет інформації про 
протести, потенційні загрози, останні новини та багато іншого. 

Наприклад патрульний поліцейський приїжджаючи на 
виклик про зникнення людини, крім основних заходів з пошуку, 
поліцейський може звернутися до соціальних мереж, щоб вста-
новити час останнього відвідування зниклого, встановити 
близьких друзів, місце останнього візиту і тощо.

Г.О. Блінова зазначає, що логічно побудована на єдиних 
засадах, з урахуванням європейських та міжнародних принци-
пів, система інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації, що включає усі державні електронні інформа-
ційні ресурси, є основою цифрової держави в Україні. Ця вчена 
навіть запропонувала прийняти Закон України «інформацій-
ного забезпечення органів публічної адміністрації» з метою 
систематизацію, упорядкування, удосконалення адміністра-
тивно-правових засад інформаційного забезпечення органів 

публічної адміністрації та стандартизації використання елек-
тронних засобів та ресурсів органами публічної адміністрації, 
удосконалення норм чинного та перспективного законодавства 
України у цій сфері, а також гармонізація із законодавством 
Європейського Союзу. Цей нормативно-правовий акт, на думку 
Блінової Г.О., повинен містити розділ присвячений засадам 
кібербезпеки України та включати такі принципи: відкритості, 
доступності, стабільності та захищеності кіберпростору; пріо-
ритетності запобіжних заходів; консолідації зусиль у розсліду-
ванні та запобіганні кіберзлочинам, недопущенні використання 
кіберпростору в протиправних та воєнних цілях; забезпечення 
демократичного цивільного контролю над утвореними, відпо-
відно до законів України, військовими формуваннями та право-
охоронними органами держави, що діють у сфері кібербезпеки 
тощо [10, c. 67-68]. Удосконалення інформаційного законодав-
ства, що регулює відносини кібербезпеки, на зазначених заса-
дах повинно охоплювати і сферу діяльності ЗМІ.

На сьогодні основними нормативно-правовими актами, 
що визначають правові засади діяльності мас-медіа  в інтер-
неті є Закони України «Про інформацію» [11], «Про телеба-
чення і радіомовлення» [12], «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні» [13], «Про пресу та інші засоби 
масової інформації» [14], «Про електронні комунікації» [15]. 
Закон України «Про інформацію» визначає, що засоби масо-
вої інформації це засоби, призначені для публічного поши-
рення друкованої або аудіовізуальної інформації [11]. Закон 
«Про пресу та інші засоби масової інформації» під масовою 
інформацією  розуміє публічно розповсюджувані друко-
вані, аудіо- та аудіовізуальні повідомлення і матеріали; під 
засобами масової інформації розуміються газети,  журнали, 
теле- і радіопрограми, кінодокументалістика, інші періодичні 
форми публічного розповсюдження масової інформації. Згідно 
з цим нормативно-правового акту засоби масової інформації 
репрезентуються редакціями періодичної преси, теле- і раді-
омовлення (інформаційними агентствами,  іншими устано-
вами,  які  здійснюють  випуск  масової інформації) [11; 12]. 
Таким чином, можна підсумувати, що соціальні мережі мають 
ознаки засобів масової інформації, а саме: 1) здійснюються 
періодичне публічне розповсюдження масової інформації; 2) 
поширюють масову інформацію, тобто публічно розповсюджу-
ють друковані, аудіо- та аудіовізуальні повідомлення і матері-
али; 3) висвітлюють інформацію періодично, тобто не рідше 
одного разу на рік. 

Висновки. Для удосконалення правового регулювання 
використання соціальних мереж в роботі патрульної поліції із 
дотриманням засад кібербезпеки ми пропонуємо: 1) розширю-
вати співпрацю з іншими правоохоронними органами та заці-
кавленими сторонами в боротьбі зі злочинами у сфері техно-
логій; 2) посилити координацію та обмін досвідом у боротьбі 
з технологічними злочинами і їх розслідуванні; 3) розробити 
та затвердити відповідну концепцію МВС; 4) закріпити у про-
екті Закону України «Про  електронні комунікації» визначення 
поняття електронні соціальні мережі та загальні засади їх 
використання; 5) у Правилах етичної поведінки поліцейських 
закріпити положення про принципи розміщення в соціальних 
мережах інформації; 6) ввести зміни до посадових інструк-
цій працівників відповідних підрозділів патрульної поліції, 
з метою конкретизації їх повноважень щодо висвітлення інфор-
мації про діяльність підрозділу в соціальних мережах та пра-
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воохоронного моніторингу, дотримання правил кібербезпеки 
і процесі такої комунікації; 7) розробити методичні рекомен-
дації та пам’ятки для працівників поліції щодо використання 
соціальних мереж.

Організаційними заходами, що сприятимуть підвищенню 
ефективності використання соціальних мереж в роботі патруль-
ної поліції є розробка відповідного навчального тренінгу для 
поліцейських, а також проведення тренінгів, інструктажів 
та роз’яснювальної роботи серед працівників поліції щодо роз-
міщення інформації на своїх сторінках соцмереж відомостей із 
врахуванням вимог етичної поведінки, кібербезпеки та норм 
вітчизняного законодавства.
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Mamedova E. Social networks and cybersecurity  
of the patrol police.

Summary. The article is devoted to the study of the theory 
and practice of using social networks by patrol police officers 
in terms of cybersecurity of official information resources 
and the formulation of the author’s position on addressing 
existing theoretical and practical issues. Attention is drawn 
to the fact that the degree of scientific development of cer-
tain issues of cybersecurity of the National Police and the use 
of social networks in their work is insufficient and needs to be 
rethought and improved. It has been shown that law enforce-
ment agencies are increasingly using social media analysis to 
understand the organization of criminal activity, to identify 
their relationship, as well as to analyze data that can be used 
to concentrate efforts to prevent crime. However, according 
to official data, the number of criminal cyberattacks and false 
reports of offenses on social networks is increasing, and patrol 
police officers do not have the tools and techniques to coun-
ter them. To improve the legal regulation of the use of social 
networks in the work of patrol police in compliance with 
the principles of cybersecurity, it is proposed: to expand coop-
eration with other law enforcement agencies and stakeholders 
in combating crimes in technology, especially cyberpolice 
units; strengthen coordination and exchange of experience in 
the fight against technological crimes and their investigation; 
develop and approve the concept of cybersecurity of the Min-
istry of Internal Affairs; to enshrine in the draft Law of Ukraine 
“On Electronic Communications” the definition of electronic 
social networks and the general principles of their use; to 
enshrine in the Rules of Ethical Conduct of Police Officers 
the principles of posting information on social networks; make 
changes to the job descriptions of employees of the relevant 
patrol police units, in order to specify their powers to cover 
information about the activities of the unit on social networks 
and law enforcement monitoring, compliance with cyberse-
curity rules and the process of such communication; develop 
guidelines and guides for police officers on the use of social 
networks and compliance with cybersecurity rules.

Key words: patrol police, cybersecurity, social networks.
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ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАКОННІ ВИМОГИ 
ПОСАДОВИХ ОСІБ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ

Анотація. У статті аналізуються правові засади отри-
мання та використання податкової інформації на підставі 
законних вимог посадових осіб податкових органів, дослід-
жуються теоретичні та практичні аспекти надання такої 
інформації, визначаються ознаки податкової інформації як 
предмету адміністративного правопорушення, що полягає 
у невиконанні законних вимог посадових осіб податкових 
органів. З’ясовано, що половину законних вимог поса-
дових осіб податкових органів, що захищаються адміні-
стративним деліктним законодавством складають вимоги 
з надання податкової інформації. Враховуючи положення 
податкового та інформаційного законодавства до ознак 
податкової інформації як предмету адміністративного пра-
вопорушення, відповідальність за яке передбачена стат-
тею 163-3 КУпАП, віднесено: 1) змістовну складову – це 
відомості або дані, розміщені на електронних та паперо-
вих носіях про: фінансово-господарську діяльність, отри-
мані доходи, видатки платників податків та іншу інформа-
цію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, 
платежів, про дотримання вимог законодавства; про наяв-
ність банківських рахунків; про обсяг та обіг коштів на 
рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені 
строки валютної виручки від суб’єктів господарювання, 
інформацію про договори боржника про зберігання цін-
ностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) 
про суми доходів, виплачених фізичним особам банками, 
та утриманих з них податків, зборів, платежів; про дер-
жавну реєстрацію та видачу ліцензій суб’єктам госпо-
дарської діяльності тощо; 2) містять свідчення про діяль-
ність платників податків та зборів, а саме фізичних осіб; 
юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів; об’єд-
нання громадян, релігійні організації; суб’єктів владних 
повноважень, які є платниками податків; Національного 
банку, банків та інших фінансових установ; міжнародних 
організацій; 3) носіями такої інформації є електронні чи 
паперові документи: грошові документи; бухгалтерські 
книги, звіти, кошториси, декларації, касові книги, інші 
документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків; 4) 
це інформація, яка зазначена у законній податковій вимозі, 
тобто у такій, що по змісту, по підставах та по процедурі 
надсилання відповідає вимогам законодавства; 5) цільова 
складова , тобто мета збору податкової інформації – забез-
печення адміністрування податків та зборів; здійснення 
контролю за нарахуванням та сплатою податків та зборів; 
ведення Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного 
реєстру акцизних накладних, формування інформаційного 
фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників 
податків та інших баз даних. Обґрунтовано та запропоно-
вано зміни до статті 163-3 «Невиконання законних вимог 
посадових осіб податкових органів» КУпАП щодо розши-
рення переліку прав посадових осіб з отримання податко-
вої інформації, що захищаються адміністративним делік-
тним законодавством. 

Ключові слова: податкова інформація, посадова 
особа, законна вимога, податкові органи, адміністративна 
відповідальність.

Постановка проблеми. Інформація відіграє важливу 
роль в діяльності податкових органів, оскільки є основним 
елементом комунікації з платниками податків, іншими орга-
нами публічної влади, правоохоронними органами та громад-
ськими організаціями. Саме інформація, зафіксована на різ-
них носіях є основним об’єктом, передання якого вимагають 
податкові органи від платників податків та органів публічної 
влади з метою якісного забезпечення адміністрування податків 
та контролю за їх сплатою. Роль інформації в податковому адмі-
ніструванні вельми специфічна, наголошує І.В. Ясько, оскільки 
вона може виступати його об’єктом, коли здійснюються різно-
манітні дії з приводу інформації, і його засобом [1, c. 65].

Передумовами електронно-інформаційної взаємодії плат-
ників податків та фіскальних органів, на думку Н.С. Хатанюка, 
є те, що дистанційна взаємодія обміну інформацією набуває 
миттєвого та глобального характеру; у зв’язку із усуненням 
особистісного спілкування учасників податкових правових 
відносин усуваються корупційні ризики; проводиться запобі-
гання правопорушенням у податковій сфері; діяльність плат-
ника податків здійснюється на основі використання послуг, 
що надаються за допомогою інформаційно-інтелектуальних 
технологій та технологій зв’язку фіскальних органів; наявність 
оперативного доступу до інформації наділяє фіскальні органи 
роллю координатора правомірної поведінки платників податків 
у сфері оподаткування [2, с. 30; 3, с. 81].

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2018 р. № 1101-р. серед концептуальних напрямів реформу-
вання системи органів, що реалізують державну податкову 
та митну політику визначено такі як забезпечення підвищення 
аналітичної спроможності Державної податкової служби 
(ДПС) шляхом налагодження ефективного та своєчасного 
обміну інформацією, розширення використання інформацій-
них рішень, методів аналізу та обробки масивів даних, сис-
теми аналізу та управління ризиками у процесі виконання 
своїх функцій; забезпечення безперебійної роботи та спіль-
ного доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, баз 
даних та інших інформаційних ресурсів, що використовуються 
для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання 
податкового та митного законодавства новоутвореними Дер-
жмитслужбою та ДПС; забезпечення розвитку перспективної 
архітектури інформаційно-телекомунікаційної системи, визна-
чення стандартів та документації інформаційно-телекомуні-
каційної системи, забезпечення інтеграції і сумісності всіх її 
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компонентів і підсистем, у тому числі під час поділу ДФС на 
Держмитслужбу та ДПС; запровадження політики управління 
інформаційно-телекомунікаційною системою, яка повинна 
передбачати прийняття середньострокової та довгострокової 
стратегії розвитку такої системи, державний нагляд за нею, 
забезпечення функціонування центрального та регіональних 
підрозділів інформаційно-телекомунікаційної системи, а також 
базуватися на результатах моніторингу потреб користувачі [4]. 
До зазначених баз даних та інформаційно-телекомунікаційної 
системи вноситься та в них циркулює податкова інформація. 

Як слушно зазначає О.Є. Деменков, в основу реформування 
податкових служб розвинутих країн світу покладено серед 
інших також принцип високої ефективності податкових систем, 
що базується на широкому використанні інформаційно-кому-
нікаційних технологій, у тому числі, вільного доступу подат-
кових органів до інформаційних баз даних інших органів, які 
мають відомості про доходи, витрати, фінансові зобов’язання 
та фінансовий стан платників податків [5, c. 191]. 

Правове регулювання правовідносин, які виникають щодо 
збирання, зберігання, використання та поширення податкової 
інформації здійснюється Податковим кодексом України від 
2 грудня 2010 р. № 2755-VI [6], Законом України від 2 жовтня 
1992 р. № 2657-XII «Про інформацію» [7], Законом України від 
13 січня 2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформа-
ції» [8], постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2010 р. № 1245 «Про затвердження Порядку періодичного 
подання інформації органам державної податкової служби 
та отримання інформації зазначеними органами за письмовим 
запитом» та іншими нормативно-правовими актами [9, 10]. 

Згідно цих нормативно-правових актів інформація дозволяє 
органам державного управління ефективно здійснювати свої 
повноваження. І.В. Ясько наголошує, що наявність у податко-
вих органів єдиного банку повної, достовірної та актуальної 
інформації дає можливість здійснювати різні форми подат-
кового контролю: оперативно виявляти схеми ухилення від 
оподаткування в кожному конкретному випадку, виконувати 
камеральні податкові перевірки, відбирати платників на виїзну 
податкову перевірку і проводити її. Якість і обсяг інформації, 
якою володіє і податковий орган, також впливає на застосову-
вані методи податкового контролю [1, c. 65]. Перепонами на 
шляху до ефективного функціонування системи інформацій-
ного забезпечення податкових органів, реалізації ними функ-
цій з адміністрування та контролю за нарахуванням та сплатою 
податків і зборів виступає невиконання фізичними та юридич-
ними особами приватного та публічного права вимог щодо 
надання такої податкової інформації і різному вигляді та на 
різних носіях. 

Основу для цього дослідження становили праці науков-
ців, що досліджували правове регулювання діяльності подат-
кових органів та її інформаціно-аналітичну складову, серед 
яких – О.І. Баїк, Р.В. Галич, О.Є. Деменков, Д.П. Дорошенко, 
А.А. Козіна, Н.С. Хатанюк, П.М. Чистяков, Я.В. Янушевич, 
І.В. Ясько. 

Мета статті – з’ясувати правові засади отримання та викори-
стання податкової інформації на підставі законних вимог посадо-
вих осіб податкових органів, дослідити теоретичні та практичні 
аспекти надання такої інформації, визначити ознаки податкової 
інформації як предмету адміністративного правопорушення, що 
полягає у невиконанні законних вимог посадових осіб податко-

вих органів та виявити напрями удосконалення адміністратив-
ного деліктного законодавства в цій сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. І.В. Ясько 
наголошує, що значна частина управлінських повноважень 
реалізується податковими органами з приводу отримання 
інформації, яка в подальшому використовується в податковому 
контролі. Більше половини прав податкових органів, виділених 
Податковому кодексі України, безпосередньо стосуються отри-
мання тих чи інших відомостей з різноманітних джерел [6; 1, 
70]. Так у статті 19.1. Податкового кодексу України зазначені 
відповідні функції податкових органів у інформаційній сфері, 
які забезпечують виконання ними завдань контролю за нараху-
ванням та сплатою податків і зборів: 1) реєстрування та ведення 
обліку платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів 
оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, про-
ведення диференціації платників податків; 2) забезпечення 
достовірності та повноти обліку платників податків та плат-
ників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, 
пов’язаних з оподаткуванням; 3) формування та ведення Дер-
жавного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного 
банку даних про платників податків – юридичних осіб, реє-
стрів, ведення яких покладено законодавством на контролюючі 
органи; 4) організація збору податкової інформації та внесення 
її до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову політик; 5) організація 
інформаційно-аналітичного забезпечення та організація авто-
матизації процесів адміністрування контролюючими органами 
тощо [6]. Таким чином податкова інформація відіграє ключову 
роль в роботі податкових органів. За допомогою інформацій-
но-аналітичного забезпеченню діяльності контролюючих орга-
нів зазначає Д.П. Дорошенко, вони продукують підстави поза-
планових документальних перевірок [11, c. 16]. І відповідно дії 
чи бездіяльність фізичних та юридичних осіб платників подат-
ків, а також суб’єктів наділених владними повноваженнями, що 
мають наслідком не надання такої інформації, завдають шкоди 
податковим органам.

Статтею 16 Закону України «Про інформацію» від 
02.10.1992 р. № 2657-XII визначено, що податкова інформа-
ція – це сукупність відомостей і даних, що створені або отри-
мані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної 
діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролю-
ючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Подат-
ковим кодексом України. Правовий режим податкової інфор-
мації визначається Податковим кодексом України та іншими 
законами [7]. Отже, підсумовує О.І. Баїк, інформація є об’єктом 
інформаційних відносин (ст. 4 Закону України «Про інформа-
цію»), а суб’єктами інформаційних відносин є: а) фізичні особи 
(резиденти і нерезиденти України, у тому числі самозайняті 
особи); б) юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) 
та їх відокремлені підрозділи; в) об’єднання громадян, г) релі-
гійні організації; д) суб’єкти владних повноважень, які є плат-
никами податків; е) Національний банк, банки та інші фінан-
сові установи; є) міжнародні організації [9; 7; 10]. 

Податкова інформація є обширною та закріпленою на різних 
носіях. Так, П.М. Чистяков зазначає, що джерела інформації, 
яка необхідна для проведення податкового контролю є розпоро-
шеними. Оскільки, наприклад, для здійснення контролю з боку 
органів державної податкової служби України за підприємниць-
кою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню, потрібні данні не 
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тільки про дотримання суб’єктами правовідносин податкового 
законодавства, а й вимог ліцензування, відповідно обсяг інфор-
мації та кількість джерел, з яких вони отримуються, суттєво 
збільшується і за обсягом і за змістом [12, с. 11]. П.М. Чистяков 
визначає предмети податкового контролю: сукупність доку-
ментів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків (грошові 
документи; бухгалтерські книги, звіти, кошториси, деклара-
ції, товарно-касові книги, інші документи незалежно від спо-
собу подання інформації (зокрема комп’ютерний), пов’язаних 
з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, що спла-
чуються суб’єктами підприємницької діяльності, яка підлягає 
ліцензуванню; сукупність документів, пов’язаних з розрахун-
ками за товари (послуги) та їх обліком (розрахункові книжки, 
книги обліку розрахункових операцій, прибуткові та видаткові 
касові ордери, касові книги, інші документи, що підтверджу-
ють факт розрахунку); показники реєстратору розрахункових 
операцій, що застосовується для розрахунків за готівку із спо-
живачами; свідоцтва про державну реєстрацію суб’єктів під-
приємницької діяльності, спеціальні дозволи (ліцензії, патенти 
тощо) на здійснення окремих видів підприємницької діяль-
ності; марки акцизного збору тощо [12, с. 14]. Всі ці джерела 
інформації повинні надаватись за законною вимогою подат-
кового органу платниками податків. І тільки за умови отри-
мання необхідної інформації можливе виконання посадовими 
особами належної якості їх професійних обов’язків у сфері 
податкового контролю. Г.О. Блінова наголошує, що значення 
інформації у сфері відносин публічного фінансового контролю 
складно переоцінити. Інформаційні відносини, що виникають 
між суб’єктами фінансового контролю, нерозривно пов’язані із 
змістом фінансового контролю. Найчастіше предметом фінан-
сового контролю, вважає Г.О. Блінова, є первинні документи, 
що містять відомості про фінансово-господарську діяльність 
контрольованого суб’єкта [13, c. 95]. 

Контроль у сфері оподаткування, на думку А.А. Козіної, 
складається з трьох елементів. Перший – отримання необхід-
ної інформації, другий – аналіз та оцінка інформації, третій – 
реагування на виявлені конкретні відхилення від встановлених 
правил і вимог податкового законодавства [14, с. 12]. Водночас 
підставами для того щоб вимога надати інформацію податко-
вими органами вважалась законною, вона повинна по змісту, 
по підставах та по процедурі надсилання відповідати вимогам 
законодавства.

Підставами для проведення документальної позапланової 
перевірки можуть бути, зазначає Р.В. Галич, факти ненадання 
відповіді платником податків на письмовий запит контролюю-
чого органу протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем 
його отримання, притому що в такому запиті зазначається вияв-
лена недостовірність даних, що містяться в податкових декла-
раціях, і відповідна декларація, та/або отримання податкової 
інформації, що свідчить про порушення платником податків 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи. Порядок і підстави направлення запитів 
про отримання інформації податковою службою встановлені 
ст. 73 ПК України. Проте Р.В. Галич наголошує, що в більшості 
випадків підстав для направлення запитів, які отримують плат-
ники податків, немає й латентною метою направлення таких 
запитів насправді є бажання податкової призначити перевірку 
платника в разі ненадання таким платником відповіді на від-
повідний запит. Також згідно з п. 18 п. 73.3 ст. 73 ПК України, 

коли запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами 
першим -п’ятим п. 73.3 ПК України, платник податків звіль-
няється від обов’язку надавати відповідь на такий запит [6; 
15, c. 113].

Водночас Кодексом України про адміністративні правопо-
рушення (КУпАП) передбачена відповідальність за ст. 163-3 за 
невиконання законних вимог посадових осіб податкових орга-
нів, що визначені у  підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.3
1 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України [16]. 

Наприклад, за даними протоколу №227 серія АА 
№803439 від 17.11.2016 головним державним ревізором – 
інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами ГУ 
ДФС у м. Києві під час проведення документальної позапла-
нової виїзної перевірки ТОВ «Столичний млин», код ЄДРПОУ 
37175801, встановлено порушення прав контролюючих органів, 
а саме: п.п. 20.1.3. п. 20.1. ст. 20 «Отримувати безоплатно від 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій усіх форм власності та їх поса-
дових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення 
відповідних держаних реєстрів (кадастрів), інформацію, доку-
менти і матеріали» Податкового кодексу України №2755-VІ від 
02.12.10  (із змінами та доповненнями), відповідальність за що 
встановлена ч. 3 ст.163-3 КУпАП [17].

Саме підпункт 20.1.3. статті 20 Податкового кодексу України 
закріплює право податкових органів отримувати безоплатно від 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій усіх форм власності та їх поса-
дових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення 
відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, доку-
менти і матеріали. Проте видається нелогічним відсутність 
адміністративної відповідальності за невиконання інших вимог 
податкових органів, обумовлених їх правами та закріпленими 
у інших підпунктах статті 20 Податкового кодексу України, що 
також стосуються отримання інформації та її носіїв, що забезпе-
чують виконання завдань податкових органів. Такими правами 
податкових органів щодо отримання податкової інформації, які 
обумовлюють їх законні вимоги є: 1) отримувати безоплатно для 
здійснення функцій, визначених законом, від платників податків, 
у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, 
усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, 
довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його 
посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про 
фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки 
платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчислен-
ням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання 
вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на 
контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність 
у порядку та на підставах, визначених законом (пп. 20.1.2.); 2) 
отримувати безоплатно від платників податків, а також від уста-
нов Національного банку України, банків та інших фінансових 
установ довідки у порядку, встановленому Законом України 
«Про банки і банківську діяльність» та цим Кодексом, довідки 
та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а 
на підставі рішення суду – інформацію про обсяг та обіг коштів 
на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені 
строки валютної виручки від суб’єктів господарювання, інфор-
мацію про договори боржника про зберігання цінностей або 
надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального 
банківського сейфа, що охороняється банком (пп. 20.1.5.); 3) 
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запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні 
документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, 
регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов’язану 
з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням 
вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено 
на контролюючі органи (пп. 20.1.6.); 4) отримувати від платників 
податків, платників єдиного внеску та надавати у межах, перед-
бачених законом, документи в електронному вигляді (пп. 20.1.7.); 
5) одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єди-
ного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних 
накладних, формування інформаційного фонду Державного 
реєстру фізичних осіб – платників податків від платників подат-
ків, а також Національного банку України та його установ – 
про суми доходів, виплачених фізичним особам, та утриманих 
з них податків, зборів, платежів; від органів, уповноважених 
проводити державну реєстрацію суб’єктів, видавати ліцензії 
на провадження видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню відповідно до закону, – про державну реєстрацію 
та видачу ліцензій суб’єктам господарської діяльності; від орга-
нів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, – про громадян, 
які прибули на проживання до відповідного населеного пункту 
чи вибули з нього; від органів державної реєстрації актів цивіль-
ного стану – про фізичних осіб, які померли; інформацію, необ-
хідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, 
об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням 
(пп. 20.1.20.); 6) одержувати безоплатно від органів статистики 
дані, необхідні для використання у проведенні аналізу фінансо-
во-господарської діяльності підприємств, установ, організацій 
усіх форм власності (пп. 20.1.21.); 7) отримувати від нотаріусів 
за письмовим запитом інформацію про вступ фізичної особи 
у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних 
про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадку-
вання (пп. 20.1.22.); 8) відкрито застосовувати технічні прилади 
і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеоза-
пису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису; відкрито здійсню-
вати звукозапис, фото-, відеофіксацію (відеозйомку), накопичу-
вати та використовувати таку мультимедійну інформацію (фото, 
відео-, звукозапис) під час проведення перевірок (пп. 20.1.48.) 
[6]. 

Ці права податкових органів спрямовані на збір актуальної 
інформації про діяльність платників податків, а тому на наш погляд, 
повинні захищатись на рівні із правом, передбаченим у підпунк-
тами 20.1.3. та 20.1.24 статті 20 Податкового кодексу України. 

Така наша пропозиція обґрунтовується тим, що дії платни-
ків податків щодо не виконання законних вимог посадових осіб 
податкових органів у частині не надання інформації не кара-
ються. Так, наприклад, у постанові Новомосковського міськра-
йонного суду Дніпропетровської області від 09.04.2014 року 
було з’ясовано, що 11.03.2014 року при проведенні планової 
виїзної перевірки ПП «Ліна Агро» виявлено невиконання поса-
довою особою ПП «Ліна Агро» законних вимог посадових осіб 
органів державної податкової служби, наведених у п.п. 20.1.2, 
п. 20.1 ст. 20, п. 85.4 ст. 85 Податкового кодексу України, а саме 
ненадання посадовою особою ПП «Ліна Агро» контролюю-
чим органам документів при здійсненні планової перевірки. 
Суд визнав, що в діях посадовою особою ПП «Ліна Агро» 
відсутній склад адміністративного правопорушення,  перед-
бачений ч. 1 ст. 163-3 КУпАП, оскільки дана стаття передба-
чає невиконання керівниками та іншими посадовими особами 

підприємств, установ, організацій, включаючи установи Наці-
онального банку України, комерційні банки та інші фінансо-
во-кредитні установи, законних вимог посадових осіб орга-
нів доходів і зборів, перелічених у підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 
20.1.30, 20.1.31 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу 
України, тобто підпункти, які зазначені в протоколі про адмі-
ністративне правопорушення відносно цієї особи не підпада-
ють під дію цієї статті. Відтак, згідно з п. 1 статті 247 КУпАП 
передбачено, що провадження в справі про адміністративне 
правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підля-
гає закриттю за відсутністю події і складу адміністративного 
правопорушення. Тому справа про адміністративне право-
порушення відносно  посадовою особою ПП «Ліна Агро»за 
ч. 1 ст. 163-3 КУпАП підлягає закриттю [18]. Тобто схожі за 
змістом дії працівників підприємства спрямовані на не надання 
інформації посадовим особам платників податків не підляга-
ють покаранню. Така ситуація створює передумови для усклад-
нення роботи податкових органів. Для виправлення ситуаціє 
необхідно внести зміни до ст. 163-3 КУпАП.

Висновки. Таким чином половину законних вимог посадо-
вих осіб податкових органів, що захищаються адміністративним 
деліктним законодавством складають вимоги з надання податко-
вої інформації. Враховуючи положення податкового та інформа-
ційного законодавства до ознак податкової інформації як пред-
мету адміністративного правопорушення, відповідальність за 
яке передбачена статтею 163-3 КУпАП можна віднести: 

1) за змістом це відомості або дані, розміщені на електро-
нних та паперових носіях про: фінансово-господарську діяль-
ність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу 
інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, збо-
рів, платежів, про дотримання вимог законодавства; про наяв-
ність банківських рахунків; про обсяг та обіг коштів на рахунках, 
у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної 
виручки від суб’єктів господарювання, інформацію про дого-
вори боржника про зберігання цінностей або надання борж-
нику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського 
сейфа, що охороняється банком (запитується на підставі рішення 
суду); про суми доходів, виплачених фізичним особам банками, 
та утриманих з них податків, зборів, платежів; про державну реє-
страцію та видачу ліцензій суб’єктам господарської діяльності; 
про громадян, які прибули на проживання до відповідного насе-
леного пункту чи вибули з нього; про фізичних осіб, які померли; 
інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку 
платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’яза-
них з оподаткуванням; дані, необхідні для використання у прове-
денні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, 
установ, організацій усіх форм власності; інформацію про вступ 
фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням 
повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за 
правом спадкування; інформацію, необхідну для здійснення 
повноважень контролюючих органів щодо забезпечення пога-
шення податкового боргу платника податків;

2) містять свідчення про діяльність платників податків 
та зборів, а саме фізичних осіб (резиденти і нерезиденти Укра-
їни, у тому числі самозайнятих осіб); юридичних осіб (рези-
денти і нерезиденти України) та їх відокремлених підрозділів; 
об’єднання громадян, релігійні організації; суб’єктів владних 
повноважень, які є платниками податків; Національного банку, 
банків та інших фінансових установ; міжнародних організацій; 
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3) носіями такої інформації є електронні чи паперові 
документи: грошові документи; бухгалтерські книги, звіти, 
кошториси, декларації, товарно-касові книги, інші доку-
менти, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, інших 
платежів, що сплачуються суб’єктами підприємницької 
діяльності; сукупність документів, пов’язаних з розрахун-
ками за товари та їх обліком : розрахункові книжки, книги 
обліку розрахункових операцій, прибуткові та видаткові 
касові ордери, касові книги, інші документи, що підтверджу-
ють факт розрахунку; показники реєстратору розрахункових 
операцій, що застосовується для розрахунків за готівку із 
споживачами; свідоцтва про державну реєстрацію суб’єктів 
підприємницької діяльності, спеціальні дозволи : ліцензії, 
патенти тощо на здійснення окремих видів підприємниць-
кої діяльності; марки акцизного збору тощо; документи, 
що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, 
фінансова, статистична та інша звітність, пов’язана з обчис-
ленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням 
вимог законодавства; 

4) це інформація, яка зазначена у законній податковій 
вимозі, тобто у такій, що по змісту, по підставах та по проце-
дурі надсилання відповідає вимогам законодавства; 

5) мета збору податкової інформації – забезпечення адмі-
ністрування податків та зборів; здійснення контролю за нара-
хуванням та сплатою податків та зборів; для ведення Єдиного 
реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних 
накладних, формування інформаційного фонду Державного 
реєстру фізичних осіб – платників податків та інших баз даних;

6) надавати цю інформацію податковим органам повинні: 
платники податків та зборів, у тому числі благодійні та інші 
неприбуткові організації, усіх форм власності; державні органи, 
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи 
та організації усіх форм власності (їх посадові особи), зокрема 
Національний банк України, банки та інші фінансові установи; 
органи, уповноважені проводити державну реєстрацію суб’єк-
тів, видавати ліцензії на провадження видів господарської 
діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону; 
органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб; органи дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану; органи статистики; 
органи, що забезпечують ведення відповідних державних реє-
стрів (кадастрів); нотаріуси та інші суб’єкти.

На наш погляд, права податкових органів визначені у під-
пунктах 20.1.2, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7, 20.1.20, 20.1.21, 20.1.22, 
20.1.48 статті 20 Податкового кодексу України спрямовані на 
збір актуальної інформації про діяльність платників податків 
та забезпечення їх фунцій адмінітсрування податків і збо-
рів та контролю за їх правильним нарахуванням та сплатою, 
а повинні захищатись на рівні із правами, передбаченими 
у підпунктами 20.1.3. та 20.1.24 статті 20 Податкового кодексу 
України. У зв’язку із цим пропонуємо доповнити пп. 20.1.2, 
20.1.5, 20.1.6, 20.1.7, 20.1.20, 20.1.21, 20.1.22, 20.1.48 диспози-
цію статті 163-3 «Невиконання законних вимог посадових осіб 
податкових органів» КУпАП.
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Summary. The article analyzes the legal basis for 
obtaining and using tax information on the basis of legal 
requirements of tax officials, examines theoretical and practical 
aspects of providing such information, identifies signs of tax 
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information as a subject of administrative offense, which is 
failure to comply with legal requirements of tax officials. It 
was found that half of the legal requirements of officials of tax 
authorities protected by administrative tort law are requirements 
for the provision of tax information. Given the provisions of tax 
and information legislation to the signs of tax information as 
a subject of administrative offense, the responsibility for which 
is provided by Article 163-3 of the Code of Administrative 
Offenses, includes: 1) content component – is information 
or data posted on electronic and paper media received 
income, expenses of taxpayers and other information related 
to the calculation and payment of taxes, fees, charges, 
compliance with the law; on the availability of bank accounts; 
on the amount and turnover of funds on the accounts, 
including non-receipt of foreign exchange earnings from 
business entities, information on the debtor’s agreements on 
storage of valuables or providing the debtor with property 
lease (rent) on the amount of income paid to individuals by 
banks, and taxes, fees, charges withheld from them; on state 
registration and issuance of licenses to business entities, etc 
.; 2) contain evidence of the activities of taxpayers, namely 
individuals; legal entities and their separate subdivisions; 
associations of citizens, religious organizations; subjects 

of power who are taxpayers; National Bank, banks and other 
financial institutions; international organizations; 3) carriers 
of such information are electronic or paper documents: 
monetary documents; accounting books, reports, estimates, 
declarations, cash books, other documents related to 
the calculation and payment of taxes; 4) it is the information 
specified in the legal tax requirement, ie in such that on 
the maintenance, on the bases and on procedure of sending 
meets requirements of the legislation; 5) target component, 
ie the purpose of collecting tax information – ensuring 
the administration of taxes and fees; exercising control over 
the accrual and payment of taxes and fees; maintaining 
the Unified Register of Tax Invoices, the Unified Register 
of Excise Invoices, the formation of the information fund 
of the State Register of Individuals – Taxpayers and other 
databases. Amendments to Article 163-3 “Failure to comply 
with legal requirements of officials of tax authorities” 
of the Code of Administrative Offenses to expand the list 
of rights of officials to obtain tax information protected by 
administrative tort legislation are substantiated and proposed.

Key words: tax information, official, legal requirement, 
tax authorities, administrative responsibility.
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