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ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Необхідність підготовки фахівців з вищою освітою об’єктивно обумовлена потребами сучасного періоду розвитку нашого су-

спільства. Надання можливості отримання якісної юридичної освіти є першим і необхідним кроком у напрямку забезпечення країни 
кваліфікованими кадрами в області юриспруденції, а отже і побудови сучасної правової та демократичної держави. 

Саме тому за ініціативою Президента МГУ академіка С. В. Ківалова та рішенням Вченої ради МГУ 1 вересня 2005 року створе-
ний і успішно діє Інститут національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету. 

На сьогоднішній день в Інституті національного та міжнародного права є всі умови для навчання висококваліфікованих фахівців 
за спеціальностями «Правознавство» та «Міжнародне право» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та 
«магістр» на контрактній основі. 

Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародне право» супроводжується поглибленим вивченням іноземних мов.
Передбачено можливість отримання додаткової кваліфікації – «Перекладач».
Навчання здійснюється на денній та заочній формах. 
Мови викладання – українська, російська та англійська.
Викладання в ІНМП ведуть 12 професорів, докторів юридичних наук, більше 50 доцентів, кандидатів юридичних наук та 

60 викладачів і асистентів. 
У складі Інституту функціонують шість кафедр: 

• кафедра теорії та історії держави і права;    • кафедра кримінального права, процесу та криміналістики; 
• кафедра цивільного та господарського права і процесу;   • кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства;
• кафедра конституційного права та державного управління;  • кафедра загальногуманітарних дисциплін. 

Показником високого професійного рівня і наукової активності викладачів є той факт, що ІНМП систематично виступає ініціато-
ром всеукраїнських та міжнародних наукових заходів. 

Важливим напрямком науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу ІНМП є щоквартальне видання наукових 
періодичних видань:

- «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція» (включено до Переліку наукових 
фахових видань України);

- «Альманах міжнародного права».
На базі Інституту діє Спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій, функціонує аспірантура за чотирма 

спеціальностями: (12.00.01) – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; (12.00.03) – цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; (12.00.08) – кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право; (12.00.09) – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність. Відкрито докторантуру за спеціальністю (12.00.09) – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність.

Особи, що навчаються в Інституті національного та міжнародного права, мають можливість проходити підготовку студентів ви-
щих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки. Випускники кафедри отримують військове 
звання «молодший лейтенант запасу».

Здобуті під час навчання знання та практичні навички дають можливість студентам і випускникам Інституту стажуватися та на-
вчатися за магістерськими та докторськими програмами у школах права Європи та США.

Сьогодні у цьому навчальному закладі навчаються близько 1000 студентів, серед яких не тільки громадяни України, а й представ-
ники Російської Федерації, Болгарії, Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Туреччини, Грузії, Азербайджану, Туркменістану, Іраку, 
Конго та ін. Факт навчання в Інституті значної кількості іноземних громадян, безумовно, характеризує його як підрозділ вищого навчаль-
ного закладу міжнародного рівня. З кожним роком кількість студентів ІНМП зростає.

Період існування Інституту в історичному 
вимірі невеликий. Однак за цей час вдалося 
створити структурний підрозділ з традиціями, 
що дозволяють займати одну з лідируючих по-
зицій в системі вищої юридичної освіти нашої 
країни. Цьому сприяють і чудова матеріаль-
но-технічна база, і професіоналізм професор-
сько-викладацького складу, який ґрунтується 
на міцному фундаменті культури, гуманітар-
них знань і безцінного багаторічного досвіду. 

Все це дає можливість задоволення по-
треби суспільства у новому типі фахівця, 
здатного вирішувати найважливіші правові 
проблеми сучасності.
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ІНСТИТУТ САМОДОПОМОГИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: 
ІСТОРИКО-ПРАВОВА РОЗВІДКА

Анотація. У статті досліджується міжнародно-пра-
вовий інститут самодопомоги під кутом історичного 
розвитку міжнародного права.

Ключові слова: самодопомога, примус, збройні за-
ходи, «право на війну», самооборона.

Постановка проблеми. У системі норм міжнародно-
го права, як і в межах кожного правопорядку, охорона прав та 
інтересів його суб’єктів у разі необхідності може здійснюва-
тися за допомогою примусу. Найважливішою формою прояву 
примусу в міждержавних відносинах є міжнародно-правові 
санкції, що відіграють головну роль в охороні міжнародного 
правопорядку, оскільки за допомогою них суб’єкти міжнарод-
ного права реагують на міжнародні правопорушення.

В історичній ретроспективі міжнародно-правові санк-
ції спершу застосовувалися в порядку самодопомоги [1, 
с. 187]. Втім, у процесі формування та розвитку системи 
міжнародних міждержавних відносин, передусім у контек-
сті створення міжнародних організацій, санкції набувають 
колективного (інституційного) характеру. Згідно сучасного 
міжнародного права, примус на міжнародній арені у разі 
необхідності здійснюється децентралізовано (однією або де-
кількома державами, тобто в порядку самодопомоги) і цен-
тралізовано (з використанням міжнародного інституційного 
механізму, тобто за допомогою міжнародних організацій). 
Кожна держава як суверенний суб’єкт міжнародного права 
має право на примус [2, с. 10]. Оскільки, створивши міжна-
родні організації, держави абсолютно не втратили суверені-
тету і не відмовилися від свого первинного та універсально-
го права на примус. 

Загальновідомо, що примус у міжнародному праві завжди 
тісно пов’язаний з поняттям сили [2, с. 5]. Однак застосування 
сили у міждержавних відносинах залежно від обставин може 
мати правомірний або неправомірний характер. Оскільки при-
мусом у юридичному сенсі є лише дозволене нормами міжна-
родного права застосування сили. Недозволене міжнародним 
правом застосування сили становить насильницьке свавілля.

Переважна більшість представників доктрини як класич-
ного, так і сучасного міжнародного права погоджується з тим, 
що юридичну сутність самодопомоги становить саме застосу-
вання сили. Сила у міждержавних відносинах може мати різні 
прояви: воєнна, економічна, політична, фінансова, комерцій-
на, науково-технічна, культурна, ідеологічна, інформаційна 
[3, с. 22]. Проте у контексті самодопомоги, окрім політичної 
та економічної сили, передбачається можливість застосуван-
ня також примусових заходів воєнного характеру. Останні, по 
суті, є найнебезпечнішими з-поміж інших примусових заходів 
самодопомоги, тому їх здійснення повинно відбуватися ви-
ключно на правових підставах, з погляду діючого у конкрет-
ний історичний період міжнародного права.

Відтак, метою дослідження є обґрунтування концептуаль-
ного підходу до поняття самодопомоги, з’ясування її норматив-
ного змісту та обсягу на кожному історичному етапі розвитку 
міжнародного права. Особливий інтерес становить існування 
правових підстав для застосування сили, передусім воєнної, у 
системі примусових заходів самодопомоги з погляду діючого у 
конкретний історичний період міжнародного права.

Стан дослідження. Теоретичною основою дослі-
дження стали праці таких вітчизняних науковців (радян-
ських та українських): В.А. Валиленка, В.А. Карташкіна,  
Г.В. Шармазанашвілі, Е.І. Скакунова, І.Д. Левіна, Д.Б. Левіна,  
Б.Г. Бігуаа, І.І. Лукашука, Г.І. Тункіна, М.О. Ушакова,  
С.В. Черніченка С.Д. Гольцова та ін. Також у процесі до-
слідження вказаної проблематики використовувалися праці 
й зарубіжних вчених, зокрема: Д. Анцилотті, Л. Броунлі,  
X. Кельзена, Л. Оппенгейма, А. Фердросса та ін. 

Виклад основних положень. На ранніх етапах розвитку 
міжнародного права, як уже відзначалося раніше, примус у 
міждержавній сфері здійснювався виключно у порядку са-
модопомоги. Відомий радянський юрист-міжнародник Ф.І. 
Кожевніков свого часу ствердив, що «…в міжнародному жит-
ті силою…, що забезпечує дотримання норм міжнародного 
спілкування, виступає, передусім (у порядку самодопомоги), 
держава з усім своїм апаратом примусу, аж до збройної сили 
включно» [4, с. 30]. Аналогічно висловлювався Є.А. Коровін. 
За його словами, примус «... здійснюється на міжнародній аре-
ні за допомогою індивідуальної чи колективної самодопомо-
ги заінтересованих держав» [5, с. 8]. Представник віденської 
правової школи А. Фердросс теж ствердив, що, «оскільки в 
неорганізованій спільноті держав не має жодних органів для 
забезпечення вимог права, усунення наслідків неправомірних 
актів можливе лише у формі самодопомоги» [6, с. 146]. 

Інший радянський представник міжнародно-правової 
доктрини Г.В. Шармазанашвілі, досліджуючи поняття само-
допомоги у міжнародному праві, відзначив висловлювання 
англійського науковця Волдока, що «з погляду колишнього 
міжнародного права… самодопомога вважалась допустимою, 
якщо вона була: 1) реторсією, 2) законною репресалією, 3) за-
конною інтервенцією або 4) законним актом самооборони чи 
самозахисту» Три останні випадки фактично надавали кожній 
державі право в будь-який зручний для неї момент застосува-
ти збройну силу, тобто розпочати воєнні дії. Таке розуміння 
самодопомоги випливало з поняття суверенітету, що включа-
ло в себе так зване «право на війну» [7, с. 302].

Необхідно відзначити, що війна в доктрині класично-
го міжнародного права розглядалася як крайній засіб та 
найсуворіша санкція в системі примусових заходів само-
допомоги. Втім, тлумачення війни як «засобу вирішення 
міжнародних спорів» відобразилося й на оцінці інших 
примусових акцій, котрі об’єдналися в рамках тогочасної 
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концепції «самодопомоги». Таким чином, «насильницькі» 
акти самодопомоги (мирні блокади, збройні репресалії, ін-
тервенції тощо) розташувалися між «дружніми» засобами 
врегулювання міжнародних суперечок (арбітраж, третей-
ський суд) та війною, створюючи постійний перехід від 
стану миру до стану війни.

Власне, термін «самодопомога» (анг. – self-help, фр. – 
d’auto-aide) з’явився відносно нещодавно у роботах Блюн-
члі, А. Гефтера, Рів’є у другій половині ХІХ сторіччя. Зазна-
чені автори під самодопомогою розуміли «недружні» засоби 
вирішення міжнародних спорів, тобто «насильницькі» спо-
соби врегулювання міжнародних протиріч, а саме: реторсії, 
репресалії, мирні блокади, інтервенцію та війну [8, с. 17]. 
При тому у доктрині класичного міжнародного права про-
стежувалася тенденція розглядати як примусові заходи у 
порядку самодопомоги практично будь-які насильницькі дії, 
застосування яких виправдовувалося посиланнями на самоз-
береження та крайню необхідність, що у юридичному сенсі 
охоплювали поняття «самооборона по загальному міжна-
родному праву». Проте у вказаний період примусові заходи 
самодопомоги часто мали й цілком законний характер з по-
гляду класичного міжнародного права. 

Загалом концепція самодопомоги сформувалась під впли-
вом позитивістських поглядів на міжнародне право. Однак, 
будучи наступницею фактичних понять «самозбереження» та 
«необхідності», самодопомога постала як вищий щабель на 
шляху до кодифікації правових примусових заходів врегулю-
вання міждержавних конфліктів. 

Разом зі зміною суверенітету внаслідок історичного роз-
витку міжнародного права, передусім у зв’язку із закріплення 
принципів незастосування сили чи погрози нею, ненападу, 
територіальної цілісності і політичної незалежності як імпе-
ративних норм міжнародного права, поняття самодопомоги 
наповнилося новим змістом.

Однак можливість застосування окремою державою свого 
«права на війну» у порядку колишньої самодопомоги стала 
вирішальним аргументом окремих авторів, які поставили під 
сумнів існування зазначеного інституту, обґрунтовуючи свою 
позицію тим, що застосування сили суперечить сучасному 
міжнародному праву. «Насильницька» самодопомога справ-
ді стала об’єктом обмеження з боку сучасного міжнародно-
го права, що забороняє звернення до сили у разі виникнення 
міжнародного спору. Тому цілком справедливо писав В.К. Со-
бакін, що «Статут ООН, безсумнівно, ліквідував право держав 
на самодопомогу, під яким розуміли право самостійно та без-
контрольно вдаватися до будь-яких дій для захисту своїх прав 
та інтересів супроти будь-яких дій інших держав» [9, с. 89].

У той же час заборона застосування сили у міждержав-
них відносинах, скасовуючи «насильницьку» самодопомогу, 
створила санкції за її порушення. У зв’язку з цим, на думку 
Е.І. Скакунова, Статут ООН не відміняє та не заперечує право 
кожної держави на самодопомогу у випадку, якщо під нею ро-
зуміти комплекс заходів індивідуального примусу, що застосо-
вується окремою державою з метою відновлення порушених 
деліктом її об’єктивних прав. Встановивши обов’язок неза-
стосування сили, міжнародне право створило, по суті, новий 
інститут самодопомоги, що охоплює уже не засоби вирішення 
міждержавних спорів, а індивідуальні санкції за протиправні 
міждержавні дії [8, с. 20]

Висновки. Самодопомога є зручним збиральним понят-
тям, що об’єктивно охоплює систему індивідуальних заходів 

примусу, котра притаманна кожному історичному етапу роз-
витку міжнародного права. 

З погляду класичного міжнародного права (що діяло до 
прийняття Статуту ООН у 1945 р.), самодопомога вважалась 
допустимою в праві, якщо вона була: реторсією, законною 
репресалією, законною інтервенцією або законним актом са-
мооборони чи самозахисту. Сьогодні кожна держава може 
звернутися до самодопомоги (права на самодопомогу) в її ін-
терпретації, в разі недотримання стосовно неї головних прин-
ципів міжнародного права, а також інших порушень її прав в 
різних сферах міжнародного життя, дотримуючись при цьому 
жорстких рамок дій у відповідь, залежно від ступеня порушен-
ня прав потерпілої держави, тобто – адекватно і пропорційно. 
При тому можливість застосування збройної сили у порядку 
самодопомоги обмежуються виключно збройними заходами, 
що здійснюються під час реалізації невід’ємного права кож-
ної держави на самооборону на підставі ст. 51 Статуту ООН. 
Оскільки з остаточним закріпленням принципу незастосування 
сили чи погрози нею у п.4 ст. 2 Статуту ООН як імперативної 
норми міжнародного права, право на колишню насильницьку 
самодопомогу автоматично скасувалося. Сучасний норматив-
ний зміст самодопомоги наповнюють такі примусові заходи: 
реторсії, мирні репресалії, розрив або призупинення диплома-
тичних чи консульських відносин, а також самооборона.
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ЗДІЙСНЕННЯ ГОНІННЯ СЛІДУ В УКРАЇНСЬКОМУ 
КОПНОМУ СУДОЧИНСТВІ (XIV-XVIII ст.)

Анотація. Йдеться про історико-правові особли-
вості здійснення гоніння сліду в українському копному 
судочинстві (XIV-XVIII ст.) як первісної форми кримі-
нального розшуку, який базувався, насамперед, на нор-
мах українського звичаєвого права.

Ключові слова: копний суд, гоніння сліду, звичаєве 
право, розшук злочинця.

Постановка проблеми. Функціонування правової 
системи, вдосконалення законодавства, розвиток демо-
кратії та забезпечення прав людини в Україні нерозривно 
пов’язані з підвищенням ефективності правоохоронної 
діяльності органів внутрішніх справ. Відтак, у сучаснос-
ті важливого значення набувають різноманітні аспекти 
правового регулювання оперативно-розшукової діяльно-
сті, основним завданням якої є виявлення та розкриття 
злочинів, а також розшук осіб, що їх вчинили. Одним із 
цих аспектів є ретроспективний аналіз історичних підва-
лин оперативно-розшукової діяльності, які знаходяться у 
глибокій давнині українського народу. За відсутності на 
певному етапі історії спеціальних органів, які здійснюва-
ли кримінальний розшук, ці функції покладалися, насам-
перед, на територіальні громади. Оскільки копний суд був 
органом сільської громади, розшукові дії здійснювалися 
ним під час процесуальної дії гоніння сліду – однієї з най-
більш давніх форм оперативно-розшукової діяльності в 
Україні.

Стан дослідження. Станом на сьогодні найбільш ґрун-
товним дослідженням історії копних судів на українських 
землях є монографія І.Ю. Черкаського «Громадський 
(копний) суд на Україні-Русі XVI-XVIII в. в.», що була 
опублікована в 1928 р. у четвертому та п’ятому випусках 
праць Комісії для виучування історії західно-руського та 
вкраїнського права. Як видається, у сучасних умовах існує 
потреба продовжувати та розвивати дослідження укра-
їнського звичаєвого права та копного судочинства. Тим 
паче у згаданій монографії та публікаціях інших авторів 
висвітлено діяльність копних судів на території Волині, 
Полісся та білоруських земель, хоча територіальна поши-
реність копних судів була значно більшою. Також існують 
інші аспекти представленої наукової проблеми, які ще не 
отримали свого відображення у наукових публікаціях. 
Так, варто більш детально розглянути питання здійснення 
гоніння сліду (своєрідної історичної форми кримінально-
го розшуку) в українському копному судочинстві.

Виклад основних положень. Як зазначалося, в епоху 

Середньовіччя на українських землях не було сформовано 
чіткої й ефективної системи державних правоохоронних 
органів, тому більшість злочинів розслідувались тери-
торіальними громадами в порядку копного судочинства. 
Саме копні суди (колегіальні виборні органи судочинства 
територіальних громад) були основним засобом протидії 
злочинності, кримінального розшуку та розслідування 
кримінальних справ на українських землях у XIV–XVIII 
ст. Копне судочинство у кримінальних справах розпочи-
налося «гарячою копою» – стадією, що була попереднім 
розслідуванням злочину та передбачала систему слідчих 
дій (у звичаєвому праві їх також називали обрядами), 
більшість яких мали давнє і навіть додержавне походжен-
ня. «Гаряча копа» була однією з нечисленних відміннос-
тей, що відрізняла провадження копного суду в цивільних 
і кримінальних справах. За українським звичаєвим пра-
вом основними формами розшуку осіб, які вчинили зло-
чин, були гоніння сліду та звід1.

Процесуальна дія гоніння сліду зародилась ще у додер-
жавному суспільстві в судовій практиці общинних судів. 
Після формування держави її застосовували і розвивали 
вервні суди Київської Русі та Галицько-Волинської держа-
ви, а згодом дану слідчу дію перейняли правонаступники 
цих органів – копні суди. Нормативне закріплення гоніння 
сліду отримало на загальнодержавному рівні (у «Руській 
правді» та Статутах Великого князівства Литовського), а 
конкретизація особливостей його здійснення могла відбу-
ватись на місцевому рівні (наприклад, Галицька грамота 
М. Боучацького 1435 р.). 

У слідчій практиці копних судів Гетьманщини гоніння 
сліду отримало назву «шлякування» [1, с. 87]. Так, у 1690 
р. Васько Пиліон, розшукуючи свого зникнулого безвісти 
сина, знайшов його труп між селами Кістром і Борщовим 
Стародубського полку. Після цього він скликав копний суд 
і «Яко отець час от часу шлякувал (розшукував – М. Б.) 
убивцю». Коли підозра впала на «Васька Михайлова, че-
ловека московского, зайшлого з-за Дону», він не зміг від-
вести її від себе, тому попереднє розлідування («гаряча 
копа») завершилось [2, арк. 6]. 

Гоніння сліду розпочиналось із того, що копа знаходи-
ла сліди злочину. І. Черкаський виділяв три види сліду в 
копному судочинстві: слід, залишений безпосередньо зло-
чинцем; слід, залишений твариною (наприклад, конем), 
на якій їхав злочинець; слід у розумінні залишених на міс-
ці злочину речей [3, с. 297-299]. Особливе значення для 
копного суду мало те, щоб слід злочину був «свіжим» або, 
як інколи зазначалось в актах діяльності копних судів, 
«гарячим», адже це істотно сприяло успіху в розслідуван-
ні кримінальної справи. Так, 27 червня 1597 р. возний С. 
Поскочевський повідомляв, що житель с. Скалине Креме-

1Порядок здійснення зводу більш детально розглянуто в публікації - Бедрій М. Звід 
як процесуальна дія в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) // Х Міжнародна 
студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, дер-
жави та правової системи» 6-8 травня 2011 року. Тези доповідей. – Львів, 2011. – с. 44-45 
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нецького повіту Л. Савчин, якого вночі обікрали, скликав 
уранці копу «на гарячий і на свіжий слід» [4, с. 241].

Стаття 77 Розширеної редакції «Руської Правди» ви-
значала процедуру гоніння сліду. Зокрема, у ній зазна-
чалось, що при неможливості спіймати злодія на місці 
злочину, його необхідно було шукати «по сліду». Якщо 
жителі верви (сільської громади), до якої привів слід, не 
відвели від себе підозр або не сприяли у розкритті зло-
чину, вони повинні були сплатити штраф і компенсувати 
заподіяну злочином шкоду [5, с. 36]. Саме такою була про-
цедура здійснення гоніння сліду у вервних судах – попе-
редниках копних судів. Згодом цей порядок зазнав певних 
змін, про що свідчить слідча практика копних судів.

Отож, гоніння сліду в копному судочинстві мало свій 
процесуальний порядок. У випадках вбивства, крадіжки 
чи іншого злочину потерпілий розшукував сліди, які за-
лишив злочинець. Потім він запрошував свідків, звичай-
но близьких сусідів і сторонніх людей — «чужих добрих 
(віригідних) людей», і з цією, іноді численною, «гарячою 
копою» поспішав туди, куди вів «слід» [6, с. 232]. Так, у 
1567 р. слідчу групу («гарячу копу»), сформовану з жите-
лів сіл Змуч, Бруховичі, Велицьк і Порськ Луцького пові-
ту очолили сільський староста Марош Ігнатович і тивун 
Богдан Триликович [7, с. 105]. 

Як бачимо, розслідування злочинів копним судом 
було чітким і добре організованим процесом. У гонінні 
сліду також доволі часто брав участь возний, який потім 
звітував у гродському суді про результати проведення да-
ної слідчої дії копним судом. Так, у 1612 р. возний Клим 
Коросовий звітував у Галицькому гродському суді про 
те, що громада с. Пегитів гнала слід Адама Бранського 
[8, арк. 37 зв.].

Коли слід приводив до якоїсь хати чи отари, тоді коп-
ний суд закликав власника дому «слід одвести» від себе, 
тобто спростувати підозри, вказавши винного або його 
«слід». Коли підозрюваний відводив від себе слід, потер-
пілий разом з копою йшли далі слідом, аж доки не знахо-
дили винного. Коли слід приводив до чужого села, тоді 
копа й потерпілий викликали представників села й вима-
гали видати винного або одвести слід. Якщо село відмов-
лялося, то мусило платити «татьбу» (винагороду) потерпі-
лому й «продажу» (гривну) копному суду [6, с. 232].

Таким чином, копний суд гнав слід, тобто здійсню-
вав розшук, від села до села. Село, яке вивело слід за 
межі своєї території, вважалось «очищеним» від усяких 
підозр, зокрема в переховуванні злочинця, тому не несло 
юридичної відповідальності. Колективна відповідаль-
ність членів територіальної громади також не наступала 
у тих випадках, коли село, до якого привів слід, добро-
вільно видавало злочинця чи вказувало на нього. Коли 
слід не вдавалось вивести за межі села, але громада 
не виступала на захист розшукуваного, слід гнався від 
«землі» до «землі» або від двору до двору. Селянин, який 
виводив слід за межі своєї нерухомої власності, також 
вважався «очищеним», тому й не притягувався до відпо-
відальності. Якщо слід не хотіли чи не могли вивести, не 
хотіли знайти та видати злочинця, якщо знищували сліди 
тощо, наступала відповідальність села або окремих осіб, 
які володіли нерухомим майном [9, с. 272].

Доволі часто траплялись випадки, коли слід злочинця 
виходив за межі відповідного копного округу. У таких си-

туаціях скликалась нарада представників сіл, які входили 
до складу копного округу, в який привели сліди. Оскільки 
копний суд міг проводити слідство тільки у своєму копно-
му окрузі, тому на цій нараді сусідні села вирішували пи-
тання про вибір одного з двох шляхів: розшукати в своєму 
копному окрузі злочинця і видати його селянам сусідньо-
го округу; відмовитись від видачі злочинця [10, с. 135]. У 
випадку відмови жителі копного округу чи окремого села 
несли колективну юридичну відповідальність, відому в 
часи Київської Русі як «дика віра». 

Копний округ був союзом населеня відповідної те-
риторії, яка за своїми розмірами відповідала волості чи 
декільком волостям. Усі «мужі» копного округу, тобто 
голови сімейних асоціацій, були обов’язковими учасни-
ками цього союзу. Кожен ніс відповідальність моральну 
та юридичну не тільки за свої дії чи бездіяльність, але й 
за жителів свого дому, своїх гостей, а також всю терито-
рію свого дворища. Шматок вкраденої речі чи відбиток 
копит коня злочинця, зафіксовані на території дворища, 
ставали підставою для звинувачень селянина-господаря 
у скоєнні злочину. Ці підозри він повинен був від себе 
відвести [11, с. 130].

Способи відвернення підозри могли бути різними. 
Насамперед, вони відбувались шляхом наведення відпо-
відних фактів, які підтверджувались доказами або при-
сягою. Так, у 1646 р. громада с. Ломна Перемишльської 
землі Руського воєводства, склавши присягу «самотреть», 
відвела від себе підозру у злочині [12]. Для того, щоб від-
вести, слід треба було дотриматись двох основних умов: 
відвести слід саме того злочину, щодо якого проводилось 
розслідування; вивести слід за межі села. Способами від-
ведення підозр під час гоніння сліду також були видача 
злочинців, які проживали у відповідному селі, та доведен-
ня факту, що відповідне теж зазнало шкоди від злочинних 
посягань того ж правопорушника [3, с. 308-309].

Гоніння сліду не давало наслідків тільки тоді, коли 
сліду не було, або коли він виводив на битий шлях (гости-
нець) і там втрачався. Наприклад, 1673 р. громада одного 
із сіл Самбірської економії Руського воєводства звітувала, 
що припинила гоніння сліду, адже «сліду іншого не було» 
[13, арк. 29]. У таких випадках потерпілий мусив вживати 
інших способів: закликав на торгу, тобто публічно розпо-
відав про заподіяну йому шкоду, розпитував людей, най-
мав «сока» — особу, що могла подати корисні відомості й 
допомогти, збирав засідання копного суду та звертався до 
копи зі закликом. Якщо сліду не було знайдено, «сок» не 
зголосився і люди на копі не надали відомостей, то потер-
пілий довгий час не міг знайти свого кривдника [6, с. 232]. 
Отже, у копному судочинстві існував значний спектр юри-
дичних засобів, за допомоги яких потерпілий намагався 
відновити свої права.

Польські науковці Я. Адамус і Ю. Бардах вважали, що 
«сочіння» полягало в тому, що потерпілий шукав людей, 
які володіли відомостями про злочин й особу злочинця. 
Таку особу в копному судочинстві називали «соком». 
Після завершення попереднього слідства «сок» мав пра-
во виступати свідком під час судового розгляду. Однак не 
кожен свідок під час розслідування злочину мав статус 
«сока» (подібний до статусу сучасного приватного де-
тектива). «Сок» за заходи, які вживав, а також за надану 
інформацію отримував грошову нагороду – «просоку» 
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[14, s. 64–65]. Однак важко однозначно стверджувати, що 
«сок» здійснював свої функції на професійній основі. 

Правозастосовча практика копних судів зумови-
ла формування значного авторитету для процесуальної 
дії гоніння сліду. Ця слідча дія українського звичаєвого 
права отримала у 1566 р. державне визнання у Великому 
князівстві Литовському, яке санкціонувало її ст. 6 розд. 
XIV Статуту Великого князівства Литовського 1566 р. Не 
варто стверджувати, що гоніння сліду було записаним у 
його первинному вигляді. Держава внесла певні коректи-
ви щодо процесуального аспекту його здійснення. Згід-
но з нормами Статутів Великого князівства Литовського 
1566 р. і 1588 р., на етапі, коли стягувалась компенсація 
шкоди з жителів копного округу, до обчислення копним 
судом суми цієї компенсації повинен був бути залученим 
возний. Він складав акт про шкоду та її компенсацію, за-
носив його актових книг. Водночас возний передавав до 
гродського суду половину пересуду (судового збору), який 
отримав копний суд. Це було своєрідною гарантією вико-
нання рішення копного суду, що випливає зі змісту самої 
ст. 6 розд. XIV Статуту Великого князівства Литовського 
1566 р.: «… як термін вийде, тоді уряд тому пану листом 
свої нагадати має, щоб згідно з правом того суду копного 
заплатив, а якщо не буде хотіти, тоді та шкода урядом при-
суджена має бути» [15, с. 204-205].

Якщо в процесі проведення гоніння сліду копний суд 
доходив до певного дому, двору чи села, а цей суб’єкт не 
бажав або не міг відвести слід, тоді проводилась слідча 
дія, яка отримала назву у копному судочинстві «трус» або 
«трясіння». У сучасному розумінні це був обшук [3, с. 316]. 
Метою трусу було віднайдення речових доказів («лиця») у 
відповідному домі, дворі чи селі [3, с. 323]. Ст. 5 розд. XIV 
Статуту Великого князівства Литовського 1566 р. вимага-
ла, щоб возний і його сторона (2-3 шляхтичі) засвідчили 
результати трусу [15, с. 398]. Коли при трусі було знайдено 
«лице» — викрадені речі чи інші матеріальні докази вини, 
— тоді копа брала «лице» й винного і йшла до місця засі-
дання копного суду [6, с. 232-233]. Так, у 1661 р. в одному 
із сіл Берестейського повіту копний суд обшукував доми 
селян і навіть шляхичів, проводячи розслідування у справі 
викрадення гречки селянина Мартина Потики [16, с. 417].

Відомий український дослідник копного судочинства 
І.Черкаський виділив два види трясіння (обшуку): коли 
копний суд обшукував почергово кожен двір або дім; коли 
копних суд формував кілька слідчих комісій, які одночас-
но обшукували кілька домів або дворів [3, с. 323].

У Галичині гоніння сліду мало свої особливості. Так, 
у листопаді 1435 р. староста Галицької землі Руського 
воєводства Польського королівства Михайло Боучацький 
прийняв спільно зі шляхтою нормативно-правовий акт на-
ступного змісту: «Коли хтось гнав слід за своїм злодієм і 
прийшов у село, в якому звинуватив певну людину в зло-
чині, то в цей день у тому селі повинен був суд у цій спра-
ві відбутись. Якщо власник, отаман чи райця того села 
заявляв, що в селі немає тої людини, то потерпілий пови-
нен був чекати три дні. На третій день мав відбутись суд. 
Якщо винного й до тих пір не було і його не можна було 
знайти, то власник сам повинен був компенсувати потер-
пілому шкоду. Коли ж такий феодал відмовлявся платити 
чи не бажав сприяти судочинству, то на нього покладався 
штраф у розмірі трьох гривень» [17, s. 425-426].

В аналізованому нормативно-правовому акті відбулась 
конкретизація відомих здавна положень українського зви-
чаєвого права. Вимога про проведення суду в день вияв-
лення підозрюваного відповідала притаманній копному 
судочинству динамічності. Коли винного не було знайде-
но, грамота вимагала, щоб власник села сам компенсував 
заподіяну шкоду. Тут бачимо певну відмінність, порівня-
но із звичаєвим правом, за яким цю шкоду повинна була 
компенсувати громада. Це можна пояснити активними 
процесами феодалізації, що відбувались у Галичині в 
складі Польського королівства протягом 1349-1569 рр., 
внаслідок чого в цьому регіоні більшість сіл перебували 
у приватній власності окремих феодалів. Тому цілком ло-
гічно, що Галицька грамота М. Боуцацького 1435 р. по-
кладає на власника села обов’язок компенсувати шкоду 
завдану злочином. Відомо, що далеко не кожен феодал 
виявляв бажання сприяти копному судочинству чи спла-
чувати відшкодування за вироком копного суду, який був 
селянським, тому держава – в даній ситуації місцевий чи-
новник М. Боучацький – встановила гарантію виконання 
цього обов’язку у формі штрафу в розмірі трьох гривень 
як санкцію за його невиконання [18, с. 211].

В інших землях Руського воєводства гоніння сліду та-
кож мало значне застосування. Приміром, у 1422 р. сам-
бірський староста Сташко встановив межу між землями 
с. Стрілковичі та церковними землями монастиря Спаса. 
В акті, яким це було здійснено, згадувалось, що селяни 
владики гонять слід до Лисячого броду, а там передають 
його жителям с. Топольничі [19, с. 819-821].

Висновки. Таким чином, процесуальний порядок 
здійснення гоніння сліду в українському копному су-
дочинстві відображає його звичаєво-правову сутність і 
притаманну йому динамічність. Розроблені українським 
народом засоби розшуку злочинців були достатньо ефек-
тивними, про що свідчить їх рецепція у законодавствах 
держав, до складу яких входили українські землі. Усе це 
вказує на ранній етап зародження оперативно-розшукової 
діяльності в Україні та правових основ її здійснення.
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Бедрий М. М. Осуществление гонения следа в 
украинском копном судопроизводстве (XIV-XVIII ст.)

Аннотация. Речь идет об историко-правовых осо-
бенностях осуществления гонения следа в украинском 
копной судопроизводстве (XIV-XVIII вв.) как первона-
чальной формы уголовного розыска, который базиро-
вался, прежде всего, на нормах украинского обычного 
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Ключевые слова: копный суд, гонение следа, обыч-
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Bedriy M. Implementation of the persecution of the 
track in the Ukrainian mop of proceedings (XIV-XVIII 
century)

Summary. The author highlight historic-legal 
peculiarities of «goninnya slidu» in Ukrainian «kopa» 
proceedings (XIV-XVIII centuries) as the original form of 
the criminal investigation, which was based primarily on 
Ukrainian norms of customary law.

Key words: «kopa» court, «goninnya slidu», customary 
law, wanted criminal.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ 
ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Анотація. У статті розглядається діяльність урядо-
вих кіл Російської імперії, спрямована на вдосконален-
ня переліку відомостей, що становлять державну таєм-
ницю у роки Першої світової війни. 

Ключові слова: державна таємниця, мобілізація, 
документація, режим таємності.

Постановка проблеми. Попри давню історію інсти-
туту державної таємниці, він тривалий час знаходився 
на узбіччі правового регулювання. І лише з кінця XIX 
століття охорона державної таємниці набуває системних 
ознак. Тим не менше, аж до початку Першої світової вій-
ни доводиться констатувати істотні недоліки відповідної 
нормативно-правової бази. Щодо Російської імперії, то 
це, передусім, відсутність конкретного визначення самого 
терміну «державна таємниця». Іншою особливістю була 
відсутність детального переліку відомостей, що станов-
лять державну таємницю. Кожна із складових державного 
апарату на власний розсуд визначала, які саме відомості 
вважаються таємними, та здійснювала діяльність по захи-
сту такого роду інформації [1, с.39-40; 2, с.10; 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаю-
чи на актуальність, ця проблематика викликала зацікав-
лення багатьох науковців. З їх числа не можна не згада-
ти О.Ботвінкіна, В.Ворожка, В.Шлапаченка, А.Пашкова, 
С.Чертопруда, С.Жарова. Вказані вчені розглядали різні 
аспекти захисту відомостей, що становили державну та-
ємницю в Російській імперії. Однак діяльність, спрямо-
вана на вдосконалення даного напрямку правового регу-
лювання в умовах світової війни, висвітлена недостатньо. 
Зокрема, фактично поза увагою залишилась робота, спря-
мована на завершення формування конкретного переліку 
відомостей, що становлять державну таємницю.

Таким чином, метою статті є дослідження спроб ке-
рівних кіл царської Росії, спрямованих на завершення ро-
боти над створенням переліку відомостей, що становлять 
державну таємницю, в умовах Першої світової війни. 

Виклад основного матеріалу. Вдосконалення норма-
тивно-правової бази у сфері захисту державної таємниці 
визначалось заходами, спрямованими на протидію дер-
жавній зраді і шпигунству. Що ж до конкретних відомо-
стей, то можна лише виділити їх окремі групи, котрі мали 
гриф «ті, що повинні зберігатись в таємниці». На той час 
сила і могутність держави оцінювались, виходячи з їх 
можливості вести війну, що наклало свій відбиток на уяв-
лення про секрети. 

У той же час, в умовах загострення суперництва ве-
ликих держав, шпигунство ставало масовим, система-
тичним, вдосконалювались способи збору інформації. 
Потреба в розвідінформації набула постійного характеру. 

Іноземні розвідки почали цікавитись не тільки відомо-
стями, що офіційно становили військову таємницю, але 
і всіма матеріалами про збройні сили Росії, у тому числі 
опублікованими в пресі. Зрештою, фахівці прийшли до 
висновку, що певну інформацію можуть зібрати і приватні 
особи, без використання методів спецслужб, за які росій-
ське законодавство передбачало відповідальність. Тож, 
постала нагальна потреба не лише чіткого визначення 
поняття «державна таємниця», а й конкретного переліку 
відомостей, що її становлять. 

Вперше порохом у Європі запахло у 1908 році. Відпо-
відно, розпочались і перші кроки щодо посилення режи-
му секретності. Істотним кроком вперед було прийняття 
Закону від 5 липня 1912 року «Про зміну діючих законів 
про державну зраду шляхом шпигунства у мирний час», 
котрим уточнювалось визначення відомостей, що стано-
вили державну таємницю у воєнній сфері. Встановлюва-
лась кримінально-правова заборона продажу чи заявки за 
кордон секретних винаходів чи удосконалень, які стосу-
валися військової оборони країни, а також опублікування 
або повідомлення будь-якій іншій особі таких відомостей. 

Право визначати, які саме відомості заборонені до 
друку, надавалось міністру внутрішніх справ у звичному 
порядку, без участі законодавчих органів. Зважаючи на 
зростаючу загрозу воєнного зіткнення і той факт, що, на-
решті, з’явився закон про відповідальність про державну 
зраду, у грудні 1912 року МВС скористався своїм правом. 
Було складено перелік відомостей, заборонених до друку. 
Фактично це і був перший у ХХ ст. Звід відомостей, що 
становлять державну таємницю [4, А.160].

В умовах загрози війни зведення поняття державної 
таємниці до військової складової було зрозумілим. Однак 
і з військової точки зору, цей перелік був недосконалим і 
не охоплював ряд вкрай важливих для безпеки держави 
аспектів. Значною мірою на це вплинула переконаність 
генштабів усіх ворогуючих держав у маневреності і ко-
роткотривалості майбутньої війни. 

Справжня нормотворча лихоманка у цьому питанні 
припадає на переддень Першої світової. 12 липня 1914 
року був опублікований один перелік а 20-го, за шість 
днів до оголошення Височайшого маніфесту про початок 
воєнних дій між Росією і Австро-Угорщиною, вже інший. 
Їх публікація мала на меті не допустити поширення відо-
мостей, що стосуються оборонних питань в період полі-
тичних ускладнень.

На відміну від першого, у наступних переліках вже 
відображались економічні аспекти мобілізаційної готов-
ності держави. Знову ж таки, міністр внутрішніх справ 
зобов’язувався забороняти розголошення відповідної ін-
формації, після оголошення мобілізації і в час війни. Тоді 
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ж було вирішено підготувати новий перелік, зробивши 
його обов’язковим не тільки для друку, але й для промов. 
У той же день світ побачив відповідний царський указ, ко-
трий затвердив звід із 18 пунктів. Він не задовольнив мі-
ністра внутрішніх справ Маклакова, і 26 липня 1914 року 
був опублікований більш повний перелік. 

Отож, закритою вважалась інформація:
1. Про облаштування, склад і чисельність будь-яких 

частин сухопутних і морських сил, а також установ во-
єнного і морського відомств; про зміни в облаштуванні, 
складі і чисельності цих частин і установ.

2. Про особистий і командний склад військових частин 
і установ воєнного і морського відомств.

3. Про озброєння, спорядження, обмундирування, про-
довольче постачання, сан стан, усякого роду технічні засо-
би і бойові якості армії і флоту; про бойові і морські якості 
тих що будуються і запланованих воєнних кораблів.

4. Про призначення, сучасний стан, озброєння, споря-
дження, і постачання фортець, укріплень, морських баз і 
воєнних портів; про проектування нових і скасування іс-
нуючих, про чисельність і склад їх гарнізонів.

5. Про місця розташування і пересування частин і 
установ вказаних в п.1, а також установ добровільної са-
нітарної допомоги.

6. Про здійснення будь-якого роду робіт у фортецях, 
морських базах, воєнних фортах, на кораблях флоту, на 
заводах по виготовленню замовлень воєнного і морського 
відомств; про підготовку позицій.

7. Про бойову готовність армії і флоту.
8. Відомості, що вказують на початок мобілізації пев-

них частин і установ вказаних в п.1, про хід мобілізацій-
них робіт і закінчення мобілізації, про готовність зазначе-
них частин і установ до перевезення та театр воєнних дій, 
про прибуття туди як цих частин і установ, так і окремих 
осіб, а також про будь-якого роду розпорядження різнома-
нітних міністерств, оскільки вони стосуються мобілізації 
і зосередження армії і флоту на театрі воєнних дій.

9. Про порядок укомплектування під час війни частин 
і установ, вказаних в п.1.

10. Про споруди, пропускну здатність і технічний стан 
залізниць, про роботи на них, що здійснюються з метою 
розвитку пропускної спроможності, а також про діяль-
ність їх по перевезенню військ і воєнних вантажів; про 
побудову нових залізниць на театрі воєнних дій.

11. Про стан існуючих і про спорудження нових ґрун-
тових, шосейних і водних шляхів на театрі воєнних дій і 
про роботи, що на них здійснюються.

12. Про технічний стан різного роду телеграфних і теле-
фонних ліній і установ на театрі воєнних дій, про кількість, 
довжину і напрямок зазначених ліній, як воєнних так і мор-
ських, так і урядових, земських і приватних, про станції без-
провідного телеграфу по всій імперії; про проведення нових 
телеграфних і телефонних ліній на театрі воєнних дій.

13. Про стратегічні і тактичні властивості місцевості 
театру війни.

14. Про височайші огляди і об’їзди військ, а також про 
проводи і пересування військових частин, керівних осіб і 
окремих офіцерів армії і флоту.

15. Про височайші накази в тій їх частині, що стосу-
ються як окремих осіб, так і цілих частин і установ, вка-
заних в п.1.

16. Про зміст листів і телеграм осіб, що входять до 
складу армії і флоту.

17. Про заняття, будь-якого роду вправи і стрільби ар-
мії і флоту.

18. Про здійснення тренувальних мобілізацій частин і 
установ вказаних в п.1.

19. Про воєнні і воєнно-морські заходи Росії за кор-
доном.

20. Про плани і дії армії і флоту і про будь-якого роду 
воєнні події, а також про будь-які чутки що їх стосуються.

21. Про припаси для потреб воєнного і морського ві-
домств як в Росії, так і закордоном.

22. Про втрати в особистому і матеріальному складі 
армії і флоту, про прізвища тих що вибули із строю.

23. Про захоплення шпигунів, про суд над ними і про 
приведення вироків у виконання.

24. Про хвилювання серед жителів зайнятих нашими 
військами областей, про залізничні, пароплавні і інші ка-
тастрофи, а також про епідемії на театрі воєнних дій, про 
вибухи і пожежі в частинах і установах вказаних в п.1.

25. Фотографічні знімки, естампи, малюнки і т.п. 
зображення, що можуть дати відомості, котрі не підляга-
ють поширенню на підставі цього переліку [5, с.63-65].

Як і попередні, цей перелік залишався чинним протя-
гом одного року з дня публікації в офіційних виданнях. 
Нівелювало зміст заборони і чергове уточнення, котре 
гласило, що винні повинні притягуватися до відповідаль-
ності, згідно п.5 ст.1034.4 Уложення про покарання, однак 
лише з часу отримання на місцях відповідного номеру 
«Сенатських відомостей». Причому пояснювалось, що дія 
зазначеного переліку не поширюється на ті відомості, що 
опубліковані або будуть опубліковані Сенатом, воєнним і 
морським відомствами, чи будуть дозволені до публікації 
вказаними установами. [4, А.160-160 зв.]

Вочевидь, протягом зростання напруги за ці два тиж-
ні думка про перелік заборонених відомостей мінялася, 
і їх список збільшувався. Громадськість же зустріла ці 
документи неоднозначно. З приводу Переліку 12 липня, 
відомий журналіст М. Лемке, що у роки війни працював у 
Ставці, зазначав, що якби не засекречувались перевезен-
ня, можна було б уникнути безладу на залізницях, оскіль-
ки громадськість могла б впливати на міністерство тран-
спорту. Щодо п.16 («Про припаси для потреб воєнного і 
морського відомств як в Росії так і закордоном»), то сам 
факт заготовки, на його думку, не міг бути таємницею. А 
його засекречування дало змогу наживатися інтендант-
ствам. П.16 він вважав юридично неграмотним, оскільки 
заходи вищого військового командування і вся оперативна 
частина захищались військовими законами. Заборона ж 
стосувалась свободи слова. Щодо останнього ж зводу, він 
був налаштований ще більш критично, зауважуючи, що 
точне і неухильне дотримання його є рівнозначним пов-
ному замовчуванню всієї війни. Відповідно, Лемке ствер-
джував, що бюрократично створений закон не знайшов 
повного застосування і був приречений, з однієї сторони, 
на його систематичне ігнорування , а з іншої – на довільне 
тлумачення органами влади [6, с.36, 42-43].

Водночас було б неправильним стверджувати про 
традиційне ігнорування правлячими колами суспільного 
ставлення до проблеми. Уряд зробив висновки із сумного 
досвіду російсько-японської війни, і 22 червня 1914 року 
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офіціоз воєнного міністерства – газета «Російський інва-
лід» – опублікувала звернення до громадян Російської ім-
перії. Це була перша спроба висловити думку влади щодо 
ставлення до захисту військової таємниці у Російській 
імперії. В ній містився заклик до населення зберігати у 
таємниці інформацію про дислокацію, переміщення і чи-
сельність військ. У свою чергу, уряд обіцяв інформувати 
про реальну ситуацію на фронтах [7].

Втім, розголошення відомостей, що стосуються влас-
не воєнних дій, зводом від 26 липня 1914 року не перед-
бачалось. Іншою стала позиція уряду з початком Першої 
світової війни. Заборонені були публікації практично всіх 
відомостей, визначених ще у 1911 році Інструкцією на-
чальникам контррозвідувальних відділень1.

Тому з початком війни стала відчуватись потреба у 
вдосконаленні існуючого переліку. На перших порах було 
вирішено обмежитись введенням воєнної цензури, систе-
матично робились доповнення до діючого зводу таємних 
відомостей.

Так, у вересні 1914 р. було заборонено публікувати 
матеріали про бої із зазначенням деталей та їх аналізом. 
Заборона діяла до закінчення тієї чи іншої операції. Деякі 
міркування справді мали сенс. Зокрема, аналіз дій артиле-
рійського вогню, звичайно ж фаховий, міг допомогти во-
рогу. У вересні 1914 р. штаб Київського воєнного округу 
(КВО) просив київського губернатора заборонити також 
публікації про рух пароплавів Добровільного флоту та 
його завдання [8, А.422, 424].

У жовтні 1914 р. усі начальники поліції отримали 
вказівку Київського губернатора, у якій зазначалось, що 
місцеві редактори все ж порушують вимоги Переліку. 
Найчастіше це стосувалось пунктів 5, 8, 10-12, 14, 20-22. 
Тобто майже третини зводу. Відповідно до цього, поліція 
мусила провести профілактично-роз’яснювальні бесіди і 
додатково уточнити, що не підлягають розголошенню:

1. Всі повідомлення, що стосуються проводів або по-
шанування призваних на військову службу осіб, що пере-
бувають на державній, суспільній чи приватній службі;

2. Виключно поліцейські відомості про прибуття – ви-
буття осіб, котрі перебувають на державній службі або за-
ймають видне суспільне становище;

3. Списки поранених, їх місцезнаходження до офіцій-
ного повідомлення;

4. Відомості про залізниці (особливо уточнювалось, 
що на галицьких ділянках залізниць було опубліковано 
навіть прізвища службовців);

5. В панахидах згадувати чини загиблих і номери ча-
стин;

6. Інформація про формування і відправку добровіль-
ної санітарної допомоги. Втім, уточнювалось, що до за-
кінчення формування публікації є допустимими, зважаю-
чи на імовірні пожертви [8, А.428].

Невдовзі у війну вступила Туреччина. Отож, 17 жовт-
ня 1914 р. начальник штабу Київського військового ок-

ругу звернувся з проханням до Київського губернатора 
заборонити редакторам усіх засобів масової інформації 
будь-які публікації, що могли б вказувати на діяльність 
російської морської розвідки в районах Чорного і Балтій-
ського морів. Наказувалось «якнайрішучіше не допуска-
ти публікації про бойові дії нашого і турецького флотів 
до офіційних повідомлень. В статтях відображати лише 
відомості що відповідають об’єму офіційної інформації» 
[8, А.461, 463; 9, с.41]. До речі, поряд із цим забороня-
лись публікації, що підбурювали населення проти іно-
родців. 

З часом цензурні вимоги ставали все більш жорстки-
ми. На загальних підставах з жовтня 1914 р. цензурі стали 
навіть підлягати телеграми Петроградського телеграфно-
го агентства [8, А.462].

В плані профілактики розголошення таємної інфор-
мації у засобах масової інформації певний інтерес ста-
новить висновок щодо публікації у місцевій пресі двох 
статей: «Російські воєначальники» і «Останні новини» у 
липні 1914 року. Згідно експертної оцінки, було визнано, 
що вказані статті містять у собі інформацію обмеженого 
використання. В ході дізнання редактор пояснив, що усі 
статті – це передрук з австрійської преси. Головне управ-
ління у справах друку отримало на це роз’яснення гене-
рал-квартирмейстера КВО, у якому зазначалось, що якщо 
пояснення відповідає дійсності, то опубліковані матеріали 
не підпадають під перелік відомостей, заборонених до пу-
блікації. Якщо ж ні, то публікацію слід вважати порушен-
ням режиму секретності [8, А.386]. Вочевидь, пояснення 
відповідали дійсності, бо жодна інформація, про якісь 
санкції нам невідома.

Російська імперія була абсолютною монархією. Відпо-
відно, відомості щодо особи монарха та членів правлячої 
династії у ній також відносились до таких, що станов-
лять держтаємницю. І за порушення відповідних припи-
сів вводились нові каральні санкції. Будь-яка публікація 
щодо височайших осіб без погодження з Міністерством 
імператорського двору розцінювалась як порушення ст. 73 
Статуту про цензуру і ст. 1024 Уложення про покарання 
[8, А.110].

У листопаді 1914 року міністр юстиції запропонував 
Сенату додати до переліку ще одну статтю: «Про пропо-
зиції, постанови і заходи у Раді міністрів як зв’язаних з 
надзвичайними витратами на потреби воєнного часу, так і 
викликаними воєнними обставинами». Вже 14 листопада 
1914 року зміни були опубліковані у Зібранні узаконень і 
розпоряджень уряду [4, А.206 зв.; 10, с.45].

Четвертий перелік заборонених до оголошення відо-
мостей діяв до 25 липня 1915 року, доки не закінчився 
його річний термін дії. На той час ряд відомостей втратив 
актуальність, зокрема ті, що стосувались мобілізації.

Врешті, завершальний варіант, котрий і діяв до 1917 р., 
запропонував міністр юстиції 29 липня 1915 р., спеціально 
обумовивши, що він погоджений із міністром внутрішніх 
справ. Симптоматично, що цей документ пройшов поза 
верховною владою. В примітках до переліку відзначалось, 
що його дія поширюється на однорідні відомості, що стосу-
ються зовнішньої безпеки союзних Росії держав. 

Зазначений перелік включав вже 30 пунктів, котрі пе-
редбачали недопущення розголошення інформації. Його 
п.п. 1-5 залишились незмінними.

1Доки не було введено у дію нові закони, контррозвідники керувались у своїй діяль-
ності підзаконним актами. Даний документ було запроваджено у червні 1911 р. на-
казом Воєнного міністра. Інструкція досить деталь¬но регламентувала організацію 
боротьби зі шпигунством та іншими видами ді¬яльності іноземних держав у Росії, 
що загрожували безпеці імперії. А головне, спільними зусиллями фахівців Військового 
міністерства та Департаменту поліції, тут було підготовлено тлумачення понят-
тя військового шпигунства (військової розвідки), котре охоплювало собою і поняття 
державної таємниці, тобто інформації, що потребує захисту від шпигунів. Тож, у 
документі містився перелік відомостей з оборонних питань, що підлягали захисту. 
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До п.6 було додано позицію «…про роботи, що здій-
снюються у зв’язку з воєнними потребами, роботи по об-
ладнанню торгівельних портів і приватних заводів, із за-
значенням місця розташування цих заводів…». Подальші 
пункти переліку виглядали наступним чином (курсивом 
виділені зміни і доповнення – Б.Б.):

7) Про рух комерційних кораблів, як російських, так 
і іноземних, що відпливають, прибувають або направ-
ляються в російські порти або порти союзних з Росією 
держав, і про пересування доставлених в Росію воєнних 
вантажів, а також про їх кількість та склад.

8) Про бойову готовність армії і флоту.
9) Відомості, що вказують на початок мобілізації пев-

них частин і установ, вказаних в п.1, про хід мобілізацій-
них робіт і закінчення мобілізації, про готовність зазначе-
них частин і установ до перевезення на театр воєнних дій, 
про прибуття туди як цих частин і установ, так і окремих 
осіб, а також про будь-якого роду розпорядження різнома-
нітних міністерств, оскільки вони стосуються мобілізації 
і зосередження армії і флоту на театрі воєнних дій.

10) Про порядок укомплектування під час війни ча-
стин і установ, вказаних в п.1.

11) Про споруди, пропускну здатність і технічний стан 
залізниць, про роботи на них, що здійснюються з метою 
розвитку пропускної спроможності, а також про діяль-
ність їх по перевезенню військ і воєнних вантажів; про 
побудову нових залізниць на театрі воєнних дій; про по-
рушення і перерви у нормальному залізничному сполученні.

12) Про стан існуючих і про спорудження нових ґрунто-
вих, шосейних і водних шляхів на театрі воєнних дій, служ-
бовців воєнних доріг і про роботи, що на них здійснюються.

13) Про технічний стан різного роду телеграфних і те-
лефонних ліній і установ на театрі воєнних дій, про кіль-
кість, довжину і напрямок зазначених ліній, як воєнних, 
так і морських, так і урядових, земських і приватних, про 
станції без провідного телеграфу по всій імперії; про про-
ведення нових телеграфних і телефонних ліній на театрі 
воєнних дій і про прокладку нових телеграфних кабелів.

14) Про стратегічні і тактичні властивості місцевості 
театру війни.

15) Про результати бомбардування території імперії 
ворожими армією, флотом або шляхом нападу з повітря.

16) Про воєнні і комерційні кораблі ворога, котрі по-
терпіли аварію біля наших берегів і про роботи по їх вря-
туванню.

17) Про височайші огляди і об’їзди військ, а також про 
проводи і пересування військових частин, керівних осіб і 
окремих офіцерів армії і флоту.

18) Про височайші накази в тій їх частині, що стосу-
ються як окремих осіб, так і цілих частин і установ, вка-
заних в п.1. 

19) Про зміст листів і телеграм осіб, що входять до 
складу армії і флоту. 

20) Про заняття, будь-якого роду вправи і стрільби ар-
мії і флоту. 

21) Про здійснення тренувальних мобілізацій частин і 
установ вказаних в п.1.

22) Про воєнні і воєнно-морські заходи Росії за кор-
доном.

23) Про плани і дії армії і флоту і про будь-якого роду 
воєнні події, а також про будь-які чутки що їх стосуються. 

24) Про припаси для потреб воєнного і морського ві-
домств як в Росії, так і за кордоном; про заготовки палива 
і сирих матеріалів для заводів, що виконують замовлення 
воєнного і морського відомств, а також про заготовки 
що робить Росія для відправки союзним державам.

25) Про втрати в особистому і матеріальному складі 
армії і флоту, про прізвища тих, що вибули із строю, із 
зазначення номера частини або назви корабля і місця бо-
йових дій, а також про кількість заготовлених і вільних 
для евакуйоних місць в різних пунктах.

26) Про захоплення шпигунів, про суд над ними і про 
приведення вироків у виконання. 

27) Про призупинення робіт на державних і приват-
них установах, про будь-якого роду порушення звичного 
плину життя в місцевостях, що оголошені на становищі 
надзвичайної охорони або на воєнному стані, про  заліз-
ничні, пароплавні і інші катастрофи, а також про епідемії 
на театрі воєнних дій, про вибухи і пожежі в частинах і 
установах вказаних в п.1. 

28) Повідомлення, інформації про діяльність установ, 
котрі працюють для потреб державної оборони.

29) Фотографічні знімки, естампи, малюнки і т.п. 
зображення, що можуть дати відомості, котрі не підляга-
ють поширенню на підставі цього переліку. 

30) Про плани, постанови і заходи Ради Міністрів, як 
пов’язаних з надзвичайними витратами на потреби во-
єнного часу, так і викликаних воєнними обставинами [11, 
с.717-720].

Щодо питання про те, хто може бути визнаний винним 
у повідомленні або публікації таємних відомостей, всі за-
конодавці прийшли до одного висновку – відповідальним 
є будь яка особа, що тим чи іншим способом озвучила ці 
відомості.

Висновки. Таким чином, у роки Першої світової війни 
в Російській імперії були зроблені рішучі кроки, спрямо-
вані на ліквідацію правової прогалини, що унеможлив-
лювала чітку градацію між таємною і відкритою інфор-
мацією. Попри зведення поняття державної таємниці до 
військової складової, це були перші спроби формування 
зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 

Разом з тим мусимо зазначити що завершеного вигля-
ду де-юре термін військової таємниці у Росії так і не на-
був. Під час війни правники пішли шляхом своїх німець-
ких колег. Не вдаючись у деталі, зазначимо, що німецька 
судова практика військовими таємницями стала вважати 
всі відомості воєнного характеру, котрі були до того неві-
домі іноземній державі.

Література:
1. Ботвінкін О.В. та ін. Історія охорони державної таємниці в Україні 

/ Ботвінкін О.В., Шлапаченко В.М., Ворожко В.П., Пашков А.С. 
– К.: Науково-видавничий відділ НА СБ України, 2008. – 155 с.

2. Эренфельд Б.К. Тяжелый фронт: Из истории борьбы большеви-
ков с царской тайной полицией / Борис Карлович Эренфельд.– 
М.: Политиздат, 1983. – 142 с. 

3. Чертопруд Сергей. Организация защиты государственных секре-
тов в МИДе Российской империи в период с 1903 по 1917 год 
[Электронный ресурс] / С.Чертопруд // http: // www. agentura. ru / 
press/ cenzura/ secret-russia/ 

4. Центральний державний історичний архів України у м.Києві. – 
Ф. 295. – Оп.1. – Спр.2.

5. Перечень сведений и изображений касающихся внешней безо-
пасности России и ея военно-морской и сухопутной обороны, 



15

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-2 том 1

оглашение и распространение коих в печати или в речах или до-
кладах, произносимых в публичных собраниях, воспрещается на 
основании ст.1 отдела 2 Закона 5 июля 1912 года, об изменении 
действующих Законов о государственной измене путем шпион-
ства, и ст.2 Высочайшего Указа Правительствующему Сенату от 
20 июля 1914 года // Авербах О.И.Законодательные акты вызван-
ные войною 1914 года с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. 
– Вильна, 1915. – с.с.63-65.

6. Лемке М.К. 250 дней в царской Ставке.1916 / Михаил Констан-
тинович Лемке. – Минск: Харвест, 2003. – 672 с.

7. Чертопруд Сергей. Организация защиты информации в рос-
сийской армии в начале ХХ века [Электронный ресурс] / С.Чер-
топруд // http: // www. agentura. ru / press / cenzura / arm20/

8. ЦДІА у м.Києві. – Ф.295. – Оп.1. – Спр.439.
9. Лемке М.К. 250 дней в царской Ставе.1914- 1915 / Михаил Кон-

стантинович Лемке.- Минск: Харвест, 2003.- 448 с.
10. Громов М.А. Цензура и шпионство по законам военного време-

ни. – Пг., 1914. – 46 с.
11. Перечень сведений и изображений, касающихся внешней 

безопасности России и ея военно-морской и сухопутной 
обороны, оглашение и распространение коих в печати или в 
речах или докладах, произносимых в публичных собраниях, 
воспрещается на основании ст.1 отдела 2 Закона 5 июля 1912 
года, об изменении действующих Законов о государственной 
измене путем шпионства, и ст.2 Высочайшего Указа Прави-

тельстующему Сенату от 20 июля 1914 года // Авербах О.И. 
Законодательные акты вызванные войною 1914-1915гг.. – Пг., 
1915. – т.2. – с.717-720.

Бернадский Б. В. К вопросу о правовом регулиро-
вании защиты государственной тайны в годы Пер-
вой мировой войны
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правительственных кругов Российской империи по усо-
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Київського університету права Національної академії наук України

ДО ВИТОКІВ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ЗЛОЧИН» 
В АНТИЧНІЙ ГРЕЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Анотація. У статті зроблена спроба проаналізува-

ти витоки формування та еволюції поняття «злочин» 
в добу античної філософії, яке давньогрецькими мис-
лителями найчастіше ототожнювалось з порушенням 
будь-якої моральної норми та проявом асоціальної по-
ведінки індивіда.

Ключові слова: асоціальна поведінка, відповідаль-
ність, закон, злочин, «Логос», «номос», покарання, 
принцип таліону, справедливість, «фізис», філософія 
злочину, «Хаос». 

Постановка проблеми. Людина, за визначенням су-
часних вчених, є біосоціокультурною істотою, яка єдина 
з-поміж живих організмів має свідомість і, відповідно, 
усвідомлено існує в цьому світі (частково дистанціюючись 
від світу завдяки свідомості, сприймаючи цей світ як щось 
зовнішнє), створюючи певні правила поведінки у межах 
власного співтовариства. За словами давньогрецького фі-
лософа Арістотеля Стагіріта, людина єдина з-поміж інших 
живих істот наділена мовою, вибудовує свій власний світ 
символів, в середині якого вступає у відношення із своїм 
минулим, з речами та іншими людьми, на підґрунті якого 
і може бути побудоване будь-яке знання про світ, будь-яка 
культура, а також певна правова система.

Отже, людина – одночасно є і творцем, і бунтарем, і 
революціонером, і винахідником, який підкорив навколи-
шній світ собі завдяки своїй волі, свавіллю особистого та 
соціального. Відчуваючи себе володарем світу, людина 
володарює в ньому та диктує свої норми поведінки, пра-
вила, цінності. Як відомо, будь-яке володарювання при-
зводить до переплетіння добра та зла, високих помислів й 
обачливих злочинів.

Викладення основного матеріалу. Однієї з ха-
рактерних рис людини є дія. Людина діє, виходячи із 
своєї здатності до усвідомлення та пізнання світу, а 
також відповідно до оцінки зробленого нею самою. 
Пристосовуючи світ під себе, згідно своїх матеріаль-
них і духовних потреб, людина в межах власних цін-
нісних орієнтацій завжди знаходиться в середині дії 
двох протилежних за своєю сутністю полюсів – добра 
і зла, вчинка та злочина. І ця межа є досить тонкою. 
За висловом Г. Захарченко, «Добро та зло – не пара, і 
скільки би ми не намагалися вивернути зло, добра ми 
не побачимо. Зло не є протилежною стороною добра, а 
добро – не протилежна сторона зла. Це означає, що не 
існує межі між ними. Звідси усі спроби розвести добро 
та зло, норму та злочин носять достатньо умовний, по-
роджений соціальним ладом і політичними відносина-
ми характер» [1, 2].

Правова система майже кожної країни світу сформува-
ла своє уявлення про злочин, втілюючи його в нормах та 
приписах кримінального законодавства. Як правило, ви-
значення поняття «злочин» в кримінальному праві є чіт-
ко зафіксованим та обмежено визначеним. Так, в межах 
кримінального законодавства України, поняття «злочин» 
визначається ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України як 
«передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне 
діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину» 
[2]. Відсутність однієї з п’яти ознак, прописаних в ч. 1 ст. 
11 КК України, чітко відмежовує поняття «злочин» від по-
няття «незлочин», за яке, відповідно до українського зако-
нодавства, не передбачена кримінальна відповідальність. 
Однак й таке відмежування можна визначити як «соціально 
умовне», хоча й імперативне за своєю сутністю.

На якому етапі свого розвитку людство зіштовхується 
з поняттям «злочин»? Коли було скоєно перший злочин? 
Коли поняття «злочин» набуло кодифікованого вигляду? 
Чи завжди асоціальну поведінку індивіда кваліфікували 
як «злочин»? Усі ці та ряд інших питань потребують не 
тільки чітко визначеної юридичної оцінки, а й ґрунтовно-
го філософського осмислення. 

Для того, щоб зрозуміти філософські витоки поняття 
«злочин», слід звернутися до історії стародавніх цивілі-
зацій, зокрема, грецької. Саме давньогрецька цивілізація 
має міфологію з так званим «людським обличчям», оскіль-
ки боги-олімпійці, на відміну від слов’янських ідолів, не 
пояснювали явищ природи, а відповідали за різні галузі 
людської життєдіяльності та мали здібності до яскраво 
виражених емоційних почуттів і поривань, відрізняючись 
від людей, за висловом давньогрецького філософа Піфаго-
ра, «лише за ступенем могутності». 

У скарбницях європейської та світової культур найві-
домішими залишаються міфи Стародавньої Греції. У цих 
міфах, як і в міфах інших цивілізацій та культур, присут-
ній шар, з яким пов’язано усвідомлення цінностей буття, 
починаючи із періоду створення світу, до надбання люд-
ством культурно-цивілізаційних ознак діяльності (право, 
закон) й різного роду практичних навичок і вмінь.

Саме становлення міфів як регулятивів соціуму під-
креслює процес переходу від «Хаосу» до «Порядку» 
(«Логосу») і створює певні рівні свободи: необмеженої 
для верховних богів, обмеженої з «блискавками» відчай-
душної діяльності для героїв і загрози та рабської покір-
ності для людей. «Після повної перемоги Зевса над тита-
нами земний і божественний світи, немовби народжені 
знов, змінилися найдивнішим чином. На землі й на небе-
сах запанували закон і порядок, почали розвиватися нау-
ки, мистецтва й ремесла, встановлюватися закони моралі 
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та права. ...Віднині життя на землі стає впорядкованим, 
відкриваючи нові сторінки своєї історії» [3, 20]. 

Перші філософи, обґрунтовуючи дане положення, вво-
дять у філософію поняття «Логос». Так, давньогрецький 
мислитель Геракліт Ефеський, виходячи з відомого прин-
ципу «все тече, все змінюється», досить близько підійшов 
до розуміння діалектичного закону єдності й боротьби 
протилежностей, стверджуючи, що в процесі вічних змін 
єдине складається з протилежностей, а протилежності 
об’єднуються. Основою ж цієї єдності та всього світового 
порядку – Космосу (так ласкаво називали світ давні гре-
ки) – Геракліт вважав «живий вогонь», а першоосновою 
людських порядків і законів – божественне слово («Ло-
гос»). Людські закони, на думку філософа, мають відпові-
дати «Логосу» і впорядковувати життя держави – бути її 
«стінами». Так народжується одна із перших наукових де-
фініцій стосовно законів людського співіснування, що від-
діляє божественне, природне право («фізис») від позитив-
ного, людського, писаного, «умовного» права («номос»). 

Завдяки поняттю «Логос» впродовж тривалого часу 
стародавні греки намагалися впорядкувати Космос-світ, 
державу-поліс, людину-мікрокосм, культуру-цивіліза-
цію, міфологію-релігію тощо. Саме поняття «Логос» є 
першим світоглядним «центризмом» класичної філософ-
ської традиції.

На основі міфології виникає й давньогрецький те-
атр, головним жанром якого є трагедія. У центрі грецької 
трагедії (Есхіл, Софокл, Еврипід) зіткнення сил порядку 
(«Логосу») із руйнівними силами («Хаосом») та, як пра-
вило, загибель головного героя. 

Ф. Ніцше визначив ці дві протилежні сили як апол-
лонівський та діонісійський початки. Аполлон постає як 
уособлення усього світлого, розумного, впорядкованого 
й гармонійного, який протегував мистецтву, моралі, зако-
ну, державності. Діоніс символізував темний, хаотичний, 
безумний, руйнівний першопочаток буття (знов-таки, ме-
тафізична протилежність «Логосу» та «Хаосу»). Якщо 
Аполлон був творцем цивілізованого існування, що мало 
підкорюватися соціокультурним нормам полісу, то Діоніс 
був заступником виноробства, на його честь влаштовува-
лися багатоденні свята, під час яких багато із звичайних 
заборон відмінялися.

На думку В. Бачініна, «Антитеза аполлонівського та 
діонісійського початків мала глибокий антропологічний 
зміст. В особі давнього грека явно знаходили своє відо-
браження обидва протилежні модуси. Аполлонівський 
початок змушував його прагнути до гармонійних відно-
син із Космосом, соціумом, державою і підкоряти свою 
поведінку різноманітним соціокультурним нормам, праг-
нути до дотримання міри та правила «золотої середини.

Що ж стосується духу діонісійства, то він проявлявся 
як негативно орієнтовна трансгресивність, що спрямовує 
до подолання заборон, порушення норм, дестабілізації со-
ціального порядку, скоєння злочину» [4, 12-13].

У центрі давньогрецької трагедії зазвичай знаходи-
лася людина, яка порушила фундаментальні принципи 
аполлонівського номоса, оскільки основною темою бага-
тьох драм батьків грецької трагедії – Есхіла, Софокла та 
Еврипіда – були злочин і покарання. Злочини поділялися 
на два типи –«божественні» та «людські» – найчастіше дії 
людини, що відповідали нормам «божественного» права, 

одночасно могли порушувати норми права «людського», 
й навпаки. Саме такий розподіл права стимулював ста-
новлення в Давній Греції правової системи та створення 
позитивного законодавства. Позитивний закон зазвичай 
ототожнювався із злочином. Давній світ, покарання в яко-
му найчастіше ґрунтувалося на принципі талона («око за 
око, зуб за зуб»), будувався на антиномії «залякування-по-
карання», що, в свою чергу, сприяло зародженню цивілі-
зації, розвитку цивілізаційної культури та створенню по-
зитивних правових норм.

Відповідно до легенд Стародавньої Греції, першим 
злочином в її історії вважається вбивство царем Коринфа 
Едіпом свого батька – царя Фів – Лая, що описане Софо-
клом в однойменній трагедії. Це твір про рок та свобо-
ду, про вчинок, який став злочином. Софокл зауважує, 
що свобода людини полягає не в тому, щоб робити те, 
що забажається, а в тому, щоб приймати на себе відпові-
дальність навіть за те, що вона робити не збиралася. Саме 
таким виступає головний герой трагедії – цар Едіп. Він 
не є звичайним злочинцем. Йому притаманні такі людські 
якості, як благородство та порядність. Однак ним скоєно 
два найстрашніші злочини – вбивство батька та кровозмі-
шення. І навіть його незнання про те, що цар Лай був його 
батьком, а цариця Іокаста – матір’ю, не звільняє Едіпа від 
відповідальності (відголос подібного сприйняття понять 
«злочин» і «покарання» можна послідовно віднайти прак-
тично у всіх правових системах сучасності, де «незнання 
законів не звільняє від відповідальності»).

Можна говорити про те, що Софокл вперше в історії 
становлення правової думки порушує принцип таліону, 
оскільки покарання Едіпа значно перевищує масштаби 
злочинів, скоєних ним. Перед читачем постає більш су-
вора модель відплати за діяння. Однак слід зважати на те, 
що й діяння молодого царя Едіпа так само неоднозначне 
і злочином його можна назвати лише умовно. З одного 
боку, він вбив рідного батька та одружився на власній 
матері, з іншого, він не планував скоєння цих злочинів. 
Обидва ці твердження є одночасно істинними. Таким чи-
ном, в межах давньогрецької трагедії зокрема, та філософ-
сько-правової системи взагалі, виникає одна із перших 
морально-правових антиномій. 

Наступним етапом розвитку філософії злочину були 
досягнення представників софістичної школи Давньої 
Греції, які в умовах так званої «афінської полісної демо-
кратії» одночасно виконували функції як прокурорів, так 
і адвокатів.

Один із найпомітніших представників софістів – Про-
тагор – вважав саме людину, людську особистість «мірою 
всіх речей, тих, що існують, і тих, що не існують». Ця 
міра, за Протагором, є відносною, оскільки «знання, на-
буті через відчуття, різняться в різних людей». Отже, аб-
солютне знання є неможливим, бо про будь-який предмет 
чи явище можуть існувати дві суперечливі думки; істина 
ж у знанні є поняттям відносним, залежним від знань і 
сприйняття певного індивіда.

Відповідно до цього, наголошує мислитель, не існує й 
єдиного поняття права й закону, оскільки різні уявлення 
про закон існують як у окремих індивідів, так і в окремих 
народів. Мірилом же закону має виступати держава, влада 
якої сама має вирішувати, що є справедливим, а що – ні. 
Звідси походить Протагорова теза про рівність усіх людей 



18

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-2 том 1

перед державою та її владою – «державною мудрістю».
Серед молодшого покоління софістів з’явились і якіс-

но нові погляди на державу та право як соціальне явище. 
Філософ другої половини V ст. до н.е. Фразімах стверджу-
вав, що в основі державної влади є єдиний принцип – ви-
года й користь сильнішого. Таким чином, реальну силу 
має той, хто перебуває при владі, а будь-яка влада, вста-
новлюючи закони, оголошує їх справедливими. У вченні 
Фразімаха вперше в Стародавній Греції було викладено 
авторитарну концепцію закону.

Яскравою віхою в розвитку розуміння понять «закон» 
і «злочин» у межах державно-політичних учень Старо-
давньої Греції стали два відомі твори великого афінського 
мислителя Платона – «Держава» та «Закони», у яких він 
висловив свої погляди на державний устрій та законотво-
рчу діяльність. 

Перший з цих творів (як і більшість Платонових філо-
софських праць), написаний у формі діалогу між учите-
лем Платона – Сократом (від імені якого виступає автор) 
і софістами; предметом суперечки є питання, кому слід 
правити державою. Слідом за Сократом, Платон критикує 
«неправильну» афінську демократію та пропагує «арис-
тократію мудрих»: якщо софісти вважають, що керувати 
державою може кожен громадянин, то Сократ (у творі 
Платона) обстоює принцип правління тільки «мудреців», 
«керманичів», «філософів». У цілому ж, говорить він, у 
державі кожен громадянин має бути частинкою одного ці-
лого, знаючи при цьому своє місце та справу.

Основною метою ідеальної держави Платон проголо-
шує «щастя для всіх», а також єдність і однодумство всіх 
членів суспільства, досягнуті «або переконанням, або си-
лою». Головною засадою «щастя для всіх», на думку мис-
лителя, є стосунки, базовані на піфагорійському принци-
пові «кожному своє»: кожен робить свою справу, ніхто не 
привласнює чужого та не втрачає свого. Держава суворо 
регламентує всі трудові, побутові й сімейні питання, не 
допускає крайніх форм бідності і багатства – як можливої 
причини суспільного розколу та протистояння.

Другий, дещо конкретніший, утопічний проект ідеаль-
ного державного устрою Платон подав у іншій своїй праці 
– «Закони», де провідною ідеєю є божественне панування 
як над всесвітом, так і над людиною. Люди не можуть знати 
мети богів, оскільки «не благо існує для людини, а людина 
для блага». Водночас, оскільки людина має власну душу, 
вона певною мірою вільна; проте, не знаючи божественної 
мети та вважаючи «щастям» і «благом» тільки задоволен-
ня особистих потреб, людина несвідомо чинить зло й сама 
страждає від нього. Через те, вважав Платон, у ідеальній 
державі всі галузі життя й діяльності людини мають бути 
регламентовані законами найжорсткішим чином.

Як видно вже із назви праці, помітне місце Платон 
приділяє законам, яким мають підкорятись і правлячі кола 
держави (крім ради мудреців, які самі є «вартовими» зако-
нів). Громадяни повинні не тільки слухатися законів, а й 
шанувати їх. «Я бачу близьку загибель тієї держави, де за-
кон не має сили й знаходиться під будь-якою владою. Там, 
де закон – володар над правителями, а вони – його раби, я 
вбачаю спасіння держави й усі ті блага, що їх можуть да-
рувати державам боги» [5, 204], – наголошував філософ.

Злочин, на думку мислителя, укорінений у недоскона-
лій природі самої людини. Розглядаючи людину з позиції 

так званого «антропологічного дуалізму», філософ прихо-
дить до висновку, що злочин має під собою матеріальне 
підґрунтя. Людина, яка складається відразу із двох частин, 
– матеріального тіла, що підвладне пристрастям, та іде-
альної душі, яка стає досконалою лише за умов «доброго» 
виховання державою, – завжди прагне до «задоволення» 
та «страждання». «Коли люди досліджують закони, прак-
тично весь розгляд обертається навколо задоволення й 
страждань як в державному житті, так і в приватному» 
[6, 106], – зазначав Платон. Отже, будь-який законодавець 
досліджує те, в чому особисто в нього є потреба, оскіль-
ки як вже зазначалось вище, людина із дуалістичною від 
природи натурою з дитинства має відразу два відчут-
тя: «задоволення» й «страждання», які впродовж життя 
трансформуються відповідно у «чесноти» й «порок», які 
в свою чергу й є поштовхом для формування соціально 
неприйнятною поведінки людини. 

Саме тому побудову будь-якої «ідеальної» держави в 
цілому Платон вважав можливою, проте малоймовірною 
та нетривкою, оскільки одвічні вади людської природи 
(зокрема, піддатливість різноманітним негативним впли-
вам) врешті-решт призвели б до її падіння.

Правове вчення ще одного визначного давньогрець-
кого мислителя – Арістотеля Стагіріта – значною мірою 
пов’язане з його поглядами на сутність людської душі. 
Як душа поділяється на «розумну» і «нерозумну» части-
ни, так і доброчесності (залежно від домінування тієї чи 
іншої частини душі) бувають «діяльні» і «споглядальні». 
Відповідно до цього справедливість, як одна з головних 
чеснот, також поділяється на «розподільну» (діяльну) і 
«порівняльну» (споглядальну). «Розподільна» справед-
ливість виявляється під час розподілу всього між людь-
ми за їхніми чеснотами; «порівняльна» – у сфері обміну. 
Уособленням обох видів справедливості в політичній 
сфері є право – норма регулювання стосунків людей у 
межах держави.

Політичне право, за Арістотелем, має поєднувати в 
собі риси як «фізису» (природного права), так і «номосу» 
(умовного писаного права). Природне право, наголошує 
філософ, – це право, яке всюди має однакове значення та 
не залежить від визнання; умовне (писане) ж право – це 
право, яке не може змінюватись без істотної різниці після 
його фіксації. До умовного права, за Арістотелем, належа-
ли закони (як «писані», так і «неписані», зокрема правові 
звичаї) та загальні договори.

Головним критерієм якості будь-якого закону є його 
відповідність праву та справедливості. Закон по суті є вті-
ленням права та запорукою його дотримання. Розрив між 
законом і правом, наголошує Арістотель, перетворює за-
кон на засіб деспотії (насильства), а державу – на тиранію, 
яка, за словами філософа, суперечить самій ідеї права.

Закон, за Арістотелем, має бути розумною альтерна-
тивою «пристрасті», тобто «тваринному елементу», який 
«збиває з істинного шляху правителів, хоч би вони й були 
найкращими людьми». Закон – це свого роду настанова 
людині до розумного і справедливого способу дій, до до-
брочесності й справедливості. Для людей, у яких «тва-
ринне» (пристрасне) переважає над «розумним», закон 
передбачає покарання, оскільки «пристрасть підкоряється 
не переконанням, а тільки силі». Поєднання в законі «ро-
зуму» і «сили», таким чином, робить його основним за-
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собом впливу на всіх членів політичної спільноти (як мо-
ральних, так і аморальних). «Для суспільного виховання 
потрібні закони, а для доброго виховання – добрі закони», 
– підкреслював філософ.

Держава у Арістотеля, як і у Платона, є еталоном спра-
ведливості – природної організації людського співіснуван-
ня, і порушення його законів є протиріччям людини своїй 
натурі. Разом з тим, філософ вважає загальними констан-
тами й інші якості людини: заздрість, злість, нахабність, 
користолюбство, підлість тощо. Саме ці якості людини 
примушують її порушувати закони, ставлячи під загро-
зу цілісність держави. Основними соціальними умовами 
злочину, за Арістотелем, є недосконалість законодавства, 
тенденція до деградації будь-якої держави.

Своє бачення ідеального державного устрою Платон 
формував у відповідності до піфагорійського принци-
пу «міри», тобто «доцільності» та «відповідності», які є 
характерними для природних процесів. Арістотель, який 
більше схилявся до антропології, вважаючи, що людина 
– політична тварина, визнавав державу природним утво-
ренням, відповідним людській природі. 

Висновки. Античний період в історичному розвит-
ку вчень про державу і право став початком формування 
юриспруденції як самостійної правознавчої наукової дис-
ципліни, а також періодом закладення основ сучасного 
розуміння таких базових понять, як соціальна справед-
ливість, природне і позитивне право, злочин та покаран-
ня тощо. Різноманітність форм державно-політичного 
устрою цього періоду (монархія, аристократія, демокра-
тія) сприяла широті поглядів тогочасних мислителів на 
державно-правові питання й проблеми, висуненню різних 
концепцій сутності держави як суспільного інституту. 

Взагалі для доби Античності характерними були на-
ступні ідеї: співвідношення конкретних правових систем 
із загальнолюдськими засадами справедливості й моралі 
та вдосконалення на цій основі категорії соціальної спра-
ведливості; часто ототожнення позитивного закону із зло-
чином. Будь-яка асоціальна поведінка індивіда в античній 
Греції (порушення моральних норм, тобто звичаєвого 
права) сприймалася як злочин проти божественного по-
рядку, злочин проти справедливого устрою держави. 
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Буруковская Н. В. К истокам понимания поня-
тия «преступление» в Античной Греции: философ-
ско-правовой анализ

Аннотация. В статье сделана попытка проанали-
зировать истоки формирования и эволюции понятия 
«преступление» в эпоху античной философии, которое 
древнегреческими мыслителями часто отождествля-
лось с нарушением любой моральной нормы и проявле-
нием асоциального поведения индивида.

Ключевые слова: асоциальное поведение, ответ-
ственность, закон, преступление, «Логос», «номос», 
наказание, принцип талиона, справедливость, «физис», 
философия преступления, «Хаос». 

Burukovska N. To sources of understanding of the 
concept «crime» of Ancient Greece: philosophical and 
legal analysis

Summary. The sources of formation and evolution of 
the concept «crime» during the epoch of Antic philosophy 
which was often identified by Ancient Greek thinkers with 
violation of any moral standard and manifestation of asocial 
behavior of the individual is made attempt to analyze in this 
article.

Key words: asocial behavior, amenability, law, crime, 
«Logos», «nomos», punishment, lex talionis, eguity 
(justice), the philosophy of crime, «Chaos». 
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Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

СТРУКТУРОГЕНЕЗ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ЮРИДИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Анотація. У статті розкрито форми, зміст та мето-
ди юридичної консультативної діяльності. Визначено 
професійні особливості юридичного консультування, 
охарактеризовано технології взаємодії юриста з клієн-
тами. З’ясовано вимоги консультативної діяльності до 
професійної підготовки студентів юридичних спеціаль-
ностей. 

Ключові слова: юридичні професії, технологія кон-
сультування, юридичне консультування, етапи консуль-
тування, зміст, форми та методи консультативної діяль-
ності. 

Постановка проблеми. Надання консультацій насе-
ленню передбачено функціональними обов’язками бага-
тьох юридичних професій. Проте між кваліфікаційними 
вимогами цих професій та змістом професійної освіти 
майбутніх юристів існує протиріччя щодо їх підготов-
ки до консультативної діяльності. Згідно з освітніми 
стандартами та навчальними планами спеціальності 
«Правознавство», майбутні юристи у процесі фахової 
підготовки вивчають основні галузі права, історію їх 
розвитку в Україні та зарубіжних країнах, адміністратив-
ний, цивільний та кримінальний процеси в юриспруден-
ції, складання процесуальних документів з цивільних та 
кримінальних справ, основи організації і функціонуван-
ня адвокатських, нотаріальних, судових та правоохорон-
них органів. Окремі дисципліни з підготовки майбутніх 
юристів до консультативної діяльності не включено до 
навчальних планів. Натомість програмами фахових дис-
циплін з юридичної деонтології, юридичної психології 
та адвокатології передбачено вивчення окремих питань 
загального характеру, що стосуються консультативної 
діяльності юристів. 

Аналіз актуальних досліджень. Досвід консуль-
тативної підготовки майбутніх юристів відображено у 
дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних учених:  
С.С. Алексєєва, О.М. Бандурки, О.Д Бойкова, Л.О. Воско-
бітової, Р.Гарріса, С.Д. Гусарєва, М.І.Капінуса, І.М.Лук’я-
нової, О.В. Нікітіної, Г.М. Рєзник, В.В. Руминіної,  
О.В. Синєокого, О.Ф. Скакун, Н.Ю. Тяпугіної, О.Д. Ти-
хомирова, К.С. Шугріна. Правознавці вказують на склад-
ність такої підготовки, зумовленої взаємодією всіх скла-
дових юридичного навчання у вищій школі [1]. 

Проте кожна професія має специфічні особливості 
об’єктів, змісту, знарядь та умов праці, що впливають на 
вимоги до психіки та організму професіонала, і визна-
чають змістовні особливості готовності працівника до 
цієї діяльності. Тому у процесі визначення структури та 
змісту готовності майбутніх юристів до консультативної 
діяльності наукового обґрунтування потребують питан-
ня: професіографічного аналізу юридичних професій 

з метою з’ясування їх вимог до професійної підготов-
ки студентів до консультативної діяльності; виявлення 
професійних особливостей консультативної діяльності 
юристів з метою уточнення змісту критеріїв їх готовно-
сті до даної діяльності.

Заявлена тема наукової статті обмежує коло дослід-
ницьких питань, внаслідок чого метою дослідження об-
рано: обґрунтувати вимоги консультативної діяльності 
до професійної підготовки майбутніх юристів.

У ході роботи над статтею для досягнення поставле-
ної мети планується вирішити такі завдання:

- здійснити аналіз змісту, форм та методів консульта-
тивної діяльності у праці юристів;

- визначити професійні особливості консультативної 
діяльності юристів;

- з’ясувати їх вплив на професійну підготовку май-
бутніх юристів.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи функ-
ціональні обов’язки роботи юристів, необхідно вказати, 
що консультативну діяльність на професійній основі 
здійснюють не всі фахівці юридичного профілю. Аналіз 
наукової та навчальної літератури, законів України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про нотаріат», 
єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і 
професій дозволив виділити основні юридичні спеці-
альності, для яких консультативна діяльність є осново-
положною за функціональними обов’язками [2-5]. Це, в 
першу чергу, юрисконсульти, адвокати, нотаріуси та їх 
помічники (таблиця 1).

У професійних обов’язках адвокатів та юрисконсуль-
тів прямо вказується на надання консультацій з юри-
дичних питань та роз’яснення суб’єктам права змісту 
окремих юридичних положень. Професійна діяльність 
нотаріусів пов’язана, в першу чергу, із виконанням за-
свідчувальної та контрольно-реєстраційної функцій у 
процесі вирішення юридичних справ. Проте виконання 
цих функцій неможливе без консультації клієнтів про 
порядок надання нотаріальних послуг, роз’яснення прав 
і обов’язків, попередження про наслідки вчинюваних 
юридичних дій. 

За словником С. Ожегова, термін «консультація» 
трактується у декількох значеннях, а саме:  як рада спе-
ціалістів, порада фахівця, установа, що дає поради [6]. 

Досліджуючи консультативну діяльність в системі 
державного управління, А. Краснейчук доходить вис-
новку, що тільки «симбіоз формулювань цієї діяльності 
як специфічної форми може дати більш повне і системне 
визначення» [7, 44].

Узагальнення основних підходів до визначення сут-
ності консультативної діяльності юристів дає підстави 
виділити основні формулювання даного поняття:
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- діяльність суб’єктів консультування, предметом 
якої є питання, що виникають у сфері розв’язання дер-
жавними органами проблем, пов’язаних із підготовкою, 
ухваленням і аналізом виконання управлінських рішень 
(аспект державного управління) [7,45];

- процес спілкування між юристом і «неюристом» 
з приводу життєвої проблеми, що має правовий харак-
тер. Така консультація передбачає науково організовану 
систему взаємодії консультанта та потребуючої кон-
сультативної допомоги особи на основі вивчення і вра-
хування індивідуально-психологічних характеристик й 
особливостей життєвої ситуації (психологічний аспект) 
[1, 180];

- як вид спеціально організованого спілкування, у 
процесі якого фахівець-консультант допомагає клієнто-
ві проаналізувати, прояснити свою життєву ситуацію у 
правовому полі, актуалізувати його дії на пошук виходу 
із складних життєвих обставин; консультування перед-
бачає ґрунтовне вивчення особистих запитів клієнтів, 
особливостей їх життєвих обставин з подальшим на-
данням рекомендацій відносно подолання юридичних 
труднощів та складностей розв’язання ситуації (сфера 
юридичної допомоги) [3; 9];

- професійна діяльність юристів у різних галузях 
права, яка передбачає правове забезпечення соціаль-
но-виробничої діяльності організаційної структури – 

Професія Функціональні обов’язки
Нотаріус Зобов’язаний сприяти суб’єктам права у здійсненні їх прав та захисті законних інте-

ресів, роз’яснювати права і обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних юридич-
них дій; відмовляти у вчиненні юридичних дій у випадках їх невідповідності законо-
давству України або міжнародним договорам; посвідчувати угоди (договори, заповіти, 
доручення, шлюбні контракти та ін.); вживати заходів з охорони спадкового майна; вида-
вати свідоцтва про право на спадщину, про право власності на частку в спільному майні 
подружжя, про придбання жилих будинків з прилюдних торгів; видавати дублікати доку-
ментів, що зберігаються у справах нотаріальної контори; накладати заборону відчужен-
ня нерухомого майна; засвідчувати вірність копій документів, виписок з них, перекладу 
документів з однієї мови на іншу; посвідчувати факти, що громадянин є живим, його 
перебування в певному місці, його тотожність з особою, зображеною на фотокартці; 
посвідчувати час пред’явлення документів, відсутність оплати чеків; передавати заяви 
фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам; приймати у депозит 
грошові суми та цінні папери, на зберігання документи; вчиняти виконавчі написи, про-
тести векселів, морські протести; пред’являти чеки до платежу і посвідчується.

Адвокат Зобов’язаний надавати консультації з юридичних питань; складати усні і письмо-
ві довідки, скарги та інші документи юридичного характеру; роз’яснювати громадянам 
зміст окремих юридичних положень; представляти і захищати права та інтереси гро-
мадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і 
організаціях; надавати консультації та інші види юридичної допомоги підприємствам, 
організаціям, установам стосовно правового забезпечення їх діяльності; виконувати свої 
обов’язки із захисту та представництва інтересів у процесі дізнання та попереднього 
слідства; збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивіль-
них, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопору-
шення; неухильно додержуватися вимог чинного законодавства; використовувати всі 
передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних 
осіб; бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних 
органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг; виконувати інші дії, передбачені 
законодавством.

Юрисконсульт Зобов’язаний надавати консультації з правових питань; здійснювати організацію та 
забезпечувати правильне виконання законодавчих та нормативних актів і документів; 
розробляти та надавати керівництву пропозиції з вирішення правових питань виробни-
чої, економічної і соціальної діяльності підприємства; перевіряти проекти наказів, ін-
ших актів на відповідність законодавству, що подаються на підпис керівнику підприєм-
ства, візувати їх за наявності погодження із зацікавленими підрозділами; здійснювати 
контроль за відповідністю до законодавства актів, прийнятих керівниками структурних 
підрозділів; забезпечувати облік і зберігання текстів законодавчих й інших нормативних 
актів; брати участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських 
договорів, контрактів з іншими підприємствами, установами і організаціями; надавати 
правову допомогу у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції (робіт, послуг) 
і зменшення втрат від випуску недоброякісної продукції; організовувати претензійну і 
вести позовну роботу; представляти у встановленому законодавством порядку інтереси 
підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

Таблиця 1. Спеціальні функціональні обов’язки юридичних професій
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споживача правових послуг (правовий аспект) [2]. 
- процес взаємодії юриста і клієнта стосовно жит-

тєвої проблеми з метою виявлення можливих правових 
варіантів її вирішення та їх наслідків, з’ясування шля-
хів і засобів реалізації обраного варіанту (аспект про-
фесійної юридичної допомоги) [3, 181].

Як бачимо, термін «давати юридичні консульта-
ції» в загальному розумінні означає давати поради та 
висновки, фактична ж консультативна робота перед-
бачає широкий спектр додаткових юридичних дій з 
підготовки проектів документів та їх візування, пе-
ревірки фінансової надійності суб’єктів права, забез-
печення їх зовнішньої та внутрішньої безпеки, попе-
редження правопорушень та ведення правовиховної 
роботи тощо.

Питання про цілі та правові межі консультативної 
діяльності дискутуються в усіх сучасних напрямах 
юридичної допомоги. Проте Т. Анісімова, А.М. Браж-
никова, Л.А. Воскобітова, С.Д. Гусарєв, В.М. Савіщен-
ко та інші дослідники виділяють такі основні завдання 
юридичного консультування: 

- надання клієнтові вичерпної юридичної  
інформації;

- пояснення клієнтові всіх можливих варіантів вирі-
шення його проблеми; 

- узгодження особистих інтересів клієнтів з юри-

дичними нормами, пояснення можливих правових та 
неправових наслідків кожного з варіантів рішення;

- активізація діяльності клієнтів на пошук правового 
виходу із складної життєвої ситуації;

- допомога клієнтові у виборі найбільш прийнятно-
го для нього варіанту рішення;

- подолання обмежень обізнаності у законодавчій 
сфері та освоєння нових правових поглядів на власну 
життєву ситуацію;

- професійні підтримка і порада, правова перебудова 
ієрархії цінностей;

- допомога клієнтові у втіленні обраного варіанту рі-
шення шляхом визначення стратегії і тактики юридич-
них дій і виконання їх в інтересах клієнта;

- юридична допомога та підтримка у розв’язанні го-
стрих життєвих проблем [1; 3; 8 ; 9].

Російська дослідниця Л.О. Воскобітова вказує на 
відмінності інтерв’ювання і консультування у профе-
сійній діяльності юристів. Основною метою інтерв’ю-
вання є отримати від клієнта найбільш повну інформа-
цію правового характеру для вирішення його життєвої 
проблеми. Мета ж консультування полягає у наданні 
порад стосовно можливих варіантів правового розв’я-
зання життєвої проблеми клієнта [1, 181-182]. Уявлення 
про основні відмінності інтерв’ювання та консульту-
вання у роботі юристів надає таблиця 2.

Таблиця 2. Порівняльна характеристика інтерв’ювання і консультування у професійній діяльності юристів
Критерії порівняння Інтерв’ювання Консультування

Цілі Отримати від клієнта найбільш 
повну інформацію правового 
характеру для вирішення його 
життєвої проблеми

Надати клієнтові вичерпну інформацію з його 
питання; розтлумачити клієнтові всі можливі 
варіанти вирішення його проблеми; розкрити 
можливі наслідки кожного з варіантів рішення; 
допомогти обрати найбільш прийнятний варіант 
рішення; допомогти у втіленні обраного варіанту 
рішення шляхом визначення стратегії і такти-
ки юридичних дій і виконання їх в інтересах 
клієнта.

Комунікативні ролі в діалозі Активна роль належить клієнту 
як джерелу фактичної інформації

Активна роль належить юристові.

Характер взаємодії Інформація передається 
від клієнта юристу

Інформація передається від юриста клієнтові

Вимоги до процесу взаємодії Клієнт повинен повідомити 
юристові про свої проблеми і 
правдиво викласти всю юридич-
но значиму інформацію

Юрист повинен передати клієнтові всю необхід-
ну йому інформацію про правові аспекти його 
проблеми. В цьому процесі необхідно досягти 
розуміння клієнтом положень законодавства, їх 
впливу на можливість вирішення його проблеми. 
Юрист повинен організувати діалог з обговорен-
ня проблеми клієнта.

Комунікативні навички 
юриста

Уміння встановити контакт з 
клієнтом,
розговорити його, викликати 
довіру до фактично незнайомої 
людини-юриста.
Створити необхідні умови для 
подолання клієнтом сором’яз-
ливості, боязкості, замкнутості, 
недовіри 

Уміти залучити клієнта до діалогу, перевіряти 
правильність розуміння клієнтом пояснень кон-
сультанта, з’ясовувати переваги, що клієнт надає 
певним варіантам, та мотиви такого вибору.
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За характером волевиявлення клієнта консультація 
може надаватися на прохання суб’єкта права або з влас-
ної ініціативи консультанта в інтересах суб’єкта права. 
В інтересах довіреної йому справи у складних життєвих 
ситуаціях юрист може особисто звернутися по додаткову 
консультацію до інших фахівців – економістів, психіатрів, 
соціального працівника або рекомендувати це зробити 
клієнтові [3; 1].

У загальному плані серед принципів юридичного 
консультування спеціалісти вказують на неупереджений 
характер консультування, прийняття консультантом неза-
лежного професійного рішення стосовно меж юридичної 
допомоги клієнтові, обґрунтованість та відвертість при-
йнятих консультантом юридичних рішень [1, 186-195].

Ознайомлення з працями П. Глассера, С.Д. Гусарєва, Р. 
Нельсона-Джоунса, С. Файна дає підстави зробити висновок 
про використання певних концепцій і запропонованих в їх 
парадигмі технік, які пропонують як моделі та алгоритми 
ведення консультативної бесіди, так і орієнтири розв’язання 
конкретних консультативних проблем. Науково-методоло-
гічний підхід до організації та проведення юридичної кон-
сультації спирається на взаємопов’язану тріаду концепту-
альної, процесуальної та ціннісної моделей консультування. 

С.Д. Гусарєв підкреслює, що юридичне консульту-
вання сьогодні має достатньо складну структуру та ба-
гатоаспектний зміст; воно перестало бути просто інди-
відуалізованою порадою і набуває характеру державно 
санкціонованого методу допомоги у розв’язанні різних 
життєвих проблем. Широке коло юридичних запитів клі-
єнтів розширює спектр професійних моделей взаємодії 
суб’єктів консультування [3].

Цілі та зміст поетапної технології консультативної 
діяльності розглядаються у дослідженнях Л.О. Воскобі-
тової, А.Б. Гутнікова, А.О. Краснейчук, Л.П. Михайло-
вої, Є.С. Шугриної. Технологічна схема консультаційно-
го процесу, запропонована А.О. Краснейчук, передбачає 
трьохетапний характер її реалізації: на першому етапі 
здійснюється підготовка до консультування; другий етап 
включає обов’язкову діагностику стану управлінської 
проблеми; на третьому етапі відбувається безпосереднє 
консультування з розробки альтернативних шляхів вирі-
шення проблем; четвертий етап завершується консульту-
ванням з упровадження альтернатив [7; 1].

У працях Л.О. Воскобітової наведено п’ятиетапну тех-
нологію консультування залежності від цілей та змісту 
юридичної допомоги клієнтам (таблиця 3) [1, 186-195.]. 

Таблиця 3. Технологічні етапи консультування:
Етапи консульту-

вання Мета Зміст етапу

І підготовчий етап 
може тривати від 
декількох хвилин 
до декількох днів, 
тижнів і навіть 
місяців.

Підготовка до консуль-
тування. Така підго-
товка є обов’язковим 
перехідним етапом 
між інтерв’юванням та 
консультуванням.

Здійснюється резюмування та узагальнення інформації, отриманої 
юристом у процесі інтерв’ю та вивчення документів справи. За 
нормативними актами уточнюються і з’ясовуються тексти законів 
і зміст правових норм; з них обираються необхідні відповідно до 
фактів та вимог клієнта, з’ясовується межа їх дії і наслідки застосу-
вання. Визначаються можливі процедури з реалізації правових норм 
відповідно до ситуації клієнта, необхідні дії та зусилля; з’ясовуються 
можливі матеріальні, часові та інші витрати. Обирається доцільна 
форма майбутньої консультації (усна чи письмова), підбираються для 
клієнта додаткові матеріали.

ІІ організаційний 
етап.

Зустріч з клієнтом і 
роз’яснення порядку 
проведення  
консультації

Формуються психологічні й організаційні основи консультування. 
Проводиться зустріч клієнта і встановлення з ним необхідного для 
консультування контакту з урахуванням отриманих в ході інтерв’ю-
вання уявлень про характер, рівень освіти та культури, здібності 
і манеру поведінки клієнта. Визначається порядок проведення 
консультації, з’ясовуються можливості часових витрат з боку юриста 
та клієнта для спокійного і всебічного обговорення всіх необхідних 
питань. Встановлюється порядок обговорення питань та варіантів 
рішення проблеми.

ІІІ роз’ясню-валь-
но-прогнозу-валь-
ний етап 
(центральний, 
найбільш  
важливий).

Роз’яснення клієнту 
можливих варіантів 
рішення проблеми і 
аналіз можливих на-
слідків кожного з них

Клієнту розкриваються всі можливі варіанти рішення проблеми, у 
т.ч. й ті, що можуть не сподобатися клієнтові. Здійснюється попе-
редження клієнта про можливі невдачі. Прогнозуються можливі 
наслідки у ході обговорення за участю клієнта. Клієнтом можуть 
повідомлятися додаткові невідомі юристові факти. Роз’яснюються 
способи і можливі затрати реалізації варіантів, роль самого клієнта у 
реалізації кожного з них.

ІV етап вибору 
оптимального 
варіанту  
є відповідальним

Допомога клієнту у 
виборі оптимально-
го варіанту рішення 
проблеми

Клієнту пропонується найбільш оптимальне на думку юриста е 
рішення. Клієнт має право зупинити свій вибір на іншому варіанті. У 
такому випадку юрист зобов’язаний повторно роз’яснити клієнтові 
сутність і наслідки обраного ним варіанту.
З’ясовується готовність клієнта до більших витрат або втрат. Клі-
єнтові пропонується обґрунтувати свій вибір, поділитися баченням 
його реалізації та можливих результатів.
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V етап  
завершальний

Визначення стратегії 
і тактики реалізації 
прийнятого рішення

Із усіх запропонованих варіантів за допомогою юриста клієнтом 
обирається найбільш для нього оптимальний. Чітко визначаються 
необхідні дії і розподіляються обов’язки між юристом та клієнтом. 
Визначаються строки, прогнозуються можливі та необхідні додаткові 
зустрічі з клієнтом, обговорюються питання та пропозиції зі скла-
дання необхідних юридичних документів.

У змісті юридичної консультації А.Б. Гутніков, Л.П. 
Михайлова та Є.С. Шугрина серед основних видів юри-
дичних дій виділяють: оцінку життєвої або виробничої 
ситуації суб’єкта права, який здійснив запит на консульту-
вання; обґрунтування правових підстав для юридичного 
вирішення ситуації клієнта; аналіз правомірних варіантів 
її вирішення; надання пояснень та рекомендацій у доступ-
ній для розуміння клієнтом формі; попередження клієнта 
про можливі неприємні обставини юридичного вирішен-
ня його ситуації.

Дослідниками запропоновано змістовий алгоритм вза-
ємодії консультанта з клієнтом, а саме:

- Юрист здійснює вивчення проблеми та можливих ва-
ріантів її вирішення. Робиться аналіз можливих наслідків 
кожного з них. Варіанти та результати їх аналізу поясню-
ються клієнтові.

- Клієнт намагається зрозуміти пояснення юриста про 
переваги та недоліки запропонованих варіантів. Аналізує 
можливі для нього вигоди та втрати. Ним обирається один 
із можливих варіантів, визначається його оптимальність з 
урахуванням власних бажань і прагнень.

- Після вибору одного з варіантів вирішення проблеми 
юрист і клієнт разом обговорюють шляхи та засоби його 
реалізації. Планують необхідні майбутні дії [1].

Про складності консультативної діяльності у своїх пра-
цях пише В.М. Савіщенко, адже у процесі консультуван-
ня неодноразово повторюються стереотипні (стандартні) 
ситуації та, як окремий випадок, трапляються унікальні, 
нестандартні ситуації. Тому юристові у ході пояснень до-
водиться зважати на різноманітність людських характерів, 
настроїв та поведінки, виявляючи терплячість, витримку, 
врівноваженість, тактовність [9]. 

Не менш важливим є висновок про психологічну го-
товність консультанта до роботи з різними людьми. На 
думку Л.О. Воскобітової та Л.П. Михайлової, у ході кон-
сультування юрист повинен враховувати типологію пси-
хологічних портретів клієнтів. Спеціалісти до першого 
типу «довірливої дитини» відносять клієнтів, які не бажа-
ють вникати в сутність юридичних пояснень, брати участь 
в аналізі запропонованих варіантів, обговорювати їх на-
слідки, можливі дії та кроки. Граючи роль нерозуміючої 
людини, вони намагаються відмежуватися від проблеми і 
перекласти всю відповідальність на юриста. 

До другого типу «скептика» відносять клієнтів, які 
хоча і звернулися по юридичну допомогу, проте не вірять 
в можливість успіху, сумніваються в будь-яких пропози-
ціях юриста, вважають даремними всі зусилля. Третій 
тип утворюють вперті клієнти. Маючи високу самооцін-
ку та впевненість у своїй правоті, такі клієнти наполяга-
ють тільки на запропонованих ними діях, відкидаючи всі 
докази та пояснення консультанта стосовно юридичного 
аспекту їх проблеми. Серед усіх найкращим типом є здат-
ний і готовий до співробітництва клієнт. Проте у ході кон-

сультування юристові необхідно досягти співробітництва 
від будь-якого клієнта, не зважаючи на особливості його 
особистості, характеру та типу поведінки [8; 1].

Вважаємо за необхідне підкреслити, що у практиці 
консультування склалися два підходи до побудування вза-
ємостосунків юриста з клієнтом. Перший підхід полягає в 
опорі юриста на власний професіоналізм. З власної ініці-
ативи юрист пропонує клієнту найбільш простий, резуль-
тативний, дешевий шлях рішення проблеми, враховуючи 
власний професійний досвід. Думка клієнта не береться 
до уваги. Недоліком такого підходу може бути протиріччя 
між поглядами юриста та клієнта на оптимальний варіант 
вирішення проблеми. Другий підхід передбачає опору 
юриста на інтереси клієнта. Юрист зважає не фактичні 
обставини клієнта, але й його прагнення та бажання. Як 
недолік застосування цього підходу практики вказують на 
ймовірний ризик йти на повідці у клієнта [1; 3; 7]. 

Специфічні особливості консультування як інтелек-
туальної, так і практичної взаємодії юриста з клієнтом 
обґрунтовано у роботах А.М. Бражникової. Наголошую-
чи на складнощах та протиріччях реального життя і про-
блемних ситуацій суб’єктів права, дослідниця вказує на 
можливість та навіть, в окремих випадках, необхідність 
врахування моральних, соціальних, економічних або по-
літичних факторів, що можуть суттєво вплинути на вирі-
шення юридичної справи клієнта (спадкові або психічні 
захворювання в сім’ї, підприємницька діяльність в роди-
ні, творчий характер професійної праці клієнта тощо). В 
аспекті дослідження професійних функцій юристів А.М. 
Бражниковою доведено взаємозалежність розумових дій 
консультанта та їх порівняння із законодавчими вимогами 
й юридичними нормами. Для успішного виконання цих 
професійних дій юристам необхідні спостережливість, 
уважність, логічне мислення. Присутність в консультатив-
ній діяльності факторів моральної відповідальності за її 
результати підвищує вимоги до професійних дій юриста. 

Одним із важливих аспектів розв’язання поставлених 
у науковій статті завдань є виявлення впливу професійних 
знань та умінь на успішність консультативної діяльно-
сті юристів. Зокрема, А.Б. Гутніков та Л.О. Воскобітова 
вказують, що консультантові доводиться використовува-
ти всю теоретичну базу вивчених у вузі академічних на-
вчальних курсів для досягнення правильної відповіді у 
консультативній допомозі клієнту. Окрім знань, у процесі 
консультування юристові необхідні уміння: аналізувати 
фактичну інформацію, виділяти юридично значимі обста-
вини та виокремлювати головне від другорядного; орієн-
туватися в нормативному матеріалі і підводити правову 
основу для вирішення проблеми; аналізувати норми права 
та судову практику; знаходити альтернативи дій клієнта 
для досягнення цілей; чітко, зрозуміло і доступно поясню-
вати клієнтові правову основу його проблеми і можливих 
рішень; прогнозувати позитивні та негативні наслідки дій 
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клієнта; передбачувати наслідки консультації на випадок 
правильного й неправильного сприйняття рекомендацій 
клієнтом [1, 181-185].

Таким чином, проведене дослідження дозволяє дійти 
таких висновків:

1. Актуальність дослідження проблеми формування 
готовності майбутніх юристів до консультативної діяль-
ності зумовлена загальними тенденціями розвитку сучас-
ного українського суспільства, зміною інфраструктури 
держави, інтенсивною потребою громадян в правовій до-
помозі кваліфікованих спеціалістів.

2. Встановлено, що специфічні особливості юридич-
ної праці через характеристики зовнішніх і внутрішніх 
компонентів у значній мірі впливають на структуру та 
зміст критеріїв готовності працівників до консультативної 
діяльності. Консультативна діяльність є важливою скла-
довою у змісті праці юрисконсультів, адвокатів, нотаріу-
сів та їх помічників. 

3. У процесі консультативної діяльності, окрім надан-
ня порад та висновків, юристам доводиться здійснювати 
підготовку проектів документів та їх візування, перевіря-
ти фінансову надійність, забезпечення зовнішньої та вну-
трішньої безпеки суб’єктів права, упереджувати право-
порушення та вести правовиховну роботу. За характером 
взаємодії з клієнтом консультування має ряд відмінностей 
від інтерв’ювання, пов’язаних із цілями, розподілом ко-
мунікативних ролей, характером передачі інформації та 
вимогами до організації консультативного діалогу.

4. Аналіз сучасних технологій юридичного консуль-
тування дає підстави говорити про складність структури 
та багатоаспектний зміст консультативної допомоги клі-
єнтам. Серед основних етапів консультативної діяльності 
юристів виділяють підготовчий, організаційний, роз’ясню-
вально-прогнозувальний, вибору оптимального-варіанту і 
завершальний. У ході реалізації зазначених етапів консуль-
тант повинен бути готовим як до повторюваних, стереотип-
них, так і унікальних, нестандартних ситуацій. 

5. Важливою є психологічна готовність консультанта 
до взаємодії з різними типами клієнтів. Під час консульту-
вання юристові доводиться обирати різні підходи до побу-
дування взаємодії з клієнтом залежно від його психологіч-
ного портрету. Сувора правова регламентація дій юриста 
та присутність ризику надмірного застосування владних 
повноважень сприяють психологічній напруженості кон-
сультативної діяльності.

Складність юридичного тлумачення життєвих ситуа-
цій вимагає враховувати сукупність моральних, соціаль-
них, економічних або політичних обставин клієнта. Тому 
успішність консультативної діяльності безпосередньо 
залежить від бази отриманих у юридичному вузі знань 
та умінь. У межах консультативної діяльності студенто-
ві-майбутньому юристові необхідно оволодіти уміннями 
аналізувати інформацію, норми права та судову практику, 
виділяти головне і другорядне, обґрунтовувати альтерна-

тивні правові шляхи вирішення проблеми, здійснювати 
зрозумілі і чіткі пояснення можливих рішень, прогнозува-
ти позитивні та негативні наслідки вибору клієнтів. 
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Василенко М. Е. Структурогенез профессиональ-
ных особенностей юридического консультирования

Аннотация. В статье раскрыты формы, содержание 
и методы юридической консультативной деятельности. 
Определены профессиональные особенности юридиче-
ского консультирования, охарактеризованы технологии 
взаимодействия юриста с клиентами. Выяснены требо-
вания консультативной деятельности к профессиональ-
ной подготовке студентов юридических специальностей.

Ключевые слова: юридические профессии, тех-
нология консультирования юридическое консультиро-
вание, этапы консультирования, содержание, формы и 
методы консультативной деятельности.

Vasilenko M. The structure of the professional 
features of legal advising

Summary. In the articles forms, maintenance and 
methods of the legal consultative activity are given. The 
professional features of the legal advising are certain, 
technologies of cooperation of lawyer are described with 
clients. The requirements of consultative activity are 
found out to professional preparation of students of legal 
specialities.

Key words: legal professions, technology of advising, 
legal advising, stages of advising, maintenance, forms and 
methods of consultative activity.
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CПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВОВА ДОПОМОГА»  
ТА «ПРАВОВІ (ЮРИДИЧНІ) ПОСЛУГИ» 

В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
Анотація. Стаття присвячена сучасним тенден-

ціям щодо використання понять «правова допомога» 
та «правові (юридичні) послуги» в юридичній науці та 
законодавстві України.

Ключові слова: правова допомога, правові послуги, 
юридичні послуги, адвокатура.

Постановка проблеми. Право на правову допомогу, 
будучи конституційною нормою (ст. 59 конституції Укра-
їни), гарантується і забезпечується державою, яка ство-
рює для цього необхідні правозахисні інститути, а при 
необхідності – і певні умови їх діяльності, як, наприклад, 
забезпечення безоплатної правової допомоги, витрати 
за яку держава покладає на себе. Однак інші норматив-
но-правові акти, поряд із терміном «правова допомога», 
вживають термін «правова (юридична) послуга». Аналіз 
юридичної літератури свідчить, що є різні підходи і по-
гляди на теорію і практику застосування понять правової 
допомоги та правової (юридичної) послуги в їх консти-
туційному правовому сенсі та правозастосуванні на рівні 
галузевого законодавства.

Міжнародне право також передбачає право на юри-
дичну допомогу, яку пов’язує безпосередньо з діяльністю 
адвоката. Згідно п. 5 резолюції Комітету Міністрів Ради 
Європи (78) 8 «Про юридичну допомогу і консультаціях» 
вiд 2 березня 1977 року, в частині першій «Юридична 
допомога» передбачається право кожного на необхідну 
юридичну допомогу в судовому розгляді, а також вста-
новлюється, що юридична допомога завжди здійснюється 
особою, яка має право практикувати в якості адвоката у 
відповідності з юридичними нормами даної держави» [1].

Разом з тим, наявність конституційного, галузевого та 
міжнародного нормативного закріплення правової допо-
моги не забезпечило визначеність у застосуванні даного 
поняття. Використовуючи зазначені терміни, науковці та 
практикуючи юристи часто ототожнюють їх, не з’ясовую-
чи змісту кожного. Такий підхід не сприяє цілісності сис-
теми правової допомоги та її понятійного апарату, адже на 
сьогодні відсутня чітка мотивація сутності і характерис-
тик понять правової допомоги та юридичної послуги у їх 
трактуванні науковцями. В зв’язку з тим доцільно зупини-
тися на проблемі розмежування понять «правова допомо-
га» і «юридичні послуги».

Виклад основного матеріалу. Відсутність чіткого 
розмежування терміна «юридична послуга» і «правова 
допомога» призвело до висновків окремих авторів про те, 
що законодавство України закріплює фактично потрійну 
систему правової допомоги: до складу правової допомоги 
слід включати соціально-юридичні послуги, безоплат-

ну правову допомогу та правові послуги (тут і далі ви-
ділено нами). За думкаю вчених, в основі однієї системи 
правової допомоги лежать Закони України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» та «Про нотаріат», друга 
– система правових послуг, яка ґрунтується на нормах Ци-
вільного кодексу, а треття – система соціально-юридич-
них послуг, які надаються відповідно до Закону України 
«Про соціальні послуги» [2, с. 9].

Ці терміни використовуються досить часто, про-
те значення їх настільки різні і суперечливі, – слушно 
вказує М.В. Стоматина, – що в одних випадках виникає 
думка, що ці терміни тотожні, в інших – діаметрально 
протилежні, в третіх – мають підлеглий характер тощо, 
що значно ускладнює процес їх понятійного визначення 
і вживання [3].

Аналіз точок зору різних авторів з приводу співвідно-
шення понять «правова допомога» і «правові (юридичні) 
послуги» дозволяє систематизувати їх наступним чином: 
1) більшість авторів розрізняють це поняття [4, 19; 5; 6, 
21; 7, 138 ], при цьому деякі з них вказують, що правова 
допомога – це професійна діяльність, а юридичні послуги 
– різновид підприємницької діяльності [8, 28; 9; 10, 369]; 
2) деякі вчені вважають, що реальних підстав для розмеж-
ування цих понять немає [11 ;12, 26], або прямо вказують, 
що ці поняття є синонімами [13, 11; 14]; 3) інші вчені в 
основу розмежування вказаних понять кладуть їх відплат-
ний характер. За думкою цих авторів, якщо правова допо-
мога надається на відплатних підставах, то її слід визна-
чати як «юридичні послуги» [15, 26 ; 16 ]; 4) деякі вчені 
вказують, що доступ до юридичних послуг здійснюється 
завдяки «юридичної допомоги» [17]; 5) значна кількість 
дослідників вважає застосування у законодавстві поняття 
«правові послуги» неприпустимим, оскільки «таке відно-
шення до правової допомоги знижує її значення в державі 
до рівня побутових послуг» [18, 38; 19]; Конституція по-
кладає на адвокатуру виконання функції правової допомо-
ги, а не виконання послуг [20,11; 10, 369].

Окремі науковці взагалі доводять необхідність зали-
шення за терміном «правова допомога» смислу, що нада-
ється йому в міжнародному праві, а для позначення виду 
допомоги особі у правовій сфері використовувати словос-
получення «юридична допомога особі» [21, 63]. Як пише 
П.О. Фадеєв, термін «правова допомога» потребує розгля-
ду у двох площинах: на національному (внутрішньодер-
жавному) та міжнародному (міждержавному) рівні. У 
першому випадку особа, будучи суб’єктом кримінального 
процесу,через державні органи за допомогою захисника 
або самостійно реалізує свої права. У другому – особа, за 
окремими виключеннями, переважно через держави, що є 
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суб’єктами міжнародного права, забезпечує захист своїх 
прав і свобод [22, 73–75].

Гасан Мирзоев противопоставляючи юридичну до-
помогу юридичним послугам, вказує: «Якщо говорити 
про вартість роботи адвоката, то мені не подобається 
слово «послуги» в даному контексті – послуги в лазні 
або в перукарні. Адвокати надають людям допомогу, а 
не послуги» [19].

Автори монографії «Теорія адвокатури» проводять 
ретельне дослідження співвідношення цих понять та 
приходять до висновку, що неприпустимо поширення на 
юридичну ... допомогу норм щодо відплатного надання 
послуг» [10, 369]. Іноді проблема навіть перебільшується: 
«…чи є діяльність адвоката однієї з форм побутових по-
слуг (разом з послугами з ремонту взуття, прання білизни, 
миття вікон тощо). Однозначно негативну відповідь ... по-
винен знайти своє втілення у відповідній нормі закону про 
адвокатуру» [23, 3]. 

Аналіз понять «допомога» і «послуга» у деяких су-
часних юридичних словниках дозволяє зробити висно-
вок про те, що ці слова, безсумнівно, семантично дуже 
близькі, але всі мають відмінності, можливо для декого 
не очевидні на перший погляд. Вважати їх абсолютними 
синонімами не можна з багатьох причин [5]. Разом з тим, 
багато дослідників і практиків дотримуються іншої точки 
зору і використовують у своїх роботах дані поняття для 
позначення однієї суті, що, на наш погляд, є невірним.

Так, Т.І.Ільіна, в рамках цивільно-правових досліджень, 
робить висновок, що поняття «юридична допомога», «юри-
дична послуга», а також «правова допомога» є різними 
позначеннями одного і того ж явища, тобто є синонімами 
[13, 21]. Аналогічної точки зору дотримується Г.М. Резнік, 
який вказує, що законодавчо між поняттями «юридична до-
помога» і «юридична послуга» ніде ніяких відмінностей не 
проводиться [14]. Р.Г. Мельніченко вважає, що доступ до 
юридичних благ у вигляді юридичних послуг здійснюється 
через надання «юридичної допомоги» [17, 11].

Діаметрально протилежної точки зору з цього питан-
ня дотримується В.В.Печерскій, який вважає, що понят-
тя «юридична допомога» і «юридична послуга» мають 
нетотожній характер. Під «юридичною послугою» він 
пропонує розуміти діяльність спеціально уповноваже-
них суб’єктів, спрямовану на надання фізичній чи юри-
дичній особі певної сукупності благ юридичного харак-
теру [4, 19-21].

А.Ф. Романенков вважає, що законодавець створює 
«державну систему надання безкоштовної саме юридич-
ної допомоги, а не послуги», що також свідчить про їх 
нетотожності в галузі застосування [5]. Н.В. Андріанов 
відмічає, що категорії «кваліфікована юридична допомо-
га» і «юридичні послуги» мають різну правову і соціальну 
природу [7, 138].

На думку Т.Л. Пухової, якщо правова допомога нада-
ється на платних підставах, то вона визначається як «юри-
дичні послуги» [15, 24-26.].

Разом із тим С.В. Гонтаренко та Є.Ю. Бова акцентують 
увагу на тому, що Конституція України покладає на адво-
катуру надання правової допомоги, а не виконання послуг 
[ 20, 11 ]. Критичні зауваження щодо використання тер-
міну «юридичні послуги» у кримінальному судочинстві 
висловлені Т.В. Варфоломеєвою, яка відмічає, що таке 

відношення до правової допомоги знижує її значення в 
державі до рівня побутових послуг, що на думку автора, 
неприпустимо [18, с. 38].

О.М. Гнатив також вказує, що визначення правової 
допомоги через поняття послуги є не зовсім доречним, 
оскільки слово «послуга» вказує на можливість вчинення 
дії або здійснення діяльності, як правило, на відплатній 
основі (ст. 901 Цивільного кодексу України) тоді, як допо-
мога повинна мати безвідплатний характер [16]. 

А.М. Чебаненко вважає, що «надання правової допо-
моги» і «правові послуги» принципово відмінні поняття 
за змістом і суттю. Перше – це вид професійної діяльно-
сті, друге – різновид підприємницької діяльності [8, с. 
28] Аналогічну думку підтримує Н.В. Хмелевська, яка 
зауважує, що правові послуги – це вид підприємницької 
діяльності, які надають фахівці у галузі права. Надання 
правової допомоги – вид професійної діяльності [24, 106].

Ми підтримуємо точку зору Т.В. Варфоломеєвої та ін-
ших авторів, які вважають, що діяльність адвокатури до-
речно визначити у відповідності з нормами Конституції 
України, якими встановлюється право громадян саме на 
«правову допомогу». Однак перед тим, як зробити кінцеві 
висновки, розглянемо, яким чином визначаються поняття 
«правова допомога» та «правові послуги» на рівні чинно-
го законодавства України.

Відповідно до статті 59 Коституції України, основним 
призначенням адвокатури є надання правової допомоги. 
Отже, адвокатська діяльність – це діяльність з надання 
правової допомоги. Виходячи з окреслених Конституцією 
України завдань адвокатури, – відмічають В.Г. Гончаренко 
С.В. Гончаренко, – можна дійти висновку, що адвокатура 
є одним з інститутів правової системи держави, котра ви-
конує такі завдання, без виконання яких функціонування 
цієї системи неможливе [25, 6 -7].

Вперше у законодавстві України поняття «правова 
допомога» було закріплено в Законі України «Про безо-
платну правову допомогу» від 2 червня 2011 року [26]. 
Відповідно до п.3 ч.1 статті 2 цього Закону, під правовою 
допомогою розуміється надання правових послуг, спря-
мованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини 
і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлен-
ня у разі порушення. Закон України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» не застосовує поняття «правові 
послуги». У відповідності зі статтею 1 цього Закону, ад-
вокатська діяльність – незалежна професійна діяльність 
адвоката щодо здійснення захисту, представництва та на-
дання інших видів правової допомоги клієнту.

КПК України встановлює, що право підозрюваного, 
обвинуваченого та захист забезпечується шляхом надан-
ня кваліфікованої правової допомоги з боку обраного 
ним або призначеного захисника. (ст.20 п.2). Відповідно 
до статті 12 ЦПК України, правова допомога у цивільних 
справах надається адвокатами або іншими фахівцями у 
галузі права в порядку, встановленому законом. Відповід-
но до Закону України «Про соціальні послуги», надання 
консультацій з питань чинного законодавства, здійснення 
захисту прав та інтересів осіб, а також оформлення пра-
вових документів, інша правова допомога визначаються 
законодавцем у якості юридичних послуг [28].

Конституційний Суд України не розрізняє поняття 
«правова допомога» та «правові послуги» та визначає 
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зміст права на правову допомогу як гарантовану Кон-
ституцією України можливість фізичної особи одержати 
юридичні (правові) послуги [29, с. 26].

В міжнародно-правових документах також не прово-
диться чіткого розмежування понять «правова допомога» 
та «юридичні послуги». А питання надання правової до-
помоги у міжнародному праві розглядається в нерозрив-
ному зв’язку з необхідністю захисту, в тому числі – судо-
вого, прав і свобод людини і громадянина. Так, у розумінні 
Європейського Суду з прав людини, право на правову до-
помогу є передумовою існування та визначальною скла-
довою більш широкого за своїм обсягом і значенням пра-
ва на доступ до правосуддя, гарантованого ст.6 Конвенції 
про захист прав людини і основних свобод. (Комюніке 
Секретаря Суду у справі «Ван Гейсенгем проти Бельгії» 
від 21 січня 1999) [30 , с.56].

Варто привести точку зору А.І. Муранова з цього 
приводу, яка також, на наш погляд, заслуговує на увагу: 
«Якщо спробувати кому-небудь з Організації економічної 
співдружності та розвитку (ОЕСD) або Всесвітньої торго-
вої організації (WTO) довести, що юридичну допомогу ні 
у якому випадку не слід назвати послугами, то навряд чи 
можливо очікувати іншої реакції, ніж поблажливе недоу-
міння» [11]. Можливо це і так, але, як було показано вище, 
чинне законодавство України не забезпечує визначеність 
у застосуванні понять «правова допомога» та «правові по-
слуги», що може викликати труднощі у його практичному 
застосуванні та потребує приведення його до єдинообраз-
ного визначення, в тому числі – з урахуванням міжнарод-
но-правових стандартів.

Головним аспектом відмінностей між даними поняття-
ми, на нашу думку, є як їх різний статус в широкому сенсі 
слова, так і їх призначення в лексичному і правозастосов-
чому значенні. Взаємовідносини між особою і державою 
з приводу забезпечення реальної можливості отримання 
правової допомоги визначені Конституцією і забезпечені 
гарантованістю правового статусу особи. Саме на адвокату-
ру держава покладає здійснення конституційних функцій – 
представництва, захисту та надання правової допомоги (ст. 
59 Конституції), тому визначення діяльності адвокатури у 
якості надання «правових послуг» уявляється некоректним.

Конституція України гарантує громадянам право на 
правову допомогу як категорію реалізації їх прав, але не 
гарантує їм послугу як категорію міжсуб’єктних цивіль-
но-правових відносин, як економічне благо. Послуга у 
даному випадку може розглядатися як інструмент у діяль-
ності суб’єктів права, правовідносини яких регулюються 
не на конституційному рівні, а – на рівні чинного законо-
давства – приватного юриста, фірми, які, доречи, не не-
суть практично ніякої відповідальності перед державою 
за якість і професіоналізм наданої послуги.

Крім того, Законом «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» визначено вимоги, що пред’являються до 
адвоката, а саме: особливий порядок набуття статусу ад-
воката, складання кваліфікаційного іспиту, реєстрація 
статусу, можливість позбавлення статусу адвоката в разі 
невиконання або неналежного виконання адвокатом своїх 
професійних обов’язків тощо. Таких вимог законодавець 
не пред’являє до жодного іншого суб’єкту, що має право 
надання правової допомоги, а також – правових послуг, 
які можуть надаватися і юридичними особами.

Віднесення до компетенції саме адвокатури діяльно-
сті із забезпечення права на захист від обвинувачення і 
надання правової допомоги у визначених Конституцією 
випадках є важливою, забезпеченою державою гарантією 
належного рівня професійного захисту, консультування та 
іншої правової допомоги, оскільки лише адвокати наділе-
ні спеціальними професійними правами, гарантіями ад-
вокатської діяльності, лише щодо них встановлені певні 
професійні обов’язки, передбачена адвокатська таємниця, 
правила адвокатської етики та відповідальність за нена-
лежне здійснення адвокатом його обов’язків [29; 31]. 

І хоча Закон України «Про безоплатну правову допо-
могу» визначає поняття «правова допомога» у якості на-
дання правових послуг, спрямованих на забезпечення ре-
алізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих 
прав і свобод, їх відновлення у разі порушення, лише пра-
вова допомога адвоката гарантована державою. Послуга у 
даному випадку може розглядатися як інструмент у діяль-
ності суб’єктів права, правовідносини яких регулюються 
іншим способом, і вже право громадянина вибрати кате-
горію реалізації своїх прав: скористатися послугою особи 
приватного права, фірми, що не несе практично ніякої від-
повідальності перед державою за якість і професіоналізм 
наданої послуги, або звернутися за правовою допомогою 
до професійного адвоката.

КПК України встановлює, що право підозрюваного, 
обвинуваченого та захист забезпечується шляхом надання 
кваліфікованої правової допомоги. (ст.20 п.2). Отже, по-
няття «правова допомога» нерозривно пов’язано з більш 
широким поняттям «кваліфікована правова допомога» і 
є його скороченим для вживання варіантом. Дане понят-
тя носить принципово відмітний від послуги характер, 
кожне з цих понять утворюється сукупністю властивих 
тільки йому ознак [5]. Поняття «допомоги» у поєднанні 
з «правовою» і особливо з «кваліфікованої» є самостій-
ним і дозволяє визначити роль і місце інституту адвокату-
ри у забезпеченні гарантій прав людини у системі інших 
суб’єктів, наділених правом надання правової допомоги. 
Доречи, ні міжнародне право, ні чинне законодавство не 
використовують для формулювання прав людини вираз і 
поняття «кваліфікована юридична послуга».

Висновки. Взаємовідносини між особистістю і дер-
жавою з приводу забезпечення реальної можливості ефек-
тивного використання соціальних благ визначені Консти-
туцією і забезпечені гарантованістю правового статусу 
особистості. Гарантування конституційних прав і свобод 
– це обов’язок держави, що підтверджується положен-
нями ст. 3 Конституції України, яка встановлює в якості 
однієї з основ конституційного ладу обов’язок держави 
визнавати, дотримуватися і захищати права і свободи лю-
дини і громадянина як найвищу соціальну цінність. Одні-
єю з таких конституційних гарантій прав людина і є право 
на правову допомогу.

Закріплення в Конституції України права на правову 
допомогу є не тільки офіційним визнанням за ним яко-
стей, притаманних основним правам і свободам як еле-
менту конституційного статусу людини і громадянина, а 
й підтвердженням того, що загальновизнані норми і прин-
ципи міжнародного права є складовою частиною правової 
системи нашої держави. Саме право на правову допомогу 
в контексті прав і свобод людини і громадянина набуває 
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правового статусу. Юридична послуга в цьому контексті 
правого статусу не набуває. Таким чином, вважаємо, що 
діяльність адвокатури доречно визначити у відповідності 
з нормами Конституції України, якими встановлюється 
право громадян саме на «правову допомогу».
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денциям использования понятий «правовая помощь» и 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВИ 
У ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ Б. КІСТЯКІВСЬКОГО

Анотація. Розглядаються визначальні положення 
теоретичного вчення видатного українського правоз-
навця Б. Кістяківського (1868-1920) про державу як 
публічно-правовий інститут, як феномен суспільства, 
як одне із найбагатогранніших і найдинамічніших соці-
альних явищ, сутність якого виявляється в його функці-
онуванні, організації і правовому забезпеченні діяльно-
сті, спрямованої на реалізацію її функції; аналізуються 
плюралістичні підходи вченого до характеристики при-
родної сутності держави.

Ключові слова: Б. Кістяківський, теорія держави, 
наукова концепція, плюралізм інтерпретацій.

Постановка проблеми. І тепер, на початку ХХІ ст., ві-
тчизняні вчені сходяться на думці, що питання про визна-
чення поняття «держава», з’ясуванння її сутності, орга-
нізаційно-правової природи її найрізноманітніших типів 
і т.д. визнається одним із найскладніших у державознав-
стві. С. Бостан, один із авторів найновішого навчального 
посібника, слушно зазначає: «Зроблене ще на початку ХХ 
ст. Л. Гумпловичем зауваження, що «вчення про відмін-
ність держав… є настільки ж хитким і невстановленим, 
як і визначення понять держави», досі, майже через сто 
років, «залишається актуальним і відображає сучасні про-
блеми, пов’язані з понятійним визначенням держави» [1, 
с.47]. До речі, згаданий австрійський правознавець про-
фесор права в університеті Грацу (1838-1909) визначав 
державу як «організацію володарювання, що природно 
виникла для охорони певного правопорядку» [2, s. 45], що 
встановлювався після виникнення держав в силу підко-
рення племен їх сильнішими і організованішими сусіда-
ми-завойовниками. Цю теорію Б. Кістяківський делікатно 
називав перебільшенням («утрировкой»), спростовуючи 
цю думку історичними аргументами [3, с. 274, 275].

Як і в минулому, так і в наш час, безумовно, винятко-
во актуальне не лише для науки загальні теорії держави 
та права, а й для суспільно-політичної практики науко-
во обгрунтоване визначення поняття «держава», в якому 
б робився акцент на сутнісних ознаках цього феномена. 
Енциклопедично закріплена дефініція цього поняття, 
сформульованого академіком Ю. Шемшученком, гласить: 
«Держава… – 2) організація політичної влади, головний 
інститут політичної системи суспільства, який спрямовує 
і організовує за допомогою норм права спільну діяльність 
людей і соціальних груп, захищає права та інтереси гро-
мадян» [4, с. 164]. Певною мірою вона відповідає сучас-
ним уявленням, а також і потребам наукового пізнання 
цього феномена, що обумовлене завданнями практичного 
державного будівництва.

Наскільки актуальною є проблема дефінування цьо-
го основного поняття у вітчизняному державознавстві, 

можемо судити із слушної думки відомого українського 
вченого В. Сіренка, який зазначає: «Розгляд будь-яких пи-
тань теорії і практики необхідно починати із з’ясування 
понятійного апарату, з визначення того явища, яке поміче-
но як предмет дослідження. При цьому, якщо виходити з 
того, що поняття є логічним оформленням думки, яка ві-
дображає загальні і специфічні, істотні ознаки предметів 
і явищ дійсності, то будь-яке визначення поняття включає 
як об’єктивно властиві явищу ознаки, так і суб’єктивні 
уявлення дослідника. Тому, якщо досліджуване явище 
багатогранне, багатофункціональне та ще й таке, що по-
стійно розвивається, то визначення такого явища не може 
бути всезагальним, застійним, бо воно постійно дрейфує, 
переміщується у часових рамках суспільного розвитку. 
Яскравою ілюстрацією такого стану відображення явищ 
у поняттях становить визначення поняття держави, яка з 
часу свого виникнення завжди перебувала в центрі уваги 
видатних мислителів, але й досі загальновизнаного уяв-
лення про неї нема» [4, с. 4].

Враховуючи ці слушні застереження, якими досить 
виразно наголошується на актуальності означеної пробле-
матики, вважаємо, що для конструювання, так би мовити, 
«загальновизнаного уявлення» про цей феномен важливо 
залучити якомога повніше теоретичні напрацювання ви-
значних правознавців минулого, серед яких чільне місце 
займає спадщина Б. Кістяківського. Підкреслимо, що він 
визначав державу як «правову організацію народу, що во-
лодіє в усій повноті своєю власною, самостійною і від ні-
кого не запозиченою владою» [3, с.243].

В інтерпретаційному осмислені цього дефінітивного 
постулату й полягає мета цієї розвідки – розкрити сут-
ність держави як публічно-правового інституту, як одно-
го з найбагатогранніших і найдинамічніших суспільних 
явищ, як суспільного феномена.

Стан дослідження. Науково-теоретична спадщина 
українського державознавця, соціолога і філософа пра-
ва стала предметом глибокого і всебічного вивчення ві-
тчизняних учених в основному протягом останніх двад-
цяти років, коли було знято табу на згадування багатьох 
вітчизняних вчених, коли відкрився доступ до вивчення 
й осмислення, а відтак і аналітично-творчої популяриза-
ції їх наукової спадщини. Саме так відбувається і з ще до 
належного рівня недослідженим й, відповідно, неопри-
людненим науковим доробком Б. Кістяківського. Маємо 
на увазі повноцінне видання українською мовою його 
основних праць, можливо, до 150-річчя від дня народ-
ження видатного українського філософа й соціолога пра-
ва, теоретика держави і права, яке, сподіваємось, наукова 
громадськість гідно відзначить в 2018 р., це станеться. 
Однак було б несправедливим нарікати на недостатнє за-
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цікавлення вітчизняних науковців його спадщиною. Вона 
високо оцінена такими відомими сучасними українськи-
ми вченими, як М. Козюбра, С. Максимов, В. Тимошенко, 
М. Альчук, Д. Прокопов, І. Усенко та ін. «Звернення до 
праць Б. Кістяківського, – зазначає професор Р. Гринюк, – 
дає нам змогу не лише представити його бачення правової 
держави (того, чим вона є, що складає її сутність, яким чи-
ном правова держава взаємодіє з громадянським суспіль-
ством, як вона має функціонувати, як в ній співвідносять-
ся права держави та права громадян тощо), а й висвітлити 
цілий пласт теоретичних дебатів щодо рефлексії проблем 
права, які формували обрій наукових розвідок наприкінці 
ХІХ – початку ХХ ст.» [5, с.113-114]. Безпосередньо звер-
таючись до державознавчої проблематики українського 
вченого, дослідник його спадщини далі підкреслює: «Роз-
починаючи свій аналіз взаємодії держави і суспільства 
та держави і права, Б.Кістяківський фактично вказує на 
співіснування в історії політико-правової думки двох про-
тилежних підходів до тлумачення сутності держави та її 
цілей. З одного боку, це традиція, яку умовно окреслює 
лінія «Т.Гоббс, Ф.Ніцше, Л.Толстой», а з іншого – це тра-
диція, пов’язана з іменами Платона, Арістотеля, Й.Фіхте 
та Г.Гегеля. Для першої з них держава – це уособлення 
сили й насилля, для другої – це втілення ідеї права, спра-
ведливості та вищих цінностей. Однак, якщо звертатися 
до фактологічного матеріалу, як відмічає Б. Кістяківський, 
то в історії розвитку сучасних держав ми можемо віднай-
ти підтвердження одразу ж обом точкам зору на державу 
і право» [5, с.115].

Аналізуючи державознавчі погляди українського вче-
ного у контексті розвитку теорії держави в політико-пра-
вовій думці України і Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
В.Тимошенко зазначає: «Б.О. Кістяківський не абсолюти-
зував роль держави, але стверджував, що саме за допо-
могою держави здійснюється те, що потрібно, важливо і 
є цінним для всіх… На його думку, сприяючи зростанню 
солідарності між людьми, держава робить людину благо-
родною і підносить її, вона дає можливість краще розви-
вати всі сторони людської природи і здійснювати ідеальні 
цілі. Саме в цьому, за Б.О. Кістяківським, полягає істинна, 
ідеальна сутність кожної держави» [6, с.191].

Цілком погоджуючись із таким висновком відомої 
української вченої, зважаючи на попередньо висловлені 
міркування, зазначимо, що повніше розкрити змістовність 
інтерпретації сутності держави допоможе таки звернення 
до праць Б. Кістяківського «Соціальні науки і право» та 
фундаментальної державознавчої монографії «Державне 
право (загальне і російське)», котра була видана на правах 
рукопису як навчальний посібник для студентів.

Виклад основних положень. Восени 1906 р. Б. Кістя-
ківського запросили читати лекції з державного і адміні-
стративного права слухачам Комерційних курсів у Москві, 
які незабаром стали Комерційним інститутом. На початку 
вересня він дебютував як викладач вступною лекцією 
«Держава правова і соціалістична», що викликала значне 
зацікавлення не лише серед студенства, а й серед москов-
ської професури, за наполяганням якої її було опублікова-
но в останньому за 1906 р. числі двомісячника «Вопросы 
философии и психологии» [7, с.661]. Згодом, готуючи до 
друку свої нариси з методології соціальних наук і загаль-
ної теорії права, видані 1916 р., а в лютому наступного 

року захищені як докторська дисертація в Харкові, учений 
вмістив у цій книзі розділ ХІ «Держава і особистість», в 
котрому, за його словами, розвинув ідеї попередньої пу-
блікації. Починається він такою непривабливою характе-
ристикою цього феномена: «Держава навіть у теперішній 
час викликає іноді жах і тремтіння. В уявленні багатьох 
держава є якимось безжалісним деспотом, що душить і 
губить людей. Держава – це те чудовисько, той Звір-Ле-
віафан, як її прозвав Гоббс, котрий поглинає людей ціл-
ком, без залишку… Справді, держава, вдаючись до страт, 
робить те, від чого холоне кров у жилах людини і вона 
планомірно й методично здійснює вбивства. Держава, 
стверджує багато хто, – це організація економічно силь-
них і заможних для придушення й експлуатації економіч-
но слабких і незалежних. Держава – це несправедливі вій-
ни, що призводять до підкорення та поневолення слабких 
і невеликих народностей великими і могутніми націями. 
Держава завжди ґрунтується на силі, і саме її вона ста-
вить понад усе; будучи втіленням сили, вона вимагає від 
усіх поклоніння перед нею. Втім, зайве перелічувати всі ті 
сторони державного життя, які надають державі насиль-
ницького характеру і звіриного вигляду. Майже немає та-
ких вчинків, що їх люди визнають злочином і гріхом, які 
держава не здійснювала б у певний час, закріплюючи за 
собою право їх здійснювати» [3, с.323-324].

Але чи саме в цьому полягає сутність держави як 
публічно-правового інституту суспільства? Б. Кістяків-
ський, зосереджуючись на з’ясуванні цього важливого ас-
пекту, конкретизує його зміст такими запитаннями: «Та чи 
справді держава створена й існує для того, щоб гнобити і 
експлуатувати окрему особу? Чи й справді перераховані 
вище, такі знайомі нам риси державного життя є істотною 
і невід’ємною його ознакою?» І на них одразу ж без будь-
яких застережень: «Ми повинні як найрішучіше відпові-
сти негативно на ці запитання» [3, с. 324].

Підставою для такого твердження стало переконан-
ня ученого в тому, що справжні завдання та істинні цілі 
держави «полягають у здійсненні солідарних інтересів 
людей», адже саме за допомогою держави досягається те, 
що потрібне, дороге і цінне всім людям. У цьому сенсі, 
на думку Б.Кістяківського, «держава як така є просторово 
найосяжніша і внутрішньо всеохопна форма вповні зорга-
нізованої солідарності поміж людьми. Разом з тим, всту-
паючи у міжнародні зносини, вона доводить до створення 
нових, ще осяжніших і в майбутньому, може, щонайповні-
ших і всебічних форм людської солідарності».

Отже, сприяючи зростанню солідарності між людьми, 
держава, використовуючи найрізноманітніші засоби, ро-
бить людину благородною, правослухняною і підносить 
її. На думку вченого, саме держава дає можливість такій 
особистості краще розвивати всі сторони людської при-
роди і здійснювати ідеальні цілі. Саме «у цій ролі ушля-
хетнення і піднесення людини і полягає істинна сутність 
й ідеальна природа держави», бо навітть найжорстокіші 
форми державного гноблення, – стверджував Б. Кістяків-
ський, – звичайно виправдовують міркування про користь 
і потреби усього народу» [3, с.324].

Розвиваючи ці концептуальні положення українського 
державознавця, сучасні вітчизняні науковці пишуть: «На-
спрвді, все культурне людство живе в державних спілках. 
Культурна людина і держава – це два поняття, що допов-
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нюють одно одне. Зрозуміло, що люди створюють, обе-
рігають і боронять свої держави не для взаємної наруги, 
гноблення та винищення. Інакше держави давно пороз-
падалися б і припинили своє існування. Ніколи держава 
не могла довго існувати тільки насильством і гнобленням. 
Наставала доба реформ, і держава виходить на широку 
дорогу здійснення своїх справжніх завдань та істинних 
цілей» [8, с.54]. А виконання цих завдань і досягнення 
цілей держави коротко акумулюється, за визначенням Б. 
Кістяківського, у формулі «загальне благо».

Коли йдеться про інтепретацію сутності держави уче-
ним то, очевидно, слід тут наголосити на тому, що він до-
тримувався не лише загальнотеоретичної методології, а й 
залучав філософсько-правові поняття й категорії. Це, зо-
крема, стосується і згаданої формули. У цьому контексті 
слід підкреслити, що поняття «загальне благо», у розумін-
ні Б. Кістяківського, конкретизує сутністне призначення 
держави. Зазначимо, що це поняття використовувалося 
досить широко ще античними мислителями при розгля-
ді державно-правових явищ, а відтак стало вживатись 
представниками національних ліберальних філософських 
шкіл у середині ХІХ – на початку ХХ ст. Дослідник спад-
щини Б. Кістяківського В. Волинець слушно зазначає, що 
у теорії держави українського вченого воно мало набути 
юридичної конкретизації, а саме: «З одного боку – через 
визначення змісту цього поняття, а з другого – через ана-
ліз форми організації державної влади у правовій держа-
ві» [9, с.6]. Глибоко обізнаний з античною філософією, 
зокрема творами Арістотеля і Платона, Б. Кістяківський 
поділяв Арістотелеві розрізнення блага, як «або те, що є 
кращим для кожного сущого, тобто дещо за самою своєю 
природою гідне обрання, або те, що робить благим при-
четні до нього речі, тобто ідею блага» [10, с.58]. Згодом, 
в епоху Середньовіччя, ця формула в дусі християнського 
світорозуміння трансформувалося у «вище благо» (лат. 
summum bonum), своєрідним корелятом якого пізніше 
стає поняття «загальне благо» – філософсько-етична уні-
версалія, що має виражені метафізичні, онтологічні та со-
ціальні ознаки. Виходячи з цих засад, поняття держави, 
яке цілком охоплюється правом, Б. Кістяківський форму-
лював як певний ідеальний тип, як уявну утопію, в ідеаль-
них рамках якої існує позитивна ситуація, що дає підста-
ви відстоювати солідарні інтереси людей. Захист їх прав 
є визначальною сутністю держави, адже, як визначав сам 
учений, «наше розуміння держави, що допускає тимчасо-
вий і перехідний характер державного насильства, грун-
тується на нашій вірі в людську особистість. Особистість 
з її ідеальними стремліннями і вищими цілями не може 
миритися з тим, щоб держава, зобов’язана здійснювати 
інтереси людей, займається винищенням їх. Заглиблюю-
чись в себе і черпаючи з себе усвідомлення творчої сили 
особистості, не змиряючись із звіриним образом держа-
ви-Левіафана, ми часто невільно стаємо послідовниками 
великих філософів-ідеалістів» [3, с.325].

Як один із чільних представників неокантіанства, при-
хильник фрайбурзької або баденської філософської школи, 
Б. Кістяківський досить часто у розгляді державно-право-
вих явищ у своїх теоретичних концепціях застосовував, 
так би мовити, «філософські» відступи, чим істотно по-
глиблював і змістовно розширював осмислення сутності 
держави, яка по-різному проявляється у різних типах її 

існування. «Керуючись методологічними міркуваннями, – 
писав учений, – ми повинні розширити цей погляд на зна-
чення різних типів державного існування… У науці про 
державу ми мусимо вдаватися до такого знаряддя мислен-
ня, бо маємо тут справу з явищем, яке не тільки розви-
вається, а й зазнає усяких перетворень і перевтілень» [3, 
с.326]. Ці трансформації, безумовно, істотно позначають-
ся на впорядкованості регулювання суспільних відносин, 
на об’єктивізації співвідношення поміж державою і осо-
бистістю, на рівні визнання за особистістю невід’ємних, 
ненарушуваних і недоторканих прав, на підзаконності 
державної влади, на ефективності проведення соціальних 
реформ тощо. Для Б. Кістяківського була беззаперечною 
необхідність використання наявного у тогочасній юри-
дичній науці цілого арсеналу найрізноманітніших методів 
для пізнання сутності держави. На його думку, вирішення 
цього питання можливе «тільки тоді, коли, поряд з юри-
дико-догматичними дослідженнями, будуть виконані істо-
рико-політичні, соціологічні та філософсько-ідеологічні 
дослідження» [3, с.260], а така позиція, безумовно, пов’я-
зана з тим, що, як зазначає В. Волинець, «орієнтуючись 
на найсучасніші здобутки тогочасної державно-правової 
науки, Б. Кістяківський спромігся не лише виступити зі 
змістовною та цінною у науковому плані критикою ціло-
го ряду теорій організації і функціонування держави, а й 
обґрунтувати (залишаючись прихильником плюралістич-
ного підходу – Н.В.) своє концептуальне бачення того, що 
саме являє собою держава, якими є цілі її розвитку та ос-
новні функції, що визначаються загальною логікою пра-
вової взаємодії держави, суспільства та індивіда» [9, с. 4].

Методологічним підґрунтям формування й обґрун-
тування цих державознавчих ідей Б. Кістяківським 
стала його теорія множинності понять права, що поєд-
нала етичний природно-правовий нормативізм та пси-
холого-соціологічні підходи. Це давало можливість на 
різних концептуальних засадах осмислювати конкретні 
поняття (наприклад, «сутність держави») як кількісні 
виміри реальності, особливостями яких є суттєві від-
мінності (включно із протиставленням) «множинності» 
(«плюральності») відсутності. Таким чином, плюралізм 
теоретичного пояснення (до того ж, зорієнтований на 
осмислення і критичну оцінку позицій інших учених), що 
доповнювався, крім цього, дослідженням імовірностей 
(у ньому увиразнювалася роль ученого як авторитетного 
соціолога), набував рис системності і репрезентувався як 
методологічний плюралізм, згідно з яким, за висловом 
соціальних філософів (у т.ч. і філософів права), можливі 
лише різні (методологічно зумовлені) формулювання од-
нієї, трансцедентної істини [10, с.488].

Дотримуючись плюралістичного підходу в аналізі 
державно-правових явищ, Б. Кістяківський, певною мі-
рою солідаризуючись зі своїми сучасниками – відомими 
німецькими ученими Г. Радбрухом та Г. Єлліником, дово-
див, що на сутність держави впливає процес одухотворен-
ня влади, який під час зазначених перетворень і перевті-
лень набуває найвищого рівня, адже саме у її межах усі 
відносини владарювання підпорядковуються діям право-
вих норм. Це сприяє деперсоналізації влади, що унемож-
ливлює свавілля. Встановлення контролю правових норм 
учений кваліфікував як торжество ідеї належного, тобто 
природно-правової ідеї. З такої позиції моральна легітимі-
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зація держави збігається з правовою, а моральне виправ-
дання влади розуміється як верховенство права. Виходячи 
з цього, концептуально осмислена ідея правової держави, 
в якій учений вбачав ідеальний тип суспільної організа-
ції, розглядалася ним навіть як така, де примус доцільний 
лише з огляду на забезпечення демократичного правопо-
рядку, бо саме демократизм визначає сутність держави.

Висновки. Отже, визначаючи сутність держави як 
соціальної організації народу, Б. Кістяківський не аб-
солютизував ролі держави, однак стверджував, що саме 
за допомогою держави реалізовуються цілі, що мають 
значення і є цінними для всіх. Сприяючи зростанню со-
лідарності між членами конкретного соціуму, держава 
наявними в неї засобами облагороджує людину, вивищує 
її, дає можливість їй краще розвиватися, досягати постав-
леної мети тощо. Оскільки основною ознакою влади, за Б. 
Кістяківським, є влада, то вона слугує тим ідейним чин-
ником, який впливає на регулювання суспільних відносин 
правовими нормами, яким підпорядковуються всі дії вла-
дарювання. На переконання ученого, який дотримувався 
плюралістичного підходу до аналізу державно-правових 
явищ, солідарність навіть у процесі перевтілень і пере-
творень держави як соціального організму зміцнюється і 
впливає на одухотворення влади як основного інструмен-
та досягнення загального блага. Це поняття учений під-
ніс до рівня формули, що, за його словами, «в ній стисло 
виражено завдання та цілі держави» [3, с.324], а отже, і її 
сутнісне призначення.
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Войтович Н. П. Интерпретация сущности госу-
дарства в теоретическом наследии Б. Кистяковского

Аннотация. Рассматривается определяющие по-
ложения теоретического учения видного украинского 
правоведа Б. Кистякивского (1868-1920) о государстве 
как публично-правовом институте, как феномене об-
щества, как одном из самых многогранных и самых 
динамичных социальных явлений, сущность которого 
проявляеться в его функционировании, организации и 
правовом обеспечении деятельности, направленной на 
реализацию его функций; анализируються плюралис-
тические подходы ученого к характеристике прирорд-
ной сущности государства.

Ключевые слова: Б.А. Кистякивский, теория  
государства, научная концепция, плюрализм интерпре-
таций.

Voitovych N.P. Interpretation the state essence based 
on theoretical heritage of B.O. Kistyakivskoho

Summary. Consideration of the defining position of the 
theoretical teaching of the outstanding Ukrainian lawyer 
B.O. Kistyakivskoho (1868-1920) about the state as a 
public law institution, as a phenomenon of society, as one 
of the multifaceted and fastest growing social phenomena, 
the essence of which is in its functioning, organization and 
legal support activities aimed at implementing its functions; 
analyzing pluralistic approaches of the scientist to the 
features of natural essence of the state.

Key words: B.O. Kistyakivskyy, theory of the state, the 
scientific concept, pluralism of interpretations.
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СИСТЕМНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА 
ЯК ЙОГО КОНСТИТУТИВНА ОЗНАКА

Анотація. В статті наведено представлені в юри-
дичній науці підходи до визначення поняття «зако-
нодавство» та окреслення складу його елементів. Об-
ґрунтовано розуміння законодавства як системи всіх 
діючих в межах національної правової системи нор-
мативно-правових актів. Розкрито системний характер 
законодавства.

Ключові слова: нормативно-правовий акт, закон, 
законодавство, юридична сила, система законодавства.

Постановка проблеми. Сутність публічної влади в 
демократичній державі полягає в тому, що єдиним дже-
релом влади є народ, який здійснює владу безпосередньо 
і через органи державної влади, а також органи місцевого 
самоврядування. Її реалізація в сучасному суспільстві не-
можлива без використання актів органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, 
котрі є зовнішнім проявом здійснення владних повнова-
жень, в них знаходять відображення конкретні рішення 
представників публічної влади щодо врегулювання пев-
них суспільних відносин для досягнення відповідних со-
ціальних, і зокрема юридичних, наслідків. Система актів, 
що мають нормативний характер, в юридичній науці і 
практиці отримала назву законодавства.

Різноманітні аспекти проблеми формування та роз-
витку законодавства як системи нормативних актів ви-
світлювалися у працях С. Алєксєєва, В. Баранова, С. Ба-
хіна, Ж.-Л. Бержеля, В. Буткевича, С. Бошно, В. Бойцової,  
Т. Гурової, Р. Давіда, Г. Дутки, К. Делажа, Л. Ентіна,  
С. Зівса, С. Кашкіна, Д. Керімова, М. Козюбри, А. Коло-
дія, Л. Корчевної, Х. Кьотца, В. Лазарева, Р. Леже, І. Лука-
шука, О. Лук’янової, Л. Луць, М. Марченка, А. Міцкеви-
ча, І. Овчаренка, К. Осакве, Н. Пархоменко, І. Погрібного, 
С. Полєніної, П. Рабіновича, А. Саїдова, М. Сільченка,  
Р. Тополевського, Б. Топорніна, О. Скакун, Ю. Тихомиро-
ва, К. Хессе, М. Цвіка, В. Чіркіна, Г. Шмельової, О. Ющи-
ка та ін. Втім, слід констатувати, що розуміння поняття 
«законодавство», а також розкриття його системи не здо-
були однозначного вирішення.

Саме тому метою цієї статті є надання загальнотеоре-
тичної характеристики поняття законодавства, що перед-
бачає встановлення елементів, які складають його систе-
му, і визначення системних зв’язків між ними.

Виклад основного матеріалу. Як справедливо заува-
жує Г.І. Дутка, поняття «законодавство», яке вживаєть-
ся як у юридичній теорії, так і в правотворчій практиці, 
у тому числі у Конституції України, у різних значеннях, 
найбільш часто визначається як сукупність всіх норматив-
них актів держави [1, c. 5]. Сама авторка більш науково 

коректним вважає розуміння законодавства виключно як 
системи законів, і навіть виступає із пропозицією внести 
відповідні зміни до Конституції України, які б вказували 
саме на таке розуміння терміну «законодавство». Наполя-
гає на необхідності вузького розуміння терміну «законо-
давство», апелюючи до принципу верховенства закону, й 
Є.П. Євграфова [2, c. 20].

В цілому, якщо узагальнити представлені в юридич-
ній науці підходи до визначення поняття законодавства, то 
можна виокремити такі:

1) під законодавством розуміють всі джерела норм 
права, встановлені або визнані державою;

2) під законодавством розуміють всі нормативно-право-
ві акти держави [3, c. 12; 4, c. 11; 5, c. 9; 6, c. 292, 7, c. 32];

3) під законодавством розуміють тільки акти вищих 
органів державної влади (законодавчих зборів, президен-
та і уряду);

4) під законодавством у вузькому сенсі слова розумі-
ють сукупність діючих в країні законів.

Слід також взяти до уваги усталену практику викори-
стання терміну законодавство, що об’єднує в собі як зако-
ни (іноді використовується поняття «законодавчий акт»), 
так і підзаконні акти. Так, загальноприйнята в практиці 
правотворчості (cаме із широкого розуміння терміну зако-
нодавство виходить, зокрема, Закон України «Про Загаль-
нодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 р. № 
1629-IV, який під законодавством розуміє закони та інші 
нормативно-правові акти), застосування права (напри-
клад, в узагальненні Верховного Суду України «Практика 
розгляду судами корпоративних спорів») та правотлума-
чній діяльності (зокрема, в роз’ясненні Вищої кваліфіка-
ційної комісії адвокатури «Про вступ у силу рішень про 
зупинення Свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю та про анулювання цього Свідоцтва», яке за-
тверджено рішенням від 18 лютого 2005 р. № IV/9-2, під 
чинним законодавством України про адвокатуру розумі-
ються Закон України «Про адвокатуру» і підзаконні акти) 
формула «чинне законодавство» використовується для по-
значення всієї сукупності нормативно-правових актів, які 
діють в державі. Відступ від такої загальної практики має 
місце лише у поодиноких випадках.

Якщо звернутися до текстів чинних кодексів України, 
то слід констатувати, що в них термін «законодавство» ви-
користовується як у вузькому значенні:

- кримінальне процесуальне законодавство України 
складається з відповідних положень Конституції України, 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших 
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законів України (ч. 2 ст. 1 Кримінального процесуально-
го кодексу України 13 квітня 2012 року № 4651-VI [8, ст. 
1370]); так і у широкому:

- законодавство України з питань державної митної 
справи складається з Конституції України, цього Кодексу, 
інших законів України, з міжнародних договорів України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також з нормативно-правових актів, виданих на 
основі та на виконання цього Кодексу та інших законодав-
чих актів (ч. 1 ст. 1 Митного кодексу України 13 березня 
2012 року № 4495-VI [9, ст. 1175]);

- податкове законодавство України складається з Кон-
ституції України, Податкового кодексу, Митного кодексу 
України та інших законів з питань митної справи у части-
ні регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з 
оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів 
через митний кордон України; чинних міжнародних дого-
ворів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України, і якими регулюються питання оподаткуван-
ня; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та 
на виконання Кодексу та законів з питань митної справи; 
рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, ор-
ганів місцевого самоврядування з питань місцевих подат-
ків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими Ко-
дексом (п. 3.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 
р. № 2755-VI [10, ст. 112]);

- бюджетне законодавство складається з Конституції 
України; Бюджетного кодексу України; закону про Дер-
жавний бюджет України; інших законів, що регулюють 
бюджетні відносини; нормативно-правових актів Кабінету 
Міністрів України, прийнятих на підставі і на виконання 
Кодексу та інших законів України; нормативно-правових 
актів органів виконавчої влади, прийнятих на підставі і на 
виконання цього Кодексу, інших законів України та норма-
тивно-правових актів Кабінету Міністрів України; рішень 
про місцевий бюджет; рішень органів Автономної Респу-
бліки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до Ко-
дексу, інших нормативно-правових актів (ст. 6 Бюджетного 
кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [11, ст. 572]);

- цивільне законодавство України складається з Кон-
ституції України, Цивільного кодексу України, інші зако-
ни України, акти Президента України, постанови Кабіне-
ту Міністрів України, акти інших органів державної влади 
України, органів влади Автономної Республіки Крим (ст. 
4 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV 
[12, ст. 356]) тощо.

Наведені положення свідчать про те, що на рівні ко-
дифікованих законодавчих актів переважає саме широке 
розуміння терміну «законодавство». На користь такого 
розуміння говорить і знакове Рішення Конституційного 
Суду України у справі за конституційним зверненням Ки-
ївської міської ради професійних спілок щодо офіційного 
тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про 
працю України (справа про тлумачення терміну «законо-
давство») від 9 липня 1998 р. у справі № 17/81-97 [13, с. 
59]. У цьому рішенні орган конституційної юрисдикції, 
як відомо, дійшов висновку, що термін «законодавство», 
що вживається у частині третій статті 21 Кодексу зако-
нів про працю України [14], треба розуміти так, що ним 
охоплюються закони України, чинні міжнародні договори 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, а також постанови Верховної Ради Украї-
ни, укази Президента України, декрети і постанови Кабі-
нету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень 
та відповідно до Конституції України і законів України. 
Втім, маємо визнати: в межах цього Рішення відбулося не 
загальне тлумачення поняття «законодавство», а лише в 
контексті його вживання в ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про 
працю України, що, на думку більшості правників, є не-
виправданим, адже за таких умов, з метою встановлення 
змісту поняття «законодавство», яке зустрічається майже 
в кожному нормативно-правовому акті національної сис-
теми законодавства, може постати проблема у необхід-
ності щоразу офіційно тлумачити вказаний термін щодо 
кожного нормативного акта та/чи його різних статей.

Законодавство постає у вигляді цілісної, органічної, 
самоорганізуючої системи лише тоді, коли норматив-
но-правові акти починають розглядатися в їхніх взає-
мозв’язках і ієрархії, як певна впорядкована цілісність, 
намагаючись подолати притаманні їм колізії, коли стає 
можливим виділити існування між нормативно-пра-
вовими актами різних типів зв’язків. Законодавство є 
системою, яка повинна мати такі інтегруючі ознаки, як 
гнучкість, гармонійність і несуперечність усіх елемен-
тів. При цьому між нормативно-правовими приписами 
існують координаційні та субординаційні зв’язки. Перші 
виражають просторову упорядкованість, узгодженість 
елементів, їх взаємодію по горизонталі (наприклад, 
зв’язки між нормами Загальної й Особливої частин ко-
дексу). Відносини субординації регулюють вертикальну 
узгодженість компонентів системи законодавства, їх вза-
ємодію, що виявляється у формі підпорядкування (при-
кладом є, зокрема, взаємозв’язок між нормами Консти-
туції та поточного законодавства) [15, c. 8].

Системність – якісна властивість об’єктивного світу, і 
вона не залежить від того, що людина думає про систем-
ність, але осмислити і пояснити її може лише людський 
розум. Системні уявлення – це відображення системності 
об’єктивного світу, реально існуючих характеристик до-
сліджуваного об’єкту. Системність джерел позитивного 
права споконвічно «закладена» в самій їх природі і в їх 
характері як правових феноменів, існуючих і функціону-
ючих не окремо, а тим більше – не ізольовано один від 
одного, а в тісному взаємозв’язку і взаємодії один з одним. 
Це означає, що до вивчення нормативно-правових актів в 
цілому і підзаконних актів зокрема слід підходити не як 
до окремо взятих чи таких, що знаходяться в простій, ме-
ханічно створеній сукупності правових інститутів, а як до 
об’єктивним чином сформованої, цілісної системі.

Головним критерієм поділу нормативно-правових ак-
тів є юридична сила. Вони, відповідно, поділяються на 
закони та підзаконні нормативно-правові акти [16]. Юри-
дична сила – це специфічна властивість нормативно-пра-
вових актів, яка відображає їхнє співвідношення і взаємо-
залежність за формальною обов’язковістю та визначається 
місцем правотворчого органу в апараті держави [17]. Так, 
у рішенні Конституційного Суду України № 9-рп/2001 від 
19 червня 2001 р. (справа щодо стажу наукової роботи) 
[18, ст.. 1182] зазначено, що Україна є правовою державою 
(стаття 1 Конституції України), а в правовій державі існує 
сувора ієрархія нормативних актів, відповідно до якої по-
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станови та інші рішення органів виконавчої влади мають 
підзаконний характер і не повинні викривляти сутність і 
зміст законів [19, c. 156].

Юридична сила правового акта визначає те місце, яке 
він займає в системі правових актів, акт нижчої юридич-
ної сили немає суперечити акту, котрий володіє вищою 
юридичною силою, не може змінювати або скасовувати 
його. У разі порушення цих вимог юридичний акт ви-
знається недійсним, наслідком чого стане його зміну або 
скасування. Підзаконні акти приймаються на основі та на 
виконання закону, носять вторинний, похідний від законів 
характер.

Отже, всі види нормативних правових актів утворю-
ють систему, засновану на ієрархічній підпорядкованості. 
Завдяки дотриманню принципу ієрархічної співпідпоряд-
кованості, забезпечується формально-логічна несупере-
чливість та узгодженість правових норм. Кожен вид актів 
займає строго визначений рівень в ієрархії нормативних 
правових актів.

Відповідно до загального уявлення (є й інші типи іє-
рархічних систем) про ієрархію як про «принцип струк-
турної організації складних багаторівневих систем, що 
полягає в упорядкуванні взаємодій між рівнями у порядку 
від вищого до нижчого», щодо нормативних правових ак-
тів слід відзначити:

1) юридична сила і соціальна значимість кожного нор-
мативно-правового акта залежить від місця, яке займає в 
системі державних органів орган, що видає цей акт, тобто 
від ієрархії відповідних державних органів; 

2) акти нижчих органів мають перебувати в суворій 
відповідності до актів вищих органів і не повинні супере-
чити їм; разом узяті ці акти повинні відповідати Консти-
туції і не суперечити їй; 

3) акти вищих і нижчих органів не повинні підміняти 
один одного (зокрема, «вищий орган не вправі брати на 
себе вирішення питань, які входять до компетенції ниж-
чих органів»);

4) найбільш важливі суспільні відносини, що підляга-
ють правовому регулюванню, повинні бути опосередкова-
ні тільки законом;

5) акти нижчих органів можуть бути змінені або ска-
совані тільки тими органами, що їх видали, або вищими 
за них органами.

Таким чином, у найбільш загальному вигляді ієрархія 
нормативних правових актів така: закон – підзаконний 
акт. При цьому в науковій літературі влучно вказується, 
що «ступінь правової сили» форми права «на ієрархічній 
драбині правової системи принципово відповідає спів-
відношенню абстрактності та конкретності її приписів, 
а також їх узагальненості та індивідуальності». Через це 
закон має більш абстрактний характер порівняно із підза-
конними актами. У світлі сучасної теорії рішень закони 
та підзаконні акти, прийняті вищими органами державної 
влади, можна віднести до державних управлінських рі-
шень стратегічного типу. 

Дійсно, держава як всеосяжна політико-територіальна 
організація наділена повноваженням на управління всіма 
суспільними процесами, в тому числі і за допомогою різ-
них управлінських рішень. У більшості випадків держа-
ва доводить до суспільства свої рішення у формі законів 
і підзаконних актів. Тому, відповідно до теорії сучасного 

менеджменту, можна говорити про закон як управлінське 
рішення стратегічного типу. Стратегічне управління в най-
більш загальному вигляді визначається як «діяльність, яка 
полягає у виборі сфери та системи дій по досягненню дов-
гострокових цілей організації в постійно мінливих умовах 
зовнішнього середовища». Саме в законах відображають-
ся довгострокові цілі, основні напрями розвитку суспіль-
ства, які формулюються носіями вищої державної влади з 
урахуванням закономірностей історичного, економічного 
і культурного розвитку. Однак стратегічне управління за 
своєю природою є таким, що не дає і не може дати чіткої, 
розгорнутої і докладної картини бажаного майбутнього.

Таким чином, закони містять абстрактні приписи, ви-
значають принципи та моделі соціально значущої пове-
дінки, які звернені до всіх суб’єктів права і розраховані 
на багаторазове застосування. Основна маса базових за-
конів має безстроковий характер. Підзаконні акти також 
є управлінськими рішеннями. Як і закони, вони можуть 
мати концептуальний характер, але переважно вони по-
кликані забезпечити реалізацію абстрактних приписів 
законів як нормативних актів вищого рівня, вищої юри-
дичної сили.

Особливо слід підкреслити: підзаконність норма-
тивно-правових актів не означає їх меншої юридичної 
обов’язковості. Проте їх юридична сила не має такої ж 
загальності та верховенства, як це властиво законам. Хоча 
вони посідають важливе місце в усій системі нормативно-
го регулювання, оскільки забезпечують виконання зако-
нів шляхом конкретизованого нормативного регулювання 
всього комплексу суспільних відносин.

В системі нормативно-правових актів найвищу юри-
дичну силу має Конституція, яка розглядається як Ос-
новний закон. Конституція України встановлює межі для 
законодавця: визначає параметри для подальшого норма-
тивного регулювання й унеможливлює необґрунтоване 
втручання держави у сферу суспільного життя.

Наступний щабель в ієрархії нормативно-правових 
актів займають закони, які приймаються парламентом і 
мають вищу юридичну силу у порівнянні з нормативними 
актами інших державних органів. Закони розрізняються 
за своїм змістом, формою, юридичною силою і порядком 
прийняття.

Висновки. В низці зарубіжних країн особливе значен-
ня в регулюванні окремих сфер мають нормативні акти, 
які приймаються центральними органами виконавчої 
влади (урядом, міністерствами, відомствами) в порядку 
здійснення ними делегованих парламентом законодавчих 
повноважень (делеговане законодавство), тобто такі акти 
за юридичною силою займають одну ланку із законами і 
не можуть бути віднесені до підзаконних актів. В Україні 
роль таких нормативно-правових актів свого часу вико-
нували декрети Кабінету Міністрів України, зокрема, Де-
крет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і 
збори» від 20 травня 1993 року № 56-93 [20, ст. 336], втім 
наразі із набранням чинності Податковим кодексом Укра-
їни (01.01.2011 р.) він втратив силу.

Система нормативних актів включає також підзаконні 
акти, прийняті центральними і місцевими органами вико-
навчої влади (регламенти, накази, інструкції, тощо). Такі 
акти мають бути заснованими на законах, покликані кон-
кретизувати їх зміст, не можуть їм суперечити.
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Окрему ланку серед нормативно-правових актів за-
ймають локальні нормативно-правові акти – статути тери-
торіальних громадян, регламенти місцевих рад, положен-
ня про символіку територіальної громади та інші акти, які 
приймаються органами і посадовими особами місцевого 
самоврядування.

Наведені вище доктринальні положення можуть здо-
бути статус нормативного припису, якщо парламентом 
України буде схвалено проект закону «Про норматив-
но-правові акти». 
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Дашковская Е. Р. Системность законодательства 
как его конститутивный признак

Аннотация. В статье рассмотрены представленные 
в юридической науке подходы к определению понятия 
«законодательство» и определению состава его эле-
ментов. Обосновано понимание законодательства как 
системы всех действующих в рамках национальной 
правовой системы нормативно-правовых актов. Ра-
скрыт системный характер законодательства.

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, закон, 
законодательство, юридическая сила, система законода-
тельства.

Dashkovska O. Consistency of legislation as a sign of 
its constitutive

Summary. In the article approaches to the definition 
of «legislation» and the determination of the composition 
of its elements presented in legal science are discuss. The 
understanding of the law as a system of operating within the 
national legal system of laws and regulations is grounded. 
The systematic of legislation is disclosed.

Key words: legal act, law, legislation, legal force, to the 
system of legislation.
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Постановка проблеми. Гідність життя людини – це 
оціночна категорія, тому вона об’єктивно позбавлена уні-
версального змісту. Водночас будь-хто визнає гідним жит-
тя, якщо таким його визнає суспільство на конкретний час 
і за конкретних умов. Завдання забезпечити людині гідне 
життя в суспільстві покладено, насамперед, на державу, 
а це означає, що гідне існування суспільства є засобом 
забезпечення гідного життя людини, гарантією такого за-
безпечення. 

Утім, зауважимо, що лише вирішення завдання гід-
ного існування суспільства ще не означає автоматичного 
розв’язання проблеми гідного життя людини. Зрештою, 
як і гідне існування суспільства не може бути забезпечене 
тільки за допомогою створення умов гідного життя кож-
ної окремо взятої людини. Це означає, що проблема гід-
ного існування суспільства в юридичному розумінні може 
бути поставлена і розглядатися тільки в контексті пробле-
ми взаємовідносин держави і громадянського суспільства.

Аналіз досліджень проблеми. На сьогодні в юридич-
ній літературі проблемі реалізації права на гідний рівень 
життя в системі прав людини приділено досить багато 
уваги і проводиться ґрунтовний аналіз. Водночас питання 
про механізм реалізації права на гідний рівень життя з по-
гляду його змісту й ефективності на теоретико-правовому 
рівні багато в чому досі є недослідженим. А з іншого боку, 
саме створення таких основ може і повинно розглядатися 
як початок реалізації соціально-правовою державою за-
вдань, що стоять перед нею. 

Вивченню цього питання присвячено немало дослі-
джень, таких, зокрема, вчених, як: М. Абдуллаєв, Г. Ата-
манчук, К. Бакланова, А. Венгеров, В. Іваненко, Д. Кері-
мов, С. Комаров, В. Лазарев, І. Леонов, І. Ростовщиков.

Потрібно, проте, зазначити, що вивчення й досліджен-
ня проблем забезпечення і реалізації права людини на гід-
ний рівень життя в більшості праць зводяться до питання 
про створення і здійснення державою гарантій реалізації 
законодавчо закріплених соціально-економічних прав і 
випливають лише з його природи. 

Малодослідженими є й особливості взаємозв’язку, 
що виникає між юридичним закріпленням та реалізацією 
прав і свобод людини і громадянина та забезпеченням гід-
ного існування людини й суспільства в системі прав лю-
дини. 

Окрім того, на належному рівні, з погляду гуманістич-
ного підходу, по суті, не досліджено жодного права люди-
ни (зокрема і права нa гідний рівень життя).

Мета статті полягає в тому, щоб з теоретико-право-
вого погляду проаналізувати ті питання, які найбільш до-
тичні до розуміння права на гідний рівень життя в системі 
прав людини. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки під час дослі-
дження сутності та критеріїв гідного існування людини й 
суспільства як мети соціальної держави в правовому ас-
пекті потрібно аналізувати саме правовий складову діяль-
ності держави, що виражається в чинних джерелах права і 
правозастосовній практиці, то важливим методологічним 
моментом цього дослідження стає правильне визначення 
місця права на гідний рівень життя в системі інших прав 
людини. При цьому вихідною передумовою для розв’я-
зання означеної проблеми є сам факт конституційного 
закріплення розглянутого права, який означає, що гідне 
життя переміщується зі сфери моральних, етичних цін-
ностей у сферу цінностей юридичних.

Вирішення поставленого завдання значно ускладню-
ють дві обставини. По-перше, до аналізу місця права на 
гідний рівень життя в системі прав людини можна під-
ходити з різних позицій – філософської, соціологічної, 
політологічної, психологічної, юридичної. Ця обставина 
зумовлює потребу чітко визначити зріз, у якому розгля-
датиметься проблема, для того щоб не допустити виходу 
аналізу за межі правового розгляду. 

По-друге, аналіз місця права на гідний рівень життя в 
системі прав людини ускладнюється і множинністю кон-
цепцій прав людини. Відповідно, саму сутність цього пра-
ва нерідко трактують абсолютно по-різному, не кажучи 
вже про характеристику взаємозв’язку вказаного права з 
іншими правами людини.

Щодо першої методологічної проблеми, то її можли-
во розв’язати, вдаючись до методики юридичного аналізу 
прав людини, яку запропонував Є. Заядло. Згідно з його 
методикою, дискусію можна звести до питань двох типів: 
«чому?» і «як?». Перші стосуються філософії права, а дру-
гі належать до сфери вивчення норм права, а отже, теорії 
держави і права [1, с. 15]. Розглянувши проблему місця 
права на гідний рівень життя в системі прав людини в кон-
тексті згаданих двох питань, можна виробити досить чіт-
ку позицію і при цьому не допустити виходу дослідження 
за межі правового.

Другу проблему в умовах характерного для сучасної 
вітчизняної правової науки визнання методологічного 
плюралізму розв’язати набагато складніше. Множинність 
підходів до розуміння прав людини як соціокультурного 
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явища зумовлює неможливість виробити універсальні 
критерії визначення місця права на гідний рівень життя в 
системі прав людини. 

Тож спершу визначимо підхід, на основі якого і здійс-
нюватимемо аналіз. З огляду на те, що найбільш харак-
терним для сучасної вітчизняної теорії права є гуманіс-
тичний підхід до розуміння прав людини, вважаємо за 
потрібне розглянути питання про місце права на гідний 
рівень життя в контексті цього підходу, а потім з’ясувати, 
чи змінюються процес і результат вирішення питання в 
тому випадку, якщо окреслити цей підхід теорією соціаль-
ної держави.

У гуманістичній концепції ідея прав людини виво-
диться безпосередньо з ідеї гідності. 

Деякі вчені взагалі вбачають у праві на гідність сут-
ність прав людини як таких, розглядають його як основу 
визнання і поваги до всіх прав і свобод людини та грома-
дянина [2]. 

Отже, з погляду гуманістичного підходу, фактично 
будь-яке право людини (і право нa гідний рівень життя) 
можна вивести з права на гідність, а останнє забезпечу-
ється, гарантується, захищається іншими правами.

Людська гідність співвідноситься з індивідуальни-
ми, внутрішніми виявами людської самосвідомості, тож 
особисте відчуття моральної гідності не може бути одна-
ковим. Проте закріплення її як особистого суб’єктивно-
го права, а також конституційного принципу, зумовлює 
визнання рівної гідності всіх людей, їх однакової значу-
щості для суспільства і держави. Одночасно це зумовлює 
потребу юридично забезпечити людську гідність, зокрема 
й за допомогою позитивного права. І тут, очевидно, юри-
дичного закріплення та реалізації самого лише права на 
гідний рівень життя недостатньо, потрібно закріпити та 
реалізувати інші права і свободи, що розглядаються як 
умови забезпечення гідності людини. Право людини на 
гідність, отже, конкретизується в інших правах людини, 
закріплення останніх, створення і реалізація гарантій їх 
забезпечення і захисту стають для держави способами ре-
алізації права людини на гідний рівень життя.

У такому контексті право людини на гідний рівень 
життя стає лише одним з багатьох у переліку прав, що 
забезпечують реалізацію принципу гідності особи. При 
цьому особливості розглянутого права випливають лише 
з його природи: право на гідний рівень життя традицій-
но розглядають як одне із соціально-економічних прав, 
але, звичайно, при цьому воно визнається основним, цен-
тральним.

У юридичній науці вказується, що соціально-еконо-
мічні права охоплюють норми, які стосуються становища 
людини у сфері праці та побуту, зайнятості, добробуту, 
соціальної захищеності і мають на меті створити умови, 
за яких люди можуть бути вільними від страху і злиднів. 
При цьому особливо наголошується те, що, порівняно з 
іншими правами, соціально-економічні права передбача-
ють специфічний механізм реалізації і сприймаються як 
права, забезпечення яких пов’язане з активною діяльніс-
тю держави, її турботою про своїх громадян. Якщо грома-
дянські і політичні права були покликані захистити особи-
стість від свавільних дій влади, обмеживши її простором, 
що охороняється законом, то соціально-економічні права, 
так би мовити, прив’язують людину до держави, зобов’я-

зуючи останню допомагати тим, кому загрожує небезпека 
від надмірної свободи [3].

Особливістю соціально-економічних прав визнається 
залежність їх реалізації від стану економіки і ресурсів. 
Таке розуміння соціально-економічних прав повністю ві-
дображається і в розумінні права на гідний рівень життя. 
Це право розглядали як право, здійснення якого повністю 
залежить від добробуту країни проживання, ефективності 
економічної політики тощо. При цьому виходять з того, 
що його гарантії можуть реалізуватися лише в межах со-
ціально-правової політики держави [4].

Варто зазначити, що в межах загальної теорії прав 
людини визнаються безперспективними суперечки про 
те, які права важливіші і цінніші. Ідеалізація однієї групи 
прав можлива лише за умови применшення іншої. Таке 
розуміння має два закономірні наслідки. По-перше, ви-
являється неможливим вирішити питання про співвідно-
шення права на гідний рівень життя та інших прав люди-
ни, що не належать до категорії соціально-економічних. 
По-друге, доводиться визнати неможливість розв’язати 
постійні конфлікти і колізії між різними правами, напри-
клад, між особистими і соціально-економічними, політич-
ними і соціально-економічними.

Окрім цього, можна зробити ще один важливий висно-
вок: таке розуміння місця права людини на гідне життя 
в системі прав людини виявляється не цілком сумісним з 
розумінням цілей соціальної держави: у контексті гума-
ністичного підходу до розуміння прав людини гідне іс-
нування розглядають, насамперед, як засіб, а в контексті 
теорії соціальної держави – як основоположну мету діяль-
ності такої держави.

Отже, розуміння місця права людини на гідний рівень 
життя в системі прав людини істотно змінюється, якщо 
вказане право розглядати в контексті теорії соціальної 
держави. Оскільки в межах зазначеної теорії гідне життя 
розглядають як основну мету соціальної держави, законо-
мірним стає відокремлення розглянутого права від інших 
прав, визнання його основою, суттю позитивного права 
загалом. У такому контексті реалізація всіх інших прав 
має визнаватися умовою, за якої можливою стає реаліза-
ція права на гідне життя людини [5, с. 243]. При цьому, що 
особливо важливо, йдеться про всю систему прав людини 
– особистих, громадянських, культурних, економічних і 
політичних.

У межах теорії соціальної держави, коли найвищою 
цінністю визнається людина і її гідність, а основополож-
ною метою – гідне існування людини, з погляду здатності 
забезпечити реалізацію права на гідне існування, розгля-
дається практика юридичного закріплення та реалізації не 
тільки соціально-економічних прав людини, а й загалом 
будь-яких прав, свобод та обов’язків, що визначають пра-
вовий статус. Фактично ступінь реалізації всієї системи 
прав людини стає показником того, якою мірою, з юри-
дичного погляду, забезпечено реалізацію гідного існуван-
ня людини як мети соціальної держави.

Отже, йдеться вже про те, що юридичне визнання, за-
кріплення та реалізація всього комплексу прав і свобод 
людини, є умовою забезпечення гідного існування лю-
дини. Тож, у межах теорії соціальної держави особливе 
місце серед прав (враховуючи і соціально-економічні, 
і культурні, і взагалі будь-які права людства) відводить-



40

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-2 том 1

ся праву на гідний рівень життя. Це зумовлено кількома 
обставинами. По-перше, у цьому контексті цілком спра-
ведливою і доречною є вказівка на те, що інститут прав 
і свобод покликаний забезпечити гідне і безпечне життя 
людини [5, с. 328]. По-друге, як наслідок, здатність забез-
печити реалізацію гідного існування людини в соціальній 
державі стає кінцевим критерієм оцінки ефективності або 
неефективності всієї системи прав людини. По-третє, ви-
никає необхідність розглядати, як найважливіший право-
вий засіб забезпечення гідного життя людини, його право-
вий статус. І нарешті, по-четверте, стає цілком зрозуміло, 
чому право як соціальне явище належить до досягнень 
культури лише настільки, наскільки воно забезпечує пе-
редусім людську гідність і гідні людини умови існування 
[6, с. 431].

Закріплення формули соціальної держави як держави, 
основна мета якої полягає в тому, щоб забезпечити право 
людини на гідне життя у прийнятих в останні десятиліття 
міжнародних та національних правових документах, фак-
тично ознаменувало легітимацію ідеї соціальної держави, 
а отже, особливого значення права людини на гідне життя 
в системі прав і свобод людини та громадянина.

З урахуванням того специфічного місця, яке відво-
диться праву на гідне життя в системі прав людини і гро-
мадянина в теорії соціальної держави, а також того, що 
саме собою право на гідне існування за своїм змістом є 
досить абстрактним, виникає нагальна потреба визначити 
критерії гідності існування. Одночасно з’являється необ-
хідність з’ясувати особливості взаємозв’язку, що виникає 
між юридичним закріпленням та реалізацією прав і сво-
бод людини та громадянина і забезпеченням гідного існу-
вання людини й суспільства як мети соціальної держави.

Висновки. Отже, розуміння місця права людини на 
гідне життя в системі прав людини, якщо його розглядати 
в контексті теорії соціальної держави, набуває специфіч-
ного трактування. Тут право людини на гідне життя по-
стає аж ніяк не як рівнозначне й однопорядкове з іншими 
правами. У зазначеному контексті юридичне визнання, 

закріплення і здійснення всього комплексу прав і свобод 
людини розглядається як неодмінна умова реалізації гід-
ного життя людини, як мета соціальної держави. Таке спе-
цифічне розуміння місця права людини на гідне життя в 
системі конституційних прав людини має бути основою 
дослідження механізму реалізації права на гідне життя, з 
погляду його змісту й ефективності.
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И ЕГО СООТНОШЕНИЕ 

С ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Аннотация. В статье исследуется технологический 

механизм права, в контексте раскрытия сущности юри-
дической техники и технологии как основы юридиче-
ской деятельности. Обосновываются отличительные 
характеристики юридической техники и технологии, 
а также особенности их соотношения с юридической 
деятельностью.

Ключевые слова: право, технологический меха-
низм права, юридическая техника, юридические тех-
нологии, юридическая деятельность, правовое мышле-
ние, правовой акт.

«Право существует для того, чтобы оно осуществлялось»
Р. ф. Иеринг 

Постановка проблемы и анализ исследований. 
Эффективная юридическая деятельность в современном 
государстве связанна со многими факторами, среди ко-
торых особое и определяющее значение отведено прие-
мам, способам и методам ее осуществления. 

Приоритетность прав и свобод человека является не-
оспоримым признаком правового государства, и, соответ-
ственно, накладывает определенные требования к поряд-
ку организации отношений и в современном государстве. 
Однако функционирование субъектов права, уполномо-
ченных на осуществление юридической деятельности, 
должно опираться не только на «верховенство права» и 
строгое соответствие правовым предписаниям в отноше-
нии порядка осуществления и оформления их деятельно-
сти и ее результатов, но и на высокий уровень «техноло-
гического качества» таких операций. 

На сегодняшний день в юридической науке можно от-
метить активно развивающийся интерес к исследованию 
особенностей юридической техники. Различные аспекты 
указанной проблемы рассматривались как в работах рос-
сийских ученых: С.С. Алексеева В.К. Бабаева, В.М. Ба-
ранова, Н.А. Власенко, Т.В. Губаевой, В.Н. Карташова,  
Т.В. Кашаниной, Д.А. Керимова, Г.И. Муромцева,  
А.С. Пиголкина, Ю.А. Тихомирова, так и в работах 
украинских правоведов: Е.А. Гиды, С.Д. Гусарева,  
О.В. Зайчука, Н.Н. Онищенко, С.С. Сливки, О.Ф. Скакун 
и иных авторов.

В то же время, оценивая состояние разработанности 
указанных вопросов, следует отметить недостаток исс-
ледований в области юридических технологий. Соответ-
ственно, изучение сущности технологического механизма 
права является актуальной темой исследований в общете-
оретической юриспруденции.

Цели статьи. Исследовать технологический меха-
низм права в контексте раскрытия сущности юридиче-

ской техники и технологии как основы юридической 
деятельности.

Изложение основного материала. Для того, чтобы 
раскрыть особенности технологического механизма пра-
ва, необходимо указать и обозначить специфику соот-
ношения юридической техники и технологии. Причем 
анализ обозначенных категорий будет не полным без их 
сравнения с юридической деятельностью. 

На современном этапе развития юридической науки 
значительный интерес уделяется исследованию вопро-
сов, связанных с особенностями и сущностью процесса 
юридической деятельности, с учетом как материальных 
средств, так и интеллектуальных затрат на ее осуществ-
ление. Это особый вид социальной деятельности упо-
лномоченных субъектов, основанный на нормах права, 
целью которой является решение юридических задач. Для 
обеспечения эффективного функционирования юридиче-
ской деятельности используется арсенал разнообразных 
средств, способов, приемов.

Указанные средства, способы и приемы в современ-
ной юриспруденции чаще всего именуют «юридической 
техникой». Так, Т.В. Кашанина указывает, что «по своей 
структуре юридическая техника состоит из двух частей: 
собственно юридическая техника; юридическая техноло-
гия. Для классификации следует избрать материальный 
критерий (т.е. возможность объективизации) или харак-
тер выраженности вовне того или иного юридического 
инструмента. Получается, что материальное выражение 
имеют только средства юридической техники. Все осталь-
ные аспекты юридической работы имеют нематериальный 
характер и относятся к умению (искусству) проводить та-
кую работу. Все это вместе (приемы, способы, методы) 
правильней назвать юридической технологией» [1, с.81].

Безусловно, юридическая техника и юридическая 
технология – это различные понятия, и в этом контексте 
следует согласиться с приведенными Т.В. Кашаниной 
утверждениями. Однако в отношении доминирования 
наименования «юридическая техника», как совокупности 
инструментов ведения юридической работы (здесь Т.В. 
Кашанина подразумевает и материальные средства, и ин-
теллектуальные способы. – Автор.), усматривается дань 
традициям, которые сложились в юриспруденции. 

Можно предположить, что понятием, которое отобра-
жает лишь меньшую часть общего процесса, не следует 
называть весь этот процесс. И если мы ставим перед со-
бой задачу осмыслить сущность искусства придания фор-
мы и упорядоченности юридической деятельности и ее 
результатов, то нам необходимо сформулировать понятие 
более широкого (абстрактного) уровня которое бы охва-
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тывало и технический, и технологический аспекты юри-
дической деятельности.

В этом контексте представляется необходимым рас-
смотрение основных существующих подходов к поняти-
ям «юридическая техника» и «юридическая технология».

Так, С.С. Алексеев, указывает, что «юридическая тех-
ника – это совокупность средств и приемов, использу-
емых в соответствии с правилами их выработки и систе-
матизации правовых актов» [2, с.33].

А.Ф. Чердацев обосновывает, что «юридическая тех-
ника – это совокупность правил, приемов, средств подго-
товки, составления, оформления юридических докумен-
тов, их систематизации и учета» [3, с. 113].

Французская ученый П. Сандевуар рассматривает 
юридическую технику в широком и узком смысле. Так, 
«юридическая техника – в широком смысле – совокуп-
ность средств и методов, благодаря которым цели госу-
дарственных органов помещаются в русло правовых норм 
и воплощаются благодаря выполнению; в Узком смысле 
– это условия использования языка и структуры юридиче-
ских соображений, технических приемов, средств и пра-
вил» [4, с.73].

Н.А. Власенко считает, что «юридическая технология 
отвечает на вопрос: как, в которой последовательность 
проводить процедуру, а юридическая техника – с помо-
щью каких приемов и средств должны осуществляться те 
или иные технологические операции» [5, с. 27].

Особо следует отметить определение понятия юри-
дической техники и технологии, которое было сделано 
В.Н. Карташовым [6, с. 79]. Он предлагает использовать 
термин «юридическая технология» вместо «юридическая 
техника», как более объемный и весомый. Юридическая 
технология у него состоит из: юридической техники – 
средств достижения практических целей; юридической 
тактики – основы организации и планирования юриди-
ческой деятельности; юридической стратегии – перспек-
тивного планирования и прогнозирования юридической 
практики.

В.М. Баранов считает, что «термин «юридическая тех-
ника» применяется только в связи с правовой традиции. 
Все то, что в правовой науке и практике определяют поня-
тием «юридическая техника», следует называть «юриди-
ческая технология» [7, с. 15].

Н.А. Власенко под юридической (правовой) техноло-
гией понимает «порядок применения методов и приемов 
по подготовке и принятию юридического решения (акта), 
под которым в широком смысле понимается результат 
юридической деятельности» [5, с. 22].

В.Н. Карташов понимает юридическую технологию в 
двух направлениях: «Во-первых, юридическая технология 
– это основанный на определенных принципах, планах, 
прогнозах процесс подготовки, оформления и обнародова-
ния разнообразных правовых решений (актов), в процессе 
которого используются разнообразные средства и приемы 
юридической деятельности. Во-вторых, под юридической 
технологией (греч. искусство, умение) понимается наука, 
система знаний о средствах и методах эффективной и пла-
номерной юридической практики» [6, с.72].

По мнению Е.А. Гиды, «юридическая техника – это 
совокупность разработанных в юриспруденции средств 
и правил внешнего выражения в текстах различных пра-

вовых актов (нормоучредительного, нормоприменитель-
ного или интерпретационного характера, актов система-
тизации законодательства), общеобязательных правил 
поведения. Непосредственным предметом юридической 
техники выступают юридические акты-документы и акты 
их систематизации [8, с. 64].

В свою очередь, Н.Н. Онищенко указывает, что «сово-
купность правил, приемов, способов разработки, состав-
ления, оформления правовых актов, их систематизация и 
учет в науке теории государства и права получили назва-
ние юридической техники» [9, с. 675].

По мнению В.М. Баранова, «актуальность исследова-
ния технико-технологической стороны правовых актов 
детерминирована также вопросами теоретического харак-
тера, в числе которых – проблемы интерпретации юриди-
ческой доктриной и практикой правового акта, непосред-
ственным образом оказывающие влияние на разработку 
теорий юридической техники и юридической технологии. 
До настоящего времени целостная и непротиворечивая 
теория правовых актов так и не создана. Взгляды ученых 
отражают различные методологические установки и ча-
сто имеют полярный характер. В сознании многих юри-
стов сформировался стереотип упрощенного восприятия 
правового акта, когда все многообразие правовых актов 
сводится к актам-документам. В свою очередь, чрезмер-
ное акцентирование на документарной форме оказывает 
негативное влияние на технико-юридические исследо-
вания, когда круг анализируемых проблем сужается во-
просами языкового, стилистического, структурного и 
реквизитного характера, а также порождает вульгариза-
цию интерпретаций юридической техники, сводимой к 
правилам «по подбору и расстановке слов в текстах нор-
мативно-правовых актов и других разновидностях формы 
правовых норм» [10, с. 675].

Анализ различных позиций известных правоведов в 
отношении понимания «юридической техники» и «юри-
дической технологии» указывает на многогранность 
подходов к уяснению сути этих важнейших феноменов 
правовой жизни современного общества. Учитывая цель 
настоящего исследования, мы не будем удаляться в сферу 
выработки универсального определения, а ограничимся 
лишь «рабочим допущением» возможности использова-
ния термина «юридическая техника и технология» для 
обозначения материальных средств и интеллектуальных 
способов, приемов, правил осуществления эффективной 
юридической деятельности и фиксации ее результатов.

В отличие от «юридической техники и технологии», 
понятие юридической деятельности относится к числу 
«относительно» устоявшихся категорий общетеоретиче-
ской юриспруденции.

С.Д. Гусарев определяет юридическую деятельность 
как «разновидность социальной деятельности, осуществ-
ляемой профессионалами юристами с целью получения 
правового результата, удовлетворения законных потре-
бностей и интересов социальных субъектов в соответ-
ствии с требованиями законодательства» [11, с.48].

Ю.Г. Арзамасов обосновывает, что «юридическая дея-
тельность – это осознанные, волевые, властные юридиче-
ские действия и связанные с ними организационно-юри-
дические мероприятия, осуществляемые на основе норм 
права компетентными органами и должностными лица-
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ми, а в отдельных случаях и гражданами, направленные 
на реализацию общественных целей либо удовлетворение 
корпоративных и индивидуальных законных интересов» 
[12, с. 34].

Ключевыми условиями эффективности юридической 
деятельности являются: надлежащее нормативно-право-
вое обеспечение, высокий уровень правовой культуры и 
правовые основы функционирования субъектов юридиче-
ской деятельности, устранение коллизионости в правовых 
актах, четкая регламентация задач, материально-техниче-
ское обеспечение.

Основными элементами юридической деятельности 
являются объекты, субъекты, юридические действия и 
операции, функции такой деятельности, средства и ре-
зультаты действий.

Осуществление юридической деятельности напрямую 
связанно с использованием правовых средств. По мнению 
М.Н. Марченко, «правовые средства – это правовые явле-
ния, выражающиеся в институтах (установлениях) и дея-
ниях (технологиях), с помощью которых удовлетворяют-
ся интересы субъектов права, обеспечивается достижение 
социально полезных целей» [13, с.132].

В зависимости от наступивших или ожидаемых ре-
зультатов, выделяются три формы осуществления юри-
дической деятельности: письменная, устная, конклюдент-
ная. Вне всяких сомнений, наиболее распространенной и 
часто применяемой является письменная форма. Именно 
при этой форме мы можем идентифицировать формализа-
цию права и акты его осуществления. Подобным образом 
классифицируются и правовые акты (письменные, уст-
ные, конклюдентные). 

В этой связи возникает вопрос, в каждой ли форме 
осуществления юридической деятельности используются 
юридические техника и технология?

Учитывая особенности протекания и фиксации ре-
зультатов, можно сделать вывод, что юридические техни-
ка и технология используются в каждой из приведенных 
форм юридической деятельности, однако лишь при пись-
менной форме происходит формализация фактически сло-
жившихся отношений. Именно письменная форма требу-
ет приложения максимального использования потенциала 
средств, способов, приемов. Соответственно, целесообра-
зно предположить, что письменная форма юридической 
деятельности является доминирующей (основополагаю-
щей) формой осуществления юридической деятельности, 
ибо именно на ее результатах (письменных правовых ак-
тах, к примеру: законах, актах применения права и т.д.) 
основывается и осуществляется устная и конклюдентные 
формы. Соответственно, если в первом случае следует го-
ворить об искусстве создания и упорядочивания письмен-
ных правовых актов, то во втором – об искусстве исполь-
зования и осуществления письменных правовых актов в 
реальной жизни. Здесь налицо «зависимый» и «подчинен-
ный» характер устной и конклюдентной форм юридиче-
ской деятельности по отношению к письменной форме (а 
именно ее результатам), что, в том числе, обосновывает ее 
доминирующее положение.

В зависимости от того, насколько профессионально, 
искусно создан письменный правовой акт, во многом 
зависит эффективность юридической деятельности. Во 
многом, но не во всем. Так как существенное значение 

имеют профессиональные качества субъекта юридиче-
ской деятельности, уровень его правовой культуры, зна-
ния, навыков, желания совершенствоваться, правового 
мышления и т. д.

В этой связи может возникнуть предположение, что 
юридическая деятельность шире по объему своего содер-
жания, чем юридические техника и технология, а по-
следние носят зависимый характер, однако это не так. 
Юридическая техника и технология шире юридической 
деятельности. Связанно это, прежде всего с тем, что юри-
дическая деятельность может осуществляться (существо-
вать) только лишь при наличии закона и определенной 
системы органов. В свою очередь, юридическая техника и 
технология начинает свое существование до закона! 

В этой связи И.В. Колесник отмечает, что «юриди-
ческая техника и соответствующие юридические тех-
нологии являются неотъемлемым элементом правовой 
системы. Подобная правовая обусловленность рассматри-
ваемых явлений свидетельствует о том, что юридические 
техника и технологии возникают в истории одновременно 
с правом и изначально выступают средством придания 
ему системности и структурированности. Примитив-
ный характер архаичного права свидетельствует не об 
отсутствии юридической техники и технологии, а лишь 
о низком уровне их развития. Преобладание обычного 
права, его формализованный, ритуальный характер обус-
ловливают и соответствующие особенности юридической 
техники и технологий: первоначально формируются не 
приемы письменного оформления норм, а процедурные и 
интерпретационные приемы. Толкование применительно 
к конкретному случаю неписаных правил и осуществле-
ние жестко формализованных, фактически обрядовых 
действий по их реализации – вот первоначальная сфера 
применения юридической техники. Развитие языка, по-
явление юридических понятий и категорий, выработка 
навыков формулирования и интерпретации правовых ве-
лений, фиксация их в определенных знаковых системах 
характеризуют историю формирования юридической тех-
ники и технологий» [14, с.281].

По сути, юридическая техника и технология предо-
пределяет образ, форму и порядок юридической деятель-
ности и уже впоследствии является неотъемлемым усло-
вием (средством) ее осуществления. Только после того, 
как в идеальной форме моделируется внешнее выражение 
правового акта, происходит его объективизация в доку-
ментарной, устной или конклюдентной форме.

Как отмечает Д.В. Долотова, «важным этапом, пред-
шествующим собственно изданию правового акта, яв-
ляется формирование самой правовой позиции субъекта 
волеизъявления. В ее процессе осуществляется анализ 
объекта, на который направлена правовая позиция, поиск 
средств и способов, с помощью которых формируется 
правовая позиция, соотнесение ее с нормами, установле-
ние соответствий и несоответствий правовых понятий, 
других средств, используемых для создания правовой по-
зиции и, наконец, формирование самой модели правовой 
позиции субъекта» [15, с.54].

Соответственно, юридическая техника и технология 
является не только набором средств и способов (мате-
риальных и интеллектуальных) внешнего оформлением 
правового акта, но и отображает особенности правового 
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мышления, умения моделирования правового регулирова-
ния общественных отношений, независимо от того, идет 
ли речь о создании общей модели поведения субъектов 
или о модели разрешения конкретной социально-право-
вой ситуации.

Здесь необходимо подчеркнуть особую роль юридиче-
ских технологий в процессе осуществления юридической 
деятельности. В этой связи А.Ф. Крыжановский указыва-
ет, что «юридическая технология может быть определена 
как система научно обоснованных принципов, способов, 
приемов и правил, которые используются в процессе 
юридической деятельности для достижения ее цели и ре-
шения поставленных задач – подготовка, принятие, обна-
родование и применение разнообразных правовых актов, 
осуществления профилактики правонарушений, правово-
го воспитания и т.д.» [16, с.404].

Следовательно, технологический механизм права «ра-
скрывается» как в процессах создания и упорядочивания, 
так и воплощения в жизнь письменных правовых актов. Его 
суть не только в установлении общей, абстрактной модели 
поведения, но и в решении конкретной правовой ситуации, 
реакции уполномоченных субъектов права на возникшие 
обстоятельства. Технологический механизм права обретает 
свое максимальное значение и выражение в деятельности 
отдельных субъектов при формировании и обеспечении 
правового порядка, высокий уровень которого предопре-
деляет качество правовой жизни, повышение воздействия 
права на общественные отношения и достижение правовой 
упорядоченности социальной жизнедеятельности.

Выводы. Технологический механизм права высту-
пает одной из основ осуществления юридической дея-
тельности. В нем раскрываются не только особенности 
и порядок создания правовых актов, но и требования к 
субъектам, уполномоченным на решение юридических 
задач. Технологический механизм права представляется 
непосредственным осуществлением формализации пра-
вового материала, где юридические технологии содержат 
в себе руководство к созданию и использованию пра-
вовых актов.
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Манько Д. Г. Технологічний механізм права і 
його співвідношення з юридичною діяльністю

Анотація. У статті досліджується технологічний 
механізм права, в контексті розкриття сутності юри-
дичної техніки і технології як основи юридичної ді-
яльності. Обґрунтовуються відмінні характеристики 
юридичної техніки і технології, а також особливості їх 
співвідношення з юридичною діяльністю.

Ключові слова: право, технологічний механізм пра-
ва, юридична техніка, юридичні технології, юридична 
діяльність, правове мислення, правовий акт.

Manko D. Technological mechanism of law and its 
correlation with legal activity

Summary. The article deals with the technological 
mechanism of law, in the context of the disclosure of 
juridical technique and technology as a basis for legal 
activities. Research by the distinctive characteristics of 
juridical technique and technology, and especially their 
relationship with legal activities.

Key words: law, technological mechanism of law, 
juridical technique, juridical technology, legal activity, 
legal thinking, juridical (legal) act.
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ІНФОРМАЦІЯ В РЕГУЛЮВАННІ 
ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇ

Анотація. У статті розглянуто посилення ролі ін-
формації в правових відносинах загалом та державному 
управлінні зокрема. Досліджено поняття інформації в 
українському законодавстві. Висвітлено проблеми ви-
значення терміну інформація.

Ключові слова: інформація, ознаки інформації, за-
конодавче визначення інформації, інформаційно-право-
ві відносини, проблеми дефінізації інформації.

Постановка проблеми. Посилення інформаційного 
потоку та ролі інформації у суспільному житті, збільшен-
ня швидкості та меж її розповсюдження ставить перед 
українською державою питання про упорядкування ін-
формаційних процесів, некерована маса яких здатна зав-
дати значної шкоди як окремим громадянам, так і державі 
в цілому. У зв’язку з цим постає необхідність законодав-
чого регулювання інформаційної сфери, ключовим понят-
тям якої є інформація.

Стан дослідження. Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій свідчить про посилення інтересу до визначеної 
проблеми з боку наукової думки. Питання визначення тер-
міну інформація, її місця та ролі в правових відносинах, в 
сфері державного управління, питання інформаційних від-
носин, інформаційної безпеки сьогодні активно розгляда-
ються вітчизняними та зарубіжними науковцями, зокрема 
І.В. Арістовою, В.М. Брижко, О.П. Дзьобань, В.Г. Пилип-
чуком, О.М. Трофімовим. Разом з тим стан законодавства 
України стосовно інформаційних відносин не можна назва-
ти задовільним, наявність великої кількості часом неузго-
джених нормативних актів не сприяє їх належному засто-
суванню в практичній діяльності, що знижує ефективність 
регулювання інформаційно-правової сфери. З огляду на 
вищевказане, метою статті є дослідження стану законодав-
ства України стосовно визначення інформації.

Виклад основного матеріалу. Управління інфор-
маційною сферою суспільства поступово набуває все 
більшого значення. А.Б. Венгеров у роботі «Право і ін-
формація в умовах автоматизації управління» ще у 1978 
році зазначив, що одним із найбільш значних об’єктів, з 
приводу якого на сучасному етапі суспільного розвитку 
складаються самостійні суспільні відносини, передусім 
у сфері управління державним господарством, є соціаль-
но-економічна та науково-технічна інформація. Саме цей 
об’єкт та наявні в нього характерні риси та закономірнос-
ті формують в управлінні народним господарством новий 
вид суспільних відносин, які потрібно назвати інформа-
ційними. Інформація починає чинити значний вплив на 
окремі процеси у сфері соціального управління та вироб-
ництва [1, 17-18]. 

Характеризуючи евристичне функціонування інфор-
мації в суспільстві, В.З. Коган зазначає, що метою вироб-

ництва інформації є вплив ідеологічний, економічний, ес-
тетичний та ін. [2, 28-30]. Неконтрольовані інформаційні 
потоки можуть завдавати як позитивного, так і небажано-
го впливу на процеси, що відбуваються в державі. 

Значення інформації для якісного державного управ-
ління є предметом дослідження не лише сучасної науки. 
Н.Макіавеллі у трактаті «Державець», не застосовуючи 
терміну «інформація», звертає увагу читача на важли-
вість повідомлень, що отримує голова держави та мож-
ливість маніпуляції владою за допомогою дезінформації 
[3, 101-111]. Сьогодні можливість керувати, маніпулюва-
ти потоками інформації в державі мають засоби масової 
інформації, насамперед – електронні. Це «четверта гілка 
влади», що повинна знаходитись в певному співвідношен-
ні з трьома іншими гілками влади, бути підлеглою систе-
мі стримувань і противаг. Ця четверта влада є реальною, 
хоча і специфічною, має надзвичайно сильний вплив на 
суспільні відносини. Вона також повинна діяти на право-
вій основі, що забезпечують свободу засобів масової ін-
формації та захист від зловживань цією свободою [4, 86].

Соціальне життя неможливе без інформації, без спіл-
кування і комунікації. Інформація виступає в якості дви-
гуна суспільного і технічного прогресу, а також у якості 
ключового пункту пізнання, виявляючи загальні і кон-
кретні, багатогранні зв’язки з дійсністю як відображення 
цієї дійсності. Існуючи незалежно від суб’єкта, що пізнає, 
інформація проявляється в процесі пізнання [5, 238].

До середини ХХ сторіччя інформація сприймалась як 
передача повідомлення, відомості. Ідея про те, що її мож-
на розглядати як дещо самостійне, виникла разом із кі-
бернетикою, яка довела, що інформація має безпосереднє 
відношення до управління і розвитку, що забезпечує стій-
кість та виживання будь-яких систем. Разом з тим єдино-
го, універсального визначення поняття «інформація» на 
сьогодні у науці не існує. Для характеристики цієї катего-
рії окремі галузі науки виділяють необхідні для вирішен-
ня конкретних проблем риси, ознаки. 

Будь-яка реальна взаємодія живих істот з навколишнім 
середовищем передбачає використання інформації про 
навколишній світ як засіб регуляції та управління власною 
поведінкою, що забезпечує адекватні взаємовідносини з 
дійсністю. Активність всього живого органічно пов’язана 
з використанням інформації, яка виступає обов’язковою 
передумовою цієї активності. Інформація не є ані речо-
виною, ані енергією, ні взагалі будь-якою особливою суб-
станцією. Вона цілковито втілена в матеріальних речових 
або енергетичних явищах, що виступають як її носії. Ін-
формація не може існувати без цих носіїв, хоча вона від-
різняється від їх матеріального субстрату. Таким чином, 
сама можливість такого специфічного явища, як інформа-
ція повинна мати свої основи в певних властивостях мате-
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ріальних реалій, що забезпечують можливість інформації 
втілюватись в їх речовому або енергетичному субстраті. 
Це пов’язано з природою матеріальної взаємодії, всі яви-
ща, процеси об’єктивно існуючого матеріального світу 
безперервно взаємодіють між собою, і в процесі взаємодії 
зазнають змін, що фіксуються [6, 523-524].

Розглядаючи поняття «інформація», В.М. Брижко  
виділяє два аспекти: гносеологічний та онтологічний. В 
гносеологічному (семантичному) аспекті інформація – це 
відомості про дійсність на основі мислення і висновків 
людей або вирішення задач засобами, що наділені інте-
лектуальними можливостями, тобто інформація розумі-
ється як відомості, як якісне значення змісту повідом-
лення. В онтологічному аспекті інформація є кількісним 
значенням міри пропускної здатності каналу зв’язку, як 
інтенсивності та упорядкованості потоку повідомлення 
в межах передачі даних завдяки організації процесу ко-
дування/декодування і передачі/прийому даних. При цьо-
му мова йде не про змістовний аспект інформації, а про 
можливість її неспотвореного перетворення-кодування 
для обробки в автоматизованих системах. В законодавстві 
використовується саме семантичний аспект інформації, 
інтерпретуючи її як відомості, знання. Подібне трактуван-
ня орієнтовано на застосування документів в реальному 
середовищі [7, 18-19].

Характеризуючи категорію «інформація», А.Б. Вен-
геров виділяє наступні ознаки, що мають значення для 
права: самостійність інформації відносно свого носія (для 
інформації характерним є наявність матеріального носія, 
фізико-хімічні якості якого не здійснюють значного впли-
ву на організацію інформації); можливість багаторазового 
використання однієї і тієї ж інформації; її нещезність при 
споживанні; збереження переданої інформації у об’єкта, 
що її передає (цією ознакою інформація істотно відрізня-
ється від інших матеріальних об’єктів); здатність до збере-
ження, інтегрування, накопичення «стискання»; кількісна 
визначеність інформації; системність. Самостійність ін-
формації щодо носія дозволяє встановити статус носіїв 
інформації, оскільки одна і та ж сама інформація, що має 
правове значення, може зберігатись і передаватись на різ-
них носіях. Нещезність інформації при споживанні веде 
до специфіки правового регулювання відносин у сфері 
створення та використання творів інтелектуальної діяль-
ності, збереження інформації у суб’єкта, що її передає, 
означає, що юридично передачу інформацію неможливо 
прирівняти до передачі речі [1, 19-20].

Юридична наука вимагає розробки свого понятійного 
апарату в інформаційній сфері, оскільки це надасть мож-
ливість її ефективного правового регулювання. Однак слід 
відзначити недостатність вітчизняних наукових розробок 
у цій галузі, що стало причиною неузгодженості норма-
тивно-правових актів, їх неналежної якості та, відповідно, 
низької ефективності впливу на інформаційні відносини. 

В українській науковій юридичній думці під інфор-
мацію розуміється документовані або публічно оголо-
шені відомості про події та явища, що відбуваються у 
суспільстві й державі та навколишньому природньому 
середовищі, виділено такі види, як політичну, економічну, 
духовну (культурну), науково-технічну, соціальну, еколо-
гічну і міжнародну [8, 717]. Таке визначення не враховує 
можливість існування та розповсюдження інформації без 

її обов’язкового документування та публічного, загально-
доступного, відкритого оголошення, що суттєво звужує 
об’єм зазначеної котегорії. Крім того, такий підхід до ро-
зуміння інформації як відомостей лише про події і яви-
ща (статичні поняття) залишає поза увагою відомості про 
процеси (щось тривале у часі) [ 9, 44].

Результатом сприйняття вітчизняною правовою на-
укою категорії «інформація» в такому звуженому сен-
сі стало те, що в Законі України «Про інформацію» від 
02.10.1992 № 2657-ХІІ в редакції станом на 02.10.1992 ін-
формацію було визначено як документовані або публічно 
оголошені відомості. Таке визначення і сьогодні наявне в 
Законі України «Про захист економічної конкуренції» від 
11.01.2001 № 2210-III, відповідно до якого інформація – 
це відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на 
будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, поміт-
ки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, 
схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікро-
фільми, звукові записи, бази даних комп’ютерних систем 
або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснен-
ня осіб та будь-які інші публічно оголошені чи докумен-
товані відомості [10]. Тобто те, що існує поза офіційного 
документування або публічного оголошення інформацією 
не визнається, так само як і відомості про процеси, що 
тривають у часі.

Законом України «Про інформацію» в редакції від 
09.05.2011 передбачено, що інформація – це будь-які відо-
мості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріаль-
них носіях або відображені в електронному вигляді [11]. 
Аналогічне тлумачення містить і ч.1 ст. 200 Цивільного 
Кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV [12]. Як бачи-
мо, законодавцем розширено термін інформація відносно 
попередньої редакції Закону, хоча, знову ж таки, поза ме-
жами уваги лишились триваючі у часі процеси. Таке ви-
значення містить у собі нові терміни, що співвідносяться з 
поняттям «інформація»: це терміни «відомості» та «дані», 
визначення яких в законодавстві відсутні. Закон України 
«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-
VI дає визначення персональних даних, як відомостей чи 
сукупності відомостей про особу, яка ідентифікована або 
може бути конкретно ідентифікована [13]. Законом Украї-
ни «Про телекомунікації» від 18.11.2003 № 1280-IV у ст.1 
інформацію, знову ж таки, визначено як відомості, подані 
у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих 
зображень чи в інший спосіб, при цьому термін «дані» має 
власне визначення як інформація у формі, придатній для 
автоматизованої обробки її засобами обчислювальної тех-
ніки [14]. Таким чином, маємо замкнене коло, де інформа-
ція визначається як дані та відомості, дані визначаються 
як відомості або інформація, отже, ці три поняття є тотож-
ними, і жодне не має власної чітко окресленої дефініції. 

Розрізняючи поняття інформації та даних, В.М. 
Брижко визначає «дані» як зафіксовані і закодовані 
явища та події, вони статичні, в той час як інформація, 
умовно, є уявленням про відомості та факти, вона ди-
намічна, що є суттєвою її ознакою та відмінністю від 
поняття «дані». Таким чином, оскільки законом термін 
«інформація» визначено статично, виникає логічна по-
милка, підміна понять, що може провокувати терміно-
логічні конфлікти. Поняття «відомості» має сенс тільки 
для людини, лише для людини певна сукупність симво-
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лів може інтерпретуватись як «відомості про будь-що», 
при цьому сам суб’єкт має володіти деякою вихідною 
системою знань [7, 19]. Термін «відомості» неможливо 
застосовувати у випадках, коли йдеться про інформацій-
но-комп’ютерні технології, а саме вони зараз є основни-
ми носіями та розповсюджувачами інформації.

Висновки. Отже, з вищевикладеного можна зробити 
висновок, що на сучасному етапі розвитку вітчизняне 
законодавство в інформаційній сфері вимагає пильної 
уваги, уніфікації термінології, зокрема терміну «ін-
формація». Не можна не відзначити, що неузгодже-
ність законодавчих актів наявна навіть із Конституцією 
України, якою у ст. 32 визначено лише чотири види ін-
формаційної діяльності: збирання, зберігання, викори-
стання та поширення інформації, в той час як у ст. 9 
Закону України «Про інформацію» вказано шість видів: 
створення, збирання, одержання, зберігання, викори-
стання, поширення. 

Сучасний розвиток цивілізації дозволяє практично 
необмежено, з максимальною швидкістю поширювати 
інформацію по всьому світу. Намагаючись здійснити 
ефективне регулювання інформаційної сфери, держава 
повинна мати ретельно розроблену законодавчу, і, від-
повідно, термінологічну базу. 

Стаття 1 Декларації про основні принципи, що сто-
суються внеску масової інформації в укріплення миру 
та міжнародного взаєморозуміння, в розвиток прав лю-
дини та в боротьбу проти расизму і апартеїду і підбурю-
вання до війни, проголошена Генеральною Асамблеєю 
ООН на ХХ сесії 28.11.1978 зазначає: справа укріплення 
миру та міжнародного взаєморозуміння, розвиток прав 
людини і боротьби проти расизму, апартеїду та підбу-
рювання до війни потребує вільного, більш широкого 
і більш збалансованого розповсюдження інформації. 
Статтею 2 вказано, що здійснення свободи думки, ви-
раження і інформації, що визнаються складовою части-
ною прав людини і основних свобод, є суттєвим факто-
ром укріплення миру та міжнародного взаєморозуміння 
[13, 135].

Бурхливий розвиток інформаційних потоків може 
сприяти дотриманню прав людини, укріплення миру, 
міжнародного взаєморозуміння. Водночас неконтро-
льоване розповсюдження інформації сприяє розвитку 
кіберзлочинності, порушенню авторських прав, міжна-
родному тероризму. 

Сьогодні важко заперечувати той факт, що інформа-
ція займає надзвичайно вагому нішу як у житті окре-
мої людини, так і у сфері буття такої складної системи 
як держава. Стрімке накопичення кількості інформації, 
збільшення обсягу та швидкості її розповсюдження у 
світі ставить перед українською державою цілу низку 
питань, що потребують зваженого вирішення. Кількість 
та якість отриманої інформації впливає і на якість при-
йняття рішень, що стосується сфери управлінської ді-
яльності. Вдале використання інформаційних ресурсів 
держави здатне значною мірою підвищити якість управ-
лінських рішень. Разом з цим необхідно звертати увагу і 
на виникнення питання інформаційної безпеки, оскіль-
ки останнім часом все більше вчених і, аналітиків, до-
слідників говорять про підвищення можливого впливу 
інформації на масову свідомість людей, що тягне за 

собою питання інформаційної безпеки особи, суспіль-
ства, держави. Все це вимагає від держави ефективного 
регулювання, упорядкування інформаційних відносин, 
створення відповідної нормативно-правової бази.
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Новикова Н. А. Информация в регулировании 
правовых отношений: проблемы дефиниции

Аннотация. В статье рассмотрены усиление 
роли информации в правовых отношениях в целом 
и государственном управлении в частности. Иссле-
довано понятие информации в украинском законода-
тельстве. Освещены проблемы определения термина  
информация. 
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мации, законодательное определение информации, ин-
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Novikova N. Information in the legal relation: 
problem of definition

Summary. The article deals with the role of information 
in the legal relations in general and the state government 
in particular. The notion of information in Ukrainian 
legislation and the problems of the definition of information 
are researched. 
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relations, the problems of the definition of information.
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ЄДНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ 
ПРАВОВІЙ ДУМЦІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХІХ ст.

Анотація. У статті досліджується діяльність наддні-
прянської інтелігенції, котра спираючись на попередні 
досягнення державно-правової думки,обґрунтувала 
єднання українського народу та українських етнічних 
земель.

Ключові слова: інтелігенція, об’єднання україн-
ського народу, об’єднання українських етнічних земель.

Постановка проблеми. Констатуючи вагомі досяг-
нення вітчизняних учених у вивчені періоду українського 
державотворення третьої чверті ХІХ ст., не можне не від-
значити низки питань, які потребують подальшого науко-
вого осмислення. Зокрема, особливої уваги заслуговує пи-
тання єдності українських земель в українській правовій 
думці останньої третини ХІХ ст.

Різночинна українська інтелігенція Наддніпрянської 
України, скориставшись досвідом своїх попередників, зо-
крема їхніми здобутками з етнографії та історії, вважала 
Західну Україну складовою частиною майбутньої укра-
їнської держави. Визначивши мовно-територіальні межі, 
наддніпрянці хоч і не вживали поширеного сьогодні тер-
міну «соборність», проте вже тоді зробили рішучі спроби 
консолідувати українську націю. Звичайно, самі по собі 
спільні етнічні корені українців Австро-Угорщини і Росії 
не могли бути достатньою передумовою для формування 
єдиної нації. Потрібні були більш вагомі суспільні чин-
ники, які б підштовхнули українців до створення єдино-
го національного простору. Таким чинником виступила 
ідея соборної України. Для пояснення причини активіза-
ції та поширення ідеї соборності цілком правомірним, на 
нашу думку, є застосування концепції Е. Гобсбаума, в якій 
йдеться про критерії формування націй, що були виробле-
ні європейськими інтелектуалами протягом 1830-1880-х 
рр. Так, одним із головних критеріїв було окреслення роз-
міру етнічної спільноти, оскільки вважалося, що так звані 
«малі народи» не життєздатні і є такими, що повинні зли-
тися з більшими національно-державними утвореннями. 
Іншим, не менш важливим чинником, було поширення 
думки, що всі національні рухи повинні носити об’єдну-
ючий характер. За приклад можуть послужити італійці і 
німці, які мріяли про єдину Італію і Німеччину [13, 46-
47]. В українській ситуації ці процеси теж мали неабияке 
ідеологічне значення.

Виклад основного матеріалу. Свого широкого роз-
повсюдження українська соборна ідея набула у зв’язку з 
дискусією, зав’язаною між наддніпрянськими українцями 
та поляками на сторінках українського часопису «Основа» 
у 1860-х рр. На його сторінках українці рішуче відкидали 
претензії поляків на західноукраїнські землі як етнічно 
польські. Аргументували це українські інтелектуали тим, 

що «... для створення особливої держави на просторі між 
Одером, Двіною та Дніпром нема ні етнографічних, ні іс-
торичних основ, і що, навіть стародавнє приєднання Русі 
до Польщі відбувалося насильно» [14, 2]. 

Одним із перших розпочав втілювати ідею соборності 
в життя, виносячи її на широкий загал, П. Куліш. Так, у 
статті «Полякам об украинцах» він чітко заявив: «... ми 
любимо свою націю так же як і ви свою, нагадуємо її, чим 
були для нас ваші предки, що нас розрізнило і чого нам че-
кати від здійснення ваших політично-соціальних планів; 
ми, одним словом, не визнаємо ваших тенденцій корис-
ними для нашого народу і, для протидії вам, об’єднуємо 
його [народ – Н.П., С.Ш.] в міцне тіло спільністю історії, 
почуттів і переконань» [15, 76]. Застосування П. Кулішем 
терміну «нація» щодо західних українців свідчить про 
конкретно сформульовані ним позиції щодо реалізації на-
ціонального проекту, який, перш за все, передбачав об’єд-
нання українців в єдину державу. 

Принагідно зазначимо, що саме в цей період вихідці 
із Наддніпрянщини намагалися донести ідею цілісності 
українських земель та єдності українського народу до 
європейських країн. Це, зокрема, простежується в поле-
мічних статтях М. Костомарова з поляками, а саме в його 
статті «Ответ на выходки (краковской) газеты «Czas» и 
журнала «Revue Contemporaine» [16]. Європейські нації, і 
зокрема польська, часом реагували на ці домагання укра-
їнців. Як слушно зазначив С. Гелей, у суспільно-політич-
ній думці Польщі поряд з тими, хто ніколи не відмовляв-
ся від бажання сполонізувати Галичину, існувала й інша, 
хоч і невелика, зате гнучка та реалістична частина полі-
тиків, яка обмірковувала можливість майбутнього поль-
сько-українського союзу проти Росії. До таких політиків 
належав, насамперед, краківський консерватор граф С. 
Тарнавський, який досить непогано розумівся на геопо-
літичному значенні українства. У 1866 р. цей діяч заявив: 
«У Галичині не винищувати, розводити й плекати треба 
руську національність, тоді вона зміцниться і над Дні-
пром... Вона залишиться Руссю, по братерському з’єдна-
ною з Польщею і відданою одній спільній справі» [11, 99]. 

З початком 1860-х рр. на теренах Великої України ви-
никають громади – осередки української ліберально-де-
мократичної інтелігенції, учасники яких своєю позицією 
Західній Україні відводили вагоме місце, прагнучи таким 
чином долучити їх до спільної мети – праці над націо-
нальним українським проектом. Свідченням цього може 
бути «Лист харківської Громади до галицької молоді», в 
якому діячі харківської громади висловили свої мірку-
вання стосовно українського націотворення та розкрили 
напрями діяльності в цій площині. Важливим, з огляду 
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на консолідуючу складову соборницької ідеї, є той факт, 
що автор листа, звертаючись до галичан, використовував 
такий національний ідентант, як «братці» і закликав до 
спільної діяльності у справі створення єдиної української 
мови та літератури. «... Братці, – йдеться в листі, – треба 
нам самостійного народного розвою: щоб не освічені та 
чисті душею люди розвивалися у освічених українців-ру-
синів, рівно розширюючи свій розум і воздвигаючи душу, 
а не перероблювались у нікчемних перевертнів. Ми упев-
нені, що тільки такий розвій буде прямим і скорим, а для 
його необхідна нам вироблена народна мова» [17, 185]. 

Українські громади – стверджує Я. Грицак, – завер-
шили об’єднання двох інтелектуальних струменів укра-
їнського національного руху – правобережного і ліво-
бережного, – уособлених у двох лідерах, Антоновичі і 
Драгоманові. Результатом цього об’єднання, на думку 
дослідника, стала кристалізація поняття «соборності» 
України. Прислужилися цій справі й етнографічні пошу-
ки громадівців – ототожнення української нації з простим 
народом дозволило їм чітко окреслити українські етнічні 
межі і завершити територіальне «уявлення» України так, 
що залишилося зробити лише один крок – сформулюва-
ти та розробити політичну програму українського руху 
[8, 71]. Однак схильність Я. Грицака приписувати автор-
ство політичної програми української соборності, поряд 
з розробкою політичної програми для українського руху, 
М. Драгоманову, є дещо передчасною. І навіть сам уче-
ний визнає, що Драгоманов був проти політичного уса-
мостійнення українців, не бачачи на це відповідних сил 
в українському суспільстві [8, 71]. Вимога ж політичної 
самостійності українців, на наш погляд, є центральною 
для поняття соборності України, адже навряд чи можна 
сподіватися, що дві імперії – Австро-Угорська і Російська 
– ініціювали б об’єднання українців у якийсь спільний 
для обох імперій автономний край.

Про різні форми співпраці українців Російської та 
Австро-Угорської імперій в процесі реалізації ідеї собор-
ності свідчить листування. Так, у «Соборному посланні» 
Куліша галичани фігурують як рідні брати. Мислитель із 
жалем зазначав, що вони є «... попсованими в одрізненому 
від нас [наддніпрянців – Н.П., С.Ш.] житті. Ми простя-
гаємо до вас руки, щоб вас пригріти коло свого серця і 
вдихнути в вас живого, не скаліченого духу українсько-
го» [18, 116-117]. В цьому посланні Куліш наголошував на 
виробленні єдиної української мови та літератури, доко-
ряючи галичанам у тому, що вони пишуть лише для Гали-
чини, намагаючись зберегти при цьому свою регіональну 
мовну відмінність. «Ми хочемо, – йшлося в його листі 
західним українцям, – щоб нас читала не одна Україна, 
а й Галичина, що й доводимо не одним Шевченком, а ви 
бажаєте писати для своєї Галичини. Наш народ, як нива 
неписьменного слова – від Есмані по Карпати» [18, 116]. 
Важливим чинником об’єднання українців для П. Куліша 
було вироблення єдиного мовно-літературного простору. 
Галичина, на його думку, «через словесність повинна зли-
тися з Україною в єдине тіло» [18, 117]. 

Слід зазначити, що спілкування «наддніпрянців» із 
«західняками» не обмежувалося лише однією Галичиною. 
До національного проекту представники Великої України 
намагалися залучити Буковину та Закарпаття. 

У листі «П.А. Куліша в Буковину» (1861 р.) йшлося 

про створення єдиної літератури та мови. Він, зокрема, 
писав: «треба вам притьмом з нашою словесністю більше 
обізнаватися, щоб одна була поезія і у вас, і у нас... Вже 
ж прошу вашої ласки, не одрізняйтеся від нас» [19, 3]. 
Відомим також є прагнення М. Драгоманова працювати 
для того, щоб прив’язати Угорську Русь до українського 
національного демократичного руху, «в котрому лежить її 
єдиний порятунок» [8, 83].

Слід зазначити, що майже у всіх зверненнях до за-
хідних українців наддніпрянці робили акцент на мовній 
спільності. Це було цілком доречно, адже мова на той час 
для всіх українців являлася однією із головних ознак наці-
ональної ідентичності. Саме через створення своєї власної 
літературної мови вони намагалися підняти у населення 
рівень національної свідомості по обидві сторони імпер-
ського кордону. Про мову, як про засіб становлення наці-
ональної ідентичності, П. Куліш наголошував окремо: «... 
література в нас не ціль, а спосіб. Нам аби люди сталися 
людьми. Тим-то ми опріч книжок заводимо й школи таки, 
щоби з них виходили Люди [виділено Кулішем]» [19, 3]. 

Відчуваючи політичну потребу консолідації україн-
ства, М. Драгоманов визначив етнографічні і територі-
альні межі України, окреслив кордони національно-куль-
турної спільноти, яка мала претендувати на самостійний 
політичний розвиток у значенні української нації. В його 
проекті Україна мала простягатися від Закарпаття до зе-
мель Донських козаків і від південної Курщини до Таман-
ського півострова. «Всього в цій землі – зазначав мисли-
тель – буде більше 13 500 кв. миль. А наших людей в ній 
налічують в Росії 14 239 129 та в Австрії – 3 032 000... 
всього більше 17 000 000» [20, 277]. Таке визначення кор-
донів українських земель являється прямим свідченням 
того, що М. Драгоманов тісно пов’язував процес укра-
їнського націотворення із західноукраїнськими землями, 
кінцевим результатом якого було б створення єдиної нації. 
Активно працюючи в цьому напрямі він склав для себе 
програму поширення в Галичині українського національ-
ного проекту «через нову руську (великоруську) літера-
туру, яка своїм світським характером підірве в Галичині 
клерикалізм та бюрократизм і наверне молодь оскільки 
демос там український, то українська національна свідо-
мість досягнеться сама собою» [2, 423]. 

Значного піднесення об’єднавчі прагнення українців 
досягли у кінці 1870-х рр. Це, наприклад, підтверджується 
зацікавленістю Київської жандармської управи суспіль-
но-політичною ситуацією у Львові, до якого було навіть 
надіслано російського агента. Він, ознайомившись із си-
туацією на місці, дійшов висновку, «що галицькі пропа-
гандисти знаходяться у зносинах із Києвом і мають тут 
своїх агентів» [21, 1]. Причини зростання популярності 
соборницької ідеї були, на наш погляд, обумовлені тим, 
що після Емського указу Галичина стала опорно-культур-
ною базою для всієї України, так званим «Українським 
П’ємонтом». Саме тоді розпочалася більш тісна співпраця 
галицької інтелігенції з наддніпрянськими діячами, внас-
лідок чого ідея соборності України набула все більшої ак-
туалізації.

Свого політичного переосмислення ідея української 
соборності набуває лише наприкінці ХІХ ст., у суспіль-
но-політичній спадщині «Братерства тарасівців», пер-
ших українських політичних партій і студентських гро-
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мад, окремих постатей українського національного руху  
(Ю. Бачинського, М. Міхновського). 

На наш погляд, ідея соборності України до своєї пов-
ної кристалізації і політизації пройшла у власному роз-
витку декілька етапів: 1) символічний – від початку ХІХ 
ст. до кінця 1840-х рр.; 2) організаційний (або полеміч-
ний) – 1850-1870-ті рр. 3) політичний – 1880-1890-ті рр.

На першому етапі українці, здебільшого на підсвідо-
мому рівні, суто інтуїтивно ідентифікували себе за етніч-
ними землями в рамках обох імперій. Так було до 1840-х 
рр., у другій половині яких по обидва боки кордону імпе-
рій український рух набув політизованих форм. Розправа 
з кирило-мефодіївцями і революційними здобутками за-
хідних українців не ліквідувала ідеї соборності, а лише 
наново актуалізувала її, адже більш очевидною стала по-
треба в об’єднанні українських сил для спільної бороть-
би з імперіями. Тепер – на другому своєму етапі – ідея 
соборності реалізовувалась у формі полеміки різних іде-
ологічних течій українства. Власне відбувалося таке собі 
обговорення основних теоретичних та практичних скла-
дових національної територіальної ідентичності. Значною 
мірою від ідеї соборності залежав український національ-
ний проект, який став більш виразним саме у 1850-1870 
рр. Треба думати, що залежність ця була взаємообумов-
леною.

Остаточно ж ідея соборності України кристалізувала-
ся і політизувалася у «Братерства тарасівців», очевидно, 
– у М. Міхновського. Братчики вже цілком серйозно роз-
глядали Наддніпрянщину і Західну Україну як єдине ціле 
– територію єдиного українсько-руського народу. 

Висновки. Отже, наддніпрянська інтелігенція, спи-
раючись на попередні досягнення державно-правової 
думки,обґрунтувала єднання українського народу та 
українських етнічних земель. Вона вважала,що до єди-
ного, духовного, культурного,наукового, в пізніше й по-
літичного українського простору мають бути залучені як 
Наддніпрянщина і Галичина, так і, обов’язково, Буковина 
та Закарпаття.
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Аннотация. В статье исследуется деятельность 
интеллигенции, которая, опираясь на предыдущие до-
стижения государственно-правовой мысли, обоснова-
ла необходимость объединения украинского народа и 
украинских этнических земель.
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украинского народа, объединение украинских этниче-
ских земель.

Popova N. Unity Ukrainian lands in the Ukrainian 
legal opinion last third of the nineteenth century

Summary. The article examines the activities of 
intellectuals who based on previous achievements state 
legal opinion substantiated unity of the Ukrainian people 
and the Ukrainian ethnic lands.
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ГЕНЕЗИС ТА РОЗВИТОК ТЕРМІНУ-ПОНЯТТЯ «ПРАВО»
Анотація. Стаття присвячена сутності та особливос-

тям походження і розвитку терміну-поняття «право». 
Ключові слова: правда, право, правий, справедливість.

Постановка проблеми. Активізація інтеграційних 
процесів у світі і, зокрема на європейському континенті, 
потребує вироблення єдиних правових стандартів, які б 
відповідали сучасним потребам суспільного розвитку. 
Важливою складовою зазначеного процесу є юридична 
термінологія різних правових систем. Так, необхідно ви-
явити основні джерела походження й розвитку юридичної 
термінології української мови. Слід також звернути увагу 
на кореляцію національної терміносистеми із субмовами 
права інших слов’янських мов, де помітна спільна тенден-
ція до входження в європейський правовий простір. До-
слідження й аналіз юридичної термінології пропонуємо 
розпочати з найважливішого для юридичної науки понят-
тя-терміну «право». 

Стан дослідження. Загальнотеоретичні аспекти юри-
дичної термінології досліджували у своїх працях такі 
вчені, як Ю.Є. Зайцев, С.П. Головатий, Н.В. Артикуца,  
Ю.Ф. Прадід та ін. Юридичну термінологію крізь призму 
юридичної лінгвістики вивчали вітчизняні і зарубіжні до-
слідники, зокрема, С. Кравченко Н. Артикуца, Ю. Зайцев, 
С. Головатий, А. Ляшук, П. Рабінович.

Окремі аспекти загальної теорії праворозуміння 
досліджували М. Козюбра, Є. Бурлай, С. Бобровник,  
Л. Луць, Ю. Шемчушенко, а також Ю. Габермас, О. Лейст, 
Н. Луман, О. Поляков, В. Четвернін тощо. Герменевтичні 
аспекти праворозуміння були висвітлені у працях Т. Ду-
даш, П. Рабіновича, А. Кауфмана, П. Рікера, В. Гассемера, 
М. Блажевича та ін.

Незважаючи на це, вчені наголошують, що за тривалий 
період мовознавчих досліджень в Україні не було жодної 
спроби системного перегляду юридичної термінології з 
огляду на комунікативну стратегію національної мови, а 
також порівняльний україно-іншомовний аспект, за ви-
нятком зіставного опису української і російської юридич-
них терміносистем. Саме тому метою цієї статті є всебіч-
не дослідження та аналіз за допомогою герменевтичного, 
логічного, методів лінгвістики і семіотики витоків похо-
дження та розвитку фундаментального терміну-поняття 
«право».

Виклад основного матеріалу. «Право» – одне з го-
ловних і базових понять-термінів юридичної науки, яке 
поряд із законом, звичаєм, а також пов’язаними з ними, 
– поконом, правдою, правилом, заповіддю та іншими по-
няттями-термінами складають основу, своєрідний каркас 
сучасної наукової юридичної теорії, а вивчення їх форму-
вання, становлення й розвитку становить неабияке загаль-
нотеоретичне і практичне значення не тільки для теорії 
держави і права, а й для юридичної науки в цілому. 

«Органічний і необхідний крок у процесі з’ясування 
змісту поняття – етимологічний аналіз слів, що застосо-
вуються для його вираження, адже слово, зрештою, – це 
застигле специфічне значення» [1, с. 20].

Відтак, звертаючись до питання про етимологію пра-
ворозуміння, Т. Дудаш зазначає, що термін «правонази-
вання» (за термінологією П. Рабіновича), тобто термін 
правономінації (правопозначення) у слов’янських мовах 
можна визначити як «процес зведення певних предме-
тів, явищ чи процесів у ранг і позначення понять про них 
тими чи іншими термінами, які за формою (морфологіч-
но) включають корінь «прав» або за змістом апелюють до 
«правової» реальності» [2, с. 163]. 

При цьому необхідно розмежовувати такі поняття, як 
«правоназивання» і «праворозуміння». Так, Т. Дудаш за-
уважує, що правоназиванню обов’язково передує певне 
праворозуміння, а праворозуміння будь-якого суб’єкта, 
зокрема і законодавця, у свою чергу, можна прослідкувати 
через правоназивання, яке міститься у законодавчому акті 
– тексті закону. Отже, правоназивання є формою прояву 
праворозуміння [2, с. 164]. Праворозуміння розглядають 
як спіралеподібний процес, який складається із передпра-
ворозуміння, правоінтерпретації (тлумачення права) та 
власне праворозуміння, результати якого стають передро-
зумінням для досягнення нового, якісно вищого і більш 
глибокого рівня пізнання й розуміння права [3, с. 203].

Т.І. Дудаш зазначає, що герменевтика формує цілісний 
підхід до «мови як досвіду світу», де мова виступає «го-
ризонтом онтології» [4, с. 8]. Аналізуючи взаємозв’язок 
між мовою і світом, Г.-Г. Гадамер зазначав: «Основопо-
ложний зв’язок між мовою і світом не означає, що світ 
стає предметом мови. Швидше те, що є предметом пізнан-
ня й висловлювання, завжди вже оточене світовим гори-
зонтом мови» [5, с. 452]. 

Позначення правоназвою понять й інших соціальних 
явищ призводить до нового етапу розвитку правоназиван-
ня – до відповідної термінологізації правоназви. Це су-
проводжується збільшенням кількості тих явищ (чи їхніх 
властивостей), які позначаються відповідною правоназ-
вою [3, с. 202].

Т. Дудаш зазначає, що у слов’янських мовах саме тер-
мін «право» є своєрідною «точкою відліку» для правона-
зивання [2, с. 163]. Етимологічно поняття «право» сходить 
до слова «правий» – «протилежний лівому; справедливий; 
прямий; (перпендикулярний)», яке є первинним значенням 
і первісною формою слова «право»; тобто генетично зна-
чення й форма слів «право» і «правий» ототожнюються 
[6, с. 44 – 45]. Таким чином, слово «правий» є опорним 
значенням для слова «право» [4, с. 11 – 12]. 

Т. Дудаш переконана, що наявність у природних мовах 
слів для позначення понять, які відображають результат 
оцінки поведінки людей як «справедливої» або «неспра-
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ведливої», є закріпленням мінімального рівня природно-мо-
рального праворозуміння як первинного у мовах [3, с. 202].

Наявність спільної морфеми і лексеми прав у пер-
винному слові правий, а також у більш пізніх словах 
– «правильний», «правний», (правовий), «правничий», 
«правність», «справедливість», «правило», «правитель», 
«правка», «правління», «правник», «право» свідчить про 
підпорядкування цих слів одній семантичній закономір-
ності [6, с. 45].

Слід також зазначити, що практично всі слова зазна-
ченого вербального ряду передбачають певну рівновагу, 
порівнянність, рівність сторін. Як зазначає Є. Бурлай, ця 
закономірність яскраво відбивається на лінгвістичному 
рівні. Наприклад, в латинській мові можна зустріти до-
сить багато слів зі спільним коренем «aequ…» (aequabilis, 
aequabilitas, aequaevus, aequalitas, aeque, aeqitas, aequo 
etc.), які вживаються для позначення як явища «рівності», 
так і «справедливості». Ця особливість збереглася і у су-
часних європейських мовах, зважаючи ще й на те, що як 
у латинській, так і в сучасних мовах романської групи для 
позначення явища «справедливості» існує також і слово 
«justitia». Так, «jura» латиною означає «права, закони», 
«jure» – «в праві, в законі, по праву, по закону», «jus» – 
«право, правосуддя, законодавство» [1, с. 21 – 22].

Отже, у слов’янських мовах зі словом «право» пов’я-
зана ціла система однокореневих словоутворень з яскраво 
вираженим морально-етичним змістом. З однієї сторони, як 
вважає Р. Цейтлин, вони всі пов’язані з проявом прямоти 
напрямку (пряме, справедливе) [7, с. 59 – 64], а з іншої, на 
думку В. Рогова, всі ці слова в старослов’янській мові ма-
ють позитивно-релігійний сенс, що пов’язаний з поняттям 
праведності, а в юридичному сенсі – з поняттям правосуд-
дя. Основна група зазначеного комплексу понять сформу-
валась ще в архаїчну язичницьку епоху, деякі з них вже у 
державний період. Перше літописне вживання слова право 
зустрічається в давній період утворення держави (ІХ ст.). 
При сходженні на престол Рюрика, він повинен був «суди-
ти по праву». [8, с. 234]. У четвертому Новгородському лі-
тописі зазначається, що запрошений князь «судив вправду» 
[9, с. 11]. У літописній збірці Авраамки сказано «судити 
по правді» [10, с. 35]. У Густинському літописі (XVII ст.) 
зустрічаємо «судив між нами по праву» [11, с. 26]. Здебіль-
шого слово «право» містило в собі нормативно-юридичний 
зміст. Так, в Іпатіївському літописі вбачається однозначний 
нормативно-юридичний сенс князівської законодавчої ді-
яльності другої половини ІХ ст. – «володів нами і судив по 
ряду, по праву» [12, с. 14]. При цьому ряд означав точну і 
правильну юридичну дію, договір, що свідчить про «нор-
мативність права» [8, с. 235].

На думку П. Рабіновича, соціальною передумовою по-
лісемії слова «право» є прагнення тих чи інших суб’єктів 
«виправдати» певні соціальні відносини, порядки, пози-
ції, дії, норми, ідеали, заснувати їх відповідно до соціаль-
ної «правди», «правильності», «справедливості» [6, с. 46].

Французький дослідник індоєвропейських мов Е. Бен-
венист зазначає, що виникнення «концепту права» сягає 
своїм корінням індоєвропейської давнини, і на момент 
оформлення слов’янської гілки народів це поняття було 
вже відоме [13, с. 299 – 312]. 

Дійсно, слово «право» існувало на прослов’янському 
рівні та зустрічається в єдиному значенні у всіх слов’ян-

ських народів. Маючи божественне походження, право 
в архаїчній свідомості постає своєрідною нормативною 
частиною релігії, пріоритетним відносно влади і соціаль-
ної організації явищем. Під час переходу до державного 
устрою і християнства цей пріоритет не порушувався, 
хоча й набув дещо нових відтінків [8, с. 236]. У групі 
мов індоєвропейської гілки (слов’яно-германської) слово 
«право» означало нормативну систему і праву сторону 
(французька, німецька, іспанська, польська, чеська мови 
тощо). Це дозволило багатьом вченим стверджувати в се-
редині ХХ ст. про сакральний характер походження права 
[8, с. 260]. Ще І. Кант зазначав: «Прав будь-який вчинок, 
згідно з максимою якого свобода сваволі кожного сумісна 
зі свободою кожного відповідно до всезагального закону» 
[14, с. 79]. 

Англійський дослідник М. Гарднер показав, що прин-
цип «правості і лівості» (право – ліво) діє у всьому оточу-
ючому об’єктивному світі, у людському бутті та мислен-
ні людей. Такий стан відображає наявність у світі більш 
фундаментального принципу «симетрії», який, пронизу-
ючи світобудову, є антитезою своєї протилежності – «аси-
метрії». Симетрія переважає асиметрію, вона присутня 
всюди й слугує впорядкуванню світобудови, тобто симе-
трія рівнозначна порядку. При цьому, при порушенні рів-
новаги принципу симетрії, праве явно панує над лівим у 
реальному житті. «Лівість і правість» буттєвого світу і, як 
наслідок, – його симетрія, обумовлюють існування прин-
ципу парності, який забезпечує рівновагу у світі. «Закон 
збереження парності – незмінність фундаментальної дзер-
кальної симетрії Всесвіту, відсутність переваги «правого і 
лівого» у головних законах природи» [15, с. 193]. Видат-
ний математик Г. Вейль встановив, що симетрія – «та ідея, 
за допомогою якої людина протягом століть намагалась 
осягнути і створити порядок, красу і довершеність» [16, с. 
37, 45]. Вчений вважає, що все залежить від людського ви-
бору правоти і зазначає, що в житті людей «право – ліво» 
відповідає зв’язці «добро – зло» [16, с. 48, 52]. 

Антиномія слів «правий» – «неправий», «право» (jus) 
– «неправо» (injuria) свідчить про наявність конфлікту 
(зіткнення). Сенс такого конфлікту полягає не у помсті, а в 
тому, щоб показати, що хтось не є правим (учинив непра-
вильно) і повинен виправити становище. Тобто виникає 
певний спір про право [1, с. 20 – 21]. Правди при цьому 
можна досягти за допомогою правосуддя – справедливого 
суду. 

Уявлення про світ «правості» спостерігаються не тіль-
ки в офіційній ідеології і правосвідомості, але й у побу-
товому середовищі. Філолог Ю. Миролюбов вважав, що 
в руській селянській свідомості здавна існує уявлення 
про три світи-стани: Яві (буття), Наві (потойбічний світ) і 
Праві. «Правь» має аналогії в інших стародавніх народів 
і являє собою не просто стан справедливості, а «певний 
всезагальний принцип», тісно пов’язаний з правом та та-
кий, що включає в себе увесь комплекс станів справедли-
вості, які походять від права і правди [17, с. 340 – 341].

У концепції В. Мономаха вся багатоаспектність ді-
яльності суспільства, держави і людини, спрямована на 
досягнення добра, дозволяє досягти в земному житті реа-
лізації правил (закону) Бога. Це і є «правость». Способи 
досягнення «правди» в земному житті мають конкретне й 
чітке правове забарвлення – це правий суд, захист обра-
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жених, виправдання невинуватих, милостиня і соціальна 
допомога [8, с. 242].

Антиподом «правості» виступає «кривость», «крив-
да». Поступово «правость» трансформується в «правду», 
поняття якої охоплює всі елементи «правості». Саме в 
Московській Русі «правость-правда» завершила свою 
еволюцію. У ХІІІ – XVI ст.ст. «правда» стала характери-
зувати також і те, що ми сьогодні називаємо законністю і 
правопорядком [8, с. 243]. З літописів бачимо, що термін 
правда до монгольського часу означав широкий спектр 
явищ – правосуддя, судочинство, право, закон і закон-
ність тощо. Поняття правда ширше, ніж право, включає 
в себе наслідки реальних вчинків, тобто реалізацію пра-
ва і певний результат [18, с. 17 – 18]. Однак починаючи 
з другої половини ХІІІ ст., після встановлення панування 
татаро-монгольської Орди, масштабна криза правосвідо-
мості вразила все руське суспільство. Кожний шукав свою 
«правду», за якою доводилось апелювати до центральної 
влади. Князі ж у боротьбі між собою наділялися не на все-
загальну «правость», а на суб’єктивну «правду». Так, від-
булася заміна головного надправового поняття [8, с. 243].

Вчені зазначають, що сучасна наука недостатньо уваги 
приділяє релігійній сутності пов’язаних з правом явищ. 
Між тим, сама руська релігія (православ’я) у точному сен-
сі означає прославляння права [8, с. 243 – 244].

У багатьох європейських мовах (англійській, фран-
цузькій, німецькій, іспанській тощо) право як явище 
юридичне (сукупність норм) і право як права сторона 
тіла, або співпадають, або мають однокореневе значен-
ня. Відомо, що в переконаннях європейських народів за 
правим плечем людини знаходиться янгол-охоронець, а за 
лівим – біс. Перший – охороняє, другий – спокушає. Саме 
за допомогою правди встановлюється стан «правості» [8, 
с. 246 – 247]. У XVI ст. М. Грек писав, що вічне життя 
досягається тяжким земним шляхом «для тих, хто ходить 
право по ньому» [19, с. 209]. 

Ще в ХІХ ст. підкреслювався зв’язок слов’янсько-
го слова «правда» з кореневим значенням у санскриті 
«parivada», де основа «vada» пов’язана зі звинуваченням, 
а «pari» означає спір, боротьбу [8, с. 245]. 

З коренем «прав» в руській мові наявний набір слів 
державно-юридичного змісту: управити, правило, правіж 
тощо. Серед слів з коренем «прав» літописи відзначають 
слово «правити», тобто встановлювати своєю владою 
державно-юридичний порядок, який відповідає «правді». 
Стверджувалось, що слова з коренем «прав» мали в дав-
нину значення «ствердити – стверджувати». Виправдати 
означає встановити ідентично зі станом, що відповідає 
правовому стану, а ствердити – привести явище до непо-
рушного стану [8, с. 245 – 246].

З часом слово правда поступово втрачає своє первісне 
значення закону. Правда все більше зближалась з істиною 
(істиною віри), а закон починає сприйматися більш нега-
тивно. Так, формується характерне для руської самосвідо-
мості сприйняття правових норм, створюється специфіч-
ний тип цивілізації, в якій поняття справедливості стоїть 
вище закону [18, с. 17 – 18]. 

У західноєвропейському праві поширено термін lex 
(закон), але він не тотожний з руськими словами право, 
правость, правда. У середньовічній теорії був відсутній 
підхід до взаємозв’язку та взаємозалежності права і дер-

жави у формі жорсткої детермінованості. Тільки з XVII 
ст. все частіше застосовується термін закон в юридичному 
сенсі [18, с. 18].

У 1552 р. митрополит Макарій у посланні Івану IV 
виокремлює «правду» як найважливішу євангельську під-
ставу в діяльності царів [20, с. 197]. «Правда» у XVI ст. 
посідає особливо важливе місце. Вирок 1556 р. містить 
вимогу до царя про його обов’язки «державу зберегти і 
побудувати у всій подобі до правди» [20, с. 267].

У ХІІ – XVI ст.ст. руська юридична термінологія не ви-
користовує термін «право» у значенні сукупності юридич-
них норм або нормативних установлень. Як правило, воно 
означає тільки стан справедливості. Але розуміння права 
як нормативної системи розвивається. У літописах мож-
на зустріти унікальний випадок використання поняття 
«права» для характеристики нормативної системи. Так, у 
Воскресному літописі (1437 р.) слово «право» використо-
вується як система норм («по фряжскому праву») [21, с. 
105]. Ймовірно, таке розповсюдження та утвердження су-
часного нормативного поняття права проходило під впли-
вом європейських поглядів [8, с. 251].

У другому Софійському літописі слово «право» ви-
користовується також в якості суб’єктивної належності 
людини (тобто суб’єктивне право). У XVII ст. в джерелах 
з історії розколу церкви поняття суб’єктивного права до-
сить часто присутнє за принципом «моє право», «немає 
права», «мати право» [8, с. 251].

У XVII ст. зростає криза старих понять і виникають 
позитивістські підходи до нової термінології, а семантич-
не дроблення зв’язки «право – правда» створює передумо-
ви для майбутнього охоплення терміном права сукупності 
правил-нормативів [8, с. 253].

Т.І. Дудаш зазначає, що з давніх часів право розумілося 
по-різному. Зокрема, як свобода, як справедливість, як певні 
поведінкові настанови, як настанови, що спрямовують люд-
ську поведінку у бік справедливості, а також як результат 
владного зважування й балансування інтересів [3, с. 201].

Так, Т. Дудаш зауважує, що саме за допомогою такого 
мовного аналізу правоназивання ми знаходимо витоки су-
часного природного, позитивістського та інтегративного 
типів праворозуміння. Так, до природного праворозумін-
ня тяжіють правоназви, які позначають поняття про сво-
боду, справедливість [3, с. 201, 123], а до позитивістського 
– про владне балансування інтересів (наприклад, у китай-
ській, японській мовах) [3, с. 58]. Крім того, у правоназ-
вах германських, слов’янських та фінно-угорських мов 
виявляємо й «інтегративний» підхід до розуміння права 
[3, с. 202]. Так, одним з перших історичних прикладів 
інтегративного праворозуміння може бути правоявище, 
яке відображається у слов’янській мові терміно-поняттям 
«право». Відомо, що таким правоявищем є настанови, 
які спрямовують людську поведінку у бік справедливості. 
Отже, тут поєднуються два окремі явища – настанови 
і справедливість, що свідчить, про формування зачатків 
інтегративного розуміння права [3, с. 138 – 139]. 

Висновки. Становлення юридичної термінології та її 
еволюція є тривалим і поступовим процесом, який бере 
свій початок ще в давньоруський період існування держа-
ви і триває в наш час.

Становлення поняття «право» сягає своїм корінням ще 
дохристиянської епохи архаїчного періоду. В групі мов ін-
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доєвропейської гілки (слов’янській і романо-германській) 
слово «право» означало нормативну систему і праву сто-
рону. Подібне його значення спостерігаємо у французькій, 
німецькій, іспанській, польській, чеській та інших мовах. 
Право мало у своїй основі релігійно-моральні погляди. 

Етимологічно поняття «право» сходить до слова «пра-
вий» – «протилежний лівому; справедливий; прямий; (пер-
пендикулярний)», яке є первинним значенням і первісною 
формою слова «право». Слово право в різних мовах має 
такі первинні значення, як «прямий» (звідси – «правити», 
«направляти») і «правда» (справедливість, істина). 

За допомогою мовного аналізу у правоназиванні від-
бувається об’єктивація природного, позитивістського та 
інтегративного типів розуміння права. Так, одним з пер-
ших історичних прикладів інтегративного праворозумін-
ня є правоявище, відображене у слов’яномовному варіанті 
терміно-поняттям «право». Таким правоявищем є наста-
нови, які спрямовують людську поведінку у бік справед-
ливості. 
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Трихлеб К. А. Генезис и развитие термина-поня-
тия «право»

Аннотация. Статья посвящена сущности и особен-
ностям происхождения и развития термина-понятия 
«право».

Ключевые слова: правда, право, правый, справед-
ливость.

Trykhlib K.  Genesis and development of the term-
notion of «law»

Summary. The article discusses the essence and features 
of origin and development of the term- notion of «law».

Key words: truth (righteousness), law (right), right, 
justice (equity).
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АКТИ «М’ЯКОГО ПРАВА» 
ТА МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОПОРЯДОК

Анотація. Стаття присвячена дослідженню співвід-
ношення актів «м’якого права» та міжнародного право-
порядку та виокремленню місця актів «м’якого права» 
у міжнародному правопорядку.

Ключові слова: «м’яке право», акти «м’якого пра-
ва», міжнародний правопорядок, трансформація актів 
«м’якого права», місце актів «м’якого права».

Постановка проблеми. З метою визначення співвід-
ношення актів «м’якого права» та міжнародного правопо-
рядку, перш за все, необхідно звернутися до походження та 
значення обох термінів і лише потім слід співставляти ці 
поняття між собою.

Акти «м’якого права» – термін доволі новий у теорії 
держави і права, а отже – малодосліджений. Нормами 
«м’якого права» є інституційні, рекомендаційні норми, 
які містяться в документах міжнародних міжурядових 
організацій. Такі норми виконують надзвичайно важливу 
допоміжну роль у становленні або визначенні opinio juris 
звичаєвих та підготовці і розробці договірних міжнарод-
но-правових норм [1, с. 182].

Узагальнивши підходи до визначення даного терміну 
різних науковців (таких як: Р. Бекстер, Х. Хіллгенберг, К. 
Чинкін, І. Лукашук, Малкольм Н. Шоу та ін.), можна дати 
таке визначення актів «м’якого права»: акти «м’якого пра-
ва» – це джерела (форми) права, які складаються із реко-
мендаційних норм, що не містять чітких прав та обов’язків, 
а встановлюють лише можливість певної (бажаної) пове-
дінки, загальні принципи, але, тим не менш, є юридично 
обов’язковими. 

Для прикладу, такими актами «м’якого права» є: За-
ключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі 
1975 року та всі подальші підсумкові документи РБСЄ, Рам-
ковий документ «Партнерство заради миру» від 10 лютого 
1994 року, Хартія про особливе партнерство між Україною 
та Організацією Північноатлантичного договору від 9 лип-
ня 1997 року, Загальна декларацію прав людини від 10 груд-
ня 1948 року та інші.

Що ж до міжнародного правопорядку, то як відомо, пра-
вопорядок – це стан (режим) правової впорядкованості (уре-
гульованості і узгодженості) системи суспільних відносин, 
що складається в умовах реалізації законності, тобто це ат-
мосфера нормального правового життя, яке встановлюєть-
ся в результаті точного і повного здійснення розпоряджень 
правових норм (використання права, виконань обов’язків, 
дотримань заборон) всіма суб’єктами права [2, с. 719].

Виклад основного матеріалу. Міжнародний правопоря-
док означає певний порядок у відносинах між державами, 
передбачений і встановлений міжнародним правом [3, с. 5].

Оскільки міжнародний правопорядок – за своєю при-
родою, поняття, тісно пов’язане із поняттям міжнародного 

права та законності у міжнародному праві, то однією із скла-
дових міжнародного правопорядку є власне акти міжнарод-
ного права, упорядковані у відповідності до ієрархії джерел 
права, та у такій системі, яка є найбільш благосприятливою 
та пристосованою для дотримання всіма суб’єктами міжна-
родного права стану законності у міжнародному суспільстві.

Однією із класифікацій джерел права у міжнародному 
праві є їх поділ на акти так званого «твердого» права (нор-
ми яких є обов’язковими до виконання для усіх суб’єктів 
права) та акти «м’якого» права (норми якого несуть реко-
мендаційний характер, але, попри це, є одним із регуляторів 
суспільних відносин у міжнародному правопорядку).

Щодо джерел «твердого права», то у міжнародному 
праві існує нормативно закріплений перелік таких дже-
рел. Так, частина 1 статті 38 Статуту Міжнародного Суду 
ООН вказує, що суд, який зобов’язаний вирішувати пере-
дані йому спори на підставі міжнародного права, застосо-
вує міжнародні конвенції, як загальні, так і спеціальні, які 
встановлюють правила, визнані державами, що є сторонами 
в спорі; міжнародний звичай; загальні принципи права, ви-
знані цивілізованими націями; судові рішення та доктрини 
найбільш кваліфікованих спеціалістів з публічного права 
різних націй як допоміжні засоби для визначення правових 
норм [4, ст. 38].

Міжнародний договір, відповідно до статті 2 Віденської 
конвенції про право міжнародних договорів від 27 січня 
1980 року, означає міжнародну угоду, укладену між держа-
вами в письмовій формі і регульовану міжнародним правом, 
незалежно від того, чи викладена така угода в одному доку-
менті, двох чи кількох зв’язаних між собою документах, а 
також незалежно від її конкретного найменування [5, ст. 2].

Міжнародні договори – одна з найбільш поширених у 
наш час форм закріплення взаємних міжнародних прав і 
обов’язків. Міжнародні договори є зазвичай джерелом зо-
бов’язань тільки для суб’єктів міжнародного права, що бе-
руть у них участь. Міжнародні договори можна розділити на 
правові та контрактні. Правові фіксують норми міжнарод-
ного права, які отримали загальне визнання. У міжнародних 
контрактах формулюють поточні зобов’язання держав.

В свою чергу, практично кожен міжнародний договір 
містить елементи як «твердого», так і «м’якого права». 
Наприклад, Варшавська декларація від 17 травня 2005 
року, яка зафіксувала результати Третього саміту дер-
жав-учасниць Ради Європи, фіксує обов’язки сторін цього 
документу конкретно у п’ятьох основних розділах. Що ж 
до Преамбули декларації, то всю цю частину документу 
автор вважає за доцільне відносити саме до актів «м’якого 
права», оскільки у даному елементів декларації висвіт-
лено не що інше, як її цілі, загальні напрями і принципи 
подальшої співпраці держав-учасниць Віденської декла-
рації: «ми закликаємо європейців у всіх країнах розділяти 
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ті цінності, які знаходяться в серцевині місії Ради Євро-
пи – права людини, демократію та верховенство права – 
і приєднатися до нас для перетворення Європи у творче 
суспільство, відкрите для знань і різноманітних культур, 
які відрізняється громадянством та єдністю» [6, абз. 26].

Для порівняння, у національному законодавстві Укра-
їни будь-який ратифікований Верховною Радою України 
міжнародний договір також буде складатися із «м’яких» та 
«твердих» норм. При цьому часто норми «м’якого права» із 
міжнародного договору, ратифікованого Україною, можуть 
трансформуватися у норми «твердого права», закріплені 
на законодавчому рівні (наприклад, положення преамбули 
та статті 1 Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 
року [7], які за своєю правовою природою є «м’якими», 
знайшли своє відображення у Законі України «Про автор-
ське право і суміжні права» [8] і тим самим трансформува-
лися у національне «тверде» право).

Міжнародно-правові звичаї, на відміну від договорів, не 
мають писаної форми. Вони створюються внаслідок прак-
тики держав, яка шляхом визнання її як правової норми на-
буває характеру міжнародно-правового звичаю. 

Визначення міжнародно-правового звичаю наводить-
ся у статті 38 Статуту Міжнародного Суду ООН і свідчить 
про те, що звичай формується у практиці міжнародного 
спілкування. Для того, щоб була визнана наявність звичаю, 
потрібне дотримання низки умов, які підтверджують існу-
вання практики, що визнається як правова норма: відносної 
тривалості практики, її ідентичності, загального характеру 
практики, її правомірності. 

Як приклад можна навести появу міжнародно-правово-
го звичаю про невключення космічного простору до складу 
державної території. Обліт Землі першим штучним супут-
ником у 1957 року не викликав із боку держав протестів 
із приводу порушення їхніх державних кордонів. Супут-
ник неодноразово пролетів над територіями держав, але 
ця практика не викликала заперечень. Параметри польоту 
суттєво не змінювались, тобто практика була ідентичною. 
Практика була достатньо поширеною: супутник пролетів 
над територіями багатьох держав. Практика була право-
мірною, бо ніхто не заявив про протилежне. Згодом у До-
говорі про принципи діяльності держав із дослідження та 
використання космічного простору, включаючи Місяць та 
інші небесні тіла, в 1967 року цей звичай знайшов договірне 
закріплення у ст. 2 – космічний простір разом з Місяцем та 
іншими небесними тілами не підлягає національному прив-
ласненню [9, ст. 2].

В той же час, до моменту договірного закріплення 
звичаю про невключення космічного простору до складу 
державної території у Договорі про принципи діяльності 
держав із дослідження та використання космічного про-
стору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, його мож-
на відносити саме до різновидів «м’якого права», оскільки 
такий звичай ще не був усталеним у міжнародній практи-
ці, перебував на стадії свого формування, але водночас, на 
негласному рівні, держави-учасниці дотримувалися такого 
правила поведінки, оскільки воно було диктоване загальни-
ми тенденціями на міжнародній арені та стандартизованою 
внаслідок багаторазового повторювання моделлю поведін-
ки у даній ситуації.

У національній правовій системі подібну роль відігра-
ють, наприклад, звичаї ділового обороту, які при їх частому 

застосуванні також можуть трансформуватися у «тверде» 
національне право (процедура підписання договорів, закрі-
плена у Цивільному кодексі України, порядок досудового 
врегулювання спорів, передбачений Господарським проце-
суальним кодексом України тощо).

Ще одним джерелом міжнародного «твердого права» є 
доктрина, що дає можливість використовувати праці най-
більш авторитетних і кваліфікованих юристів із публічного 
права у міжнародному правопорядку. 

Як влучно зазначив з приводу міжнародної доктрини 
французький науковець Жан Тускоз, теорія, яка належить 
«найкваліфікованішим фахівцям з публічного права різних 
національностей», за висловлюванням зі Статуту Міжна-
родного суду ООН, являє собою «додатковий спосіб визна-
чення правових норм […] Часто ці автори виступають у ролі 
радників при органах, які розробляють правові норми, […] 
часто вони беруть участь у правових процедурах, і їхній 
вплив, який виявляється з усією очевидністю, особливо на 
письмі, може бути дуже суттєвим [10, с. 209].

Цілком очевидно, що доктрина може бути використана 
лише в тих випадках, коли відсутні інші джерела або коли 
визначеність зобов’язань, що з них випливають, викликає 
сумніви. Можливе звернення до праць тих юристів, які 
справили на міжнародне право формуючий вплив чи є ав-
торитетними свідками певних етапів його розвитку. Серед 
таких юристів слід назвати Г.Гроція, Ф.Суареса, К.Блюнчлі, 
Л.Оппенгейма, А.Фердросса, Ф.Мартенса, Л.Камаровсько-
го та деяких інших.

Водночас важливо розділяти доктрину, на яку неодно-
разово посилаються учасники міжнародних відносин як на 
джерело міжнародного права, від доктрини як загального 
поняття, що включає в себе усі та будь-які праці вчених, до-
слідників, навіть студентів останніх курсів ВУЗів, які мають 
теоретичну цінність для доктрини міжнародного права, але 
в той же час не можуть бути віднесені до джерел міжнарод-
ного права через меншу апробованість чи авторитетність ав-
торів таких наукових праць. Саме цю частину доктрини ав-
тор вважає за необхідне відносити також до актів «м’якого 
права», які з часом мають усі можливості трансформуватися 
в акти «твердого права». 

Як бачимо, усі зазначені вище джерела міжнародного 
права належать до джерел «твердого права»: їх юридична 
сила закріплена на рівні міжнародного документу – Статуту 
Міжнародного суду ООН, що у будь-якому випадку виклю-
чає питання щодо правової природи їх походження та дає 
можливість однозначно стверджувати про їх обов’язкову 
силу та юридичний, а не моральний чи політичний харак-
тер.

В свою чергу, вирізняльною ознакою актів «м’якого пра-
ва» у міжнародному правопорядку є їх існування на межі 
між юридичними нормами та нормами морально-політич-
ного характеру.

Однозначної позиції серед науковців та вчених різних 
країн з приводу правової природи актів «м’якого права» не 
сформувалося і дотепер. Вдалим прикладом тут буде по-
зиція, зокрема, В.Г.Буткевича, В.В. Мицика, О.В.Задорож-
нього, які взагалі схильні виділяти два види актів «м’якого 
права»: акти, які містять правові норми, та акти, які містять 
неправові норми.

До актів «м’якого права», які містять правові норми, 
відносяться, наприклад, ті норми міжнародних договорів, 
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які не створюють прав і обов’язків для сторін договору, а 
лише встановлюють цілі та мету, визначають загальну сфе-
ру, щодо якої укладається той чи інший договір. Такі нор-
ми частіше за все зустрічаються у преамбулах та вступних 
частинах міжнародних договорів (наприклад, ст. 1 Стату-
ту ООН, п. 2 ст. 2 Конвенції про права дитини, п. 4 ст. 15 
Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культур-
ні права 1996 року) [1, с. 178-182]. Як зазначалося вище, у 
подальшому такі рекомендаційні норми трансформуються 
у норми «твердого права» вже в основній частині міжнарод-
них договорів, де сторони фіксують взаємні зобов’язання.

Оскільки такі норми містяться у міжнародних догово-
рах, які за своєю суттю є джерелами саме «твердого права», 
то їх правова природа є однозначною. З іншої сторони, від-
сутність будь-яких обов’язків для сторін договору у таких 
вступних нормах міжнародних договорів надає їм ознак ак-
тів «м’якого права».

Другий вид актів «м’якого права» – акти, які містять 
неправові міжнародні норми – це, наприклад, резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН, політичні акти міжнародних 
конференцій та зібрань (зокрема, Заключний акт Наради 
з питань безпеки і співробітництва в Європі від 01 серпня 
1975 року; Будапештські рішення від 06 грудня 1994 року; 
Рамковий документ від 08 лютого 1994 року) [1, с. 178-182], 
міжнародні звичаї на етапі їх зародження та формування, а 
також правова доктрина, які офіційно не визнані джерелом 
міжнародного права.

На думку автора, недоцільно відносити цей різновид 
актів «м’якого права» до не правових актів тільки на під-
ставі того, що вони не були створені в рамках міжнародної 
законотворчості чи не віднесені до правових актів міжна-
родного правопорядку Статутом Міжнародного суду ООН 
чи іншими подібними міжнародними документами. Адже 
попри деяку політичність вказаних актів, вони створені для 
врегулювання певних проблем, якоїсь сфери міжнародних 
правовідносин, видаються компетентними міжнародними 
організаціями та установами, або ж формуються у поряд-
ку, характерному для формування джерел міжнародного 
права (якщо мова йде про звичаї або доктрину), а тому так 
чи інакше впливають на формування та загальні тенденції 
розвитку міжнародного правопорядку та у багатьох випад-
ках можуть мати наслідком прийняття на основі них актів 
«твердого права».

Висновки: Враховуючи усі проведені порівняння та до-
слідження щодо співвідношення актів «м’якого права» та між-
народного правопорядку, автор дійшов до таких висновків:

1. Однією із вирізняльних ознак актів «м’якого права» 
з-поміж усіх інших джерел права є їх рекомендаційний, не-
обов’язковий для суб’єктів права характер, що, водночас, 
не позбавляє такі акти правового характеру, але зумовлює 
особливе місце актів «м’якого права» у міжнародному пра-
вопорядку.

2. Міжнародний правопорядок складається із чітко ви-
значених на законодавчому рівні джерел права, а саме: між-
народні договори; міжнародний звичай; загальні принципи 
права, визнані цивілізованими націями; судові рішення та 
доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів з публічно-
го права різних націй як допоміжні засоби для визначення 
правових норм.

3. Акти «м’якого права» при їх визнанні та ефективному 
застосуванні суб’єктами міжнародного права можуть з ча-

сом трансформуватися в акти «твердого права», наприклад, 
у правові звичаї або доктрину.

4. Практично кожен міжнародний договір містить реко-
мендаційні норми, як мінімум у своїй преамбулі. Ця частина 
договору призначена для окреслення цілей, основних на-
прямків співпраці держав-учасниць такого договору, а тому 
може бути віднесена до актів «м’якого права».

5. Трансформація актів «м’якого права» в акти «твер-
дого права» у міжнародному правопорядку робить акти 
«м’якого права» у деякій мірі передвісниками міжнародної 
нормотворчості і тими засобами, за допомогою яких зако-
нодавець може у подальшому трансформувати загальні тен-
денції та мінімальні стандарти у конкретні обов’язки для 
суб’єктів міжнародного права.
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Шалинская И. В. Акты «мягкого права» и меж-
дународный правопорядок

Аннотация. Статья посвящена исследованию соот-
ношения актов «мягкого права» и международного пра-
вопорядка и выделению места актов «мягкого права» в 
международном правопорядке.

Ключевые слова: «мягкое право», акты «мягкого 
права», международный правопорядок, трансформация 
актов «мягкого права», место актов «мягкого права».

Shalinska I. Acts of «soft law» and international rule of law
Summary. The article is dedicated to the research of 

correlation of the acts of «soft law» with the international 
rule of law and to the definition of the place of acts of «soft 
law» in the international rule of law.

Key words: «soft law», acts of «soft law», international 
rule of law, transformation of acts of «soft law», place of 
acts of «soft law».
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ПРАВО ЗМІНЮВАТИ СВОЇ РЕЛІГІЙНІ 
ЧИ ІНШІ ПЕРЕКОНАННЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Анотація. Стаття присвячена висвітленню окремих 
складових конституційної свободи совісті та віроспові-
дання людини. Автор зосереджує свою увагу на питан-
нях теоретичних засад та практики реалізації права змі-
нювати свої релігійні чи інші переконання. Наводиться 
досвід зарубіжних країн, а також практика Європей-
ського суду з прав людини.

Ключові слова: свобода совісті, свобода віроспові-
дання, права і свободи людини і громадянина, право змі-
нювати свої релігійні чи інші переконання, прозелітизм.

«Ми знаємо, що недостатня релігійна свобода – чи 
дискримінація людей через їх віри – може призвести до 

нестабільності»
Д/ Макдоноу «Політика США

та міжнародна релігійна свобода» 2012 р.

Постановка проблеми. Історія релігії – це великою 
мірою історія навернення до нього дедалі більшого числа 
народів. Навряд чи при цьому варто оскаржувати очевид-
ну річ – релігійний вибір дуже й дуже великої кількості 
народів не був ані усвідомленим, ані добровільним. Він 
часто був результатом колонізації, війн та екополітичної 
експансії. Іншими словами, історія релігії в обох Амери-
ках, Азії, Африці, навіть в Європі – це не в останню чергу 
й історія прозелітизму1. Світові потуги, які намагались 
закріпити свій вплив у різних куточках планети водночас 
з військовим і фінансовим тиском, змінювали релігійний 
ландшафт підкорених територій. Упродовж століть місіо-
нерський захват імперій був, по суті справи, прозелітич-
ним. Він скеровувався на здобуття дедалі більшого числа 
нових регіонів і перенавернення корінних народів у хрис-
тиянство.

Відзначимо, первісно слово «прозеліт» відповідало 
своєму етимологічному значенню. Похідне від грецького 
«приходити», воно вказувало на кожного, хто переходить 
з однієї землі до іншої, з однієї віри до другої. В Євангелії 
цим словом названо новонавернених до іудаїзму з поган 
(як-от Микола з Антіохії у Діях святих апостолів, 6:5). Але 
навіть тоді, коли християнство робило перші кроки, слово 
«прозелітизм» стало набувати якогось неприємного при-
смаку. Є в ньому щось таке, що вказує на примус, неадек-
ватність зусиль, докладених для зміни особою своєї віри, 
нещирість наміру, яка робила новонавернених лицеміра-
ми. Ісус звинувачує книжників і фарисеїв, які обходять 
море й землю, аби придбати нововірця, і роблять його 
сином геєни, удвоє гіршим від вас (Мф. 23:15). Так ще в 
новозавітні часи виникає розуміння того, що апостоль-

ська місія Церкви не повинна здійснюватися будь-яким 
коштом, що до справи здобуття нових душ християни по-
винні підходити з урахуванням також і інших заповідей 
свого Вчителя [24, с. 37].

Виходячи з вищенаведеного, автор ставить собі за 
мету висвітлити особливості правового закріплення, а та-
кож механізм гарантування права людини змінювати свої 
релігійні та інші переконання як складового свободи сові-
сті в Україні та в практиці зарубіжних країн.

Аналіз наукових публікацій. Відмітимо, свобода 
совісті – поняття складне, широке й багатогранне – про-
тягом багатьох століть приковує до себе увагу філософів, 
істориків, юристів та релігієзнавців, а також урядів, пар-
ламентів і політичних партій, що вкладають різний зміст у 
розуміння цієї категорії. Філософське осмислення свобо-
ди совісті, закладене ще в XVI-XVII ст.ст. (Б. Спіноза, Дж. 
Локк, П. Бейль й ін.), широко розвивалося в працях фран-
цузьких просвітителів XVIII в. (Д. Дідро, Ж. Ламетри, П. 
Гольбах, К. Гельвеций), німецьких філософів кінця XVIII 
– початку XIX в. (Г. Гегель, К. Маркс, Л. Фейєрбах, Ф. 
Енгельс), роботах російських революціонерів-демократів 
(В. Бєлінський, А. Герцен, Н. Огарьов, Н. Чернишевський, 
Н. Добролюбов, Д. Писарєв), роботах сучасних учених і 
мислителів (Д. Бєлов, Ю. Бисага, В. Гаєва, М. Громовчук, 
І. Компанієць, Я. Ленгер, М. Палінчак, Г. Сергієнко та ін.). 
Особливо, на наш погляд, слід звернути увагу на праці 
українського науковця Л. Ярмол, більшість з яких стосу-
ються розглядуваного нами питання, і на яких, власне, і 
базується наше дослідження.

Виклад основного матеріалу. Право людини зміню-
вати свої релігійні або інші переконання включають до 
свободи віросповідання не всі дослідники. В умовах, коли 
церква (релігійні організації) відокремлена від держави, 
такий елемент дійсно нібито втрачає своє значення: адже 
право сповідувати будь-яку релігію означає так само і пра-
во вибору релігії, і право змінювати її. Однак дане право 
набуває суттєвого значення в умовах віротерпимості, а 
тим більше – релігійної дискримінації. Є немало держав, 
у котрих розвиток інституту свободи віросповідання зу-
пинився на порозі віротерпимості. В таких країнах спо-
відувати релігію в жодному разі не означає право зміню-
вати «державну», «пануючу» релігію на іншу [25, с. 67]. 
Це стосується перш за все мусульманських держав та й 
деяких європейських, наприклад, Греції. Так, у мусуль-
манських країнах віровідступництво, язичництво являють 
собою різновиди одного злочину – зради ісламу. Згідно 
з найбільш поширеним серед мусульманських учених-ю-
ристів поглядом, цей злочин належить до правопорушень, 
за скоєння котрих встановлена смертна кара [2, с. 191]. 
Наприклад, суд міста Адена – столиці Ємену – засудив на 
смерть 27-річного сомалійського біженця, який два роки 

1Прозелітизм (від грец. προσήλυτος – новоприбулий) – прагнення завербувати 
якомога більше прихильників (прозелітів) якого-небудь вчення; палка відданість ново-
прийнятому вченню, новим переконанням [23, с. 871].
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тому перейшов з ісламу у християнство. Правда, вирок 
може не приводитися у виконання, якщо він відречеться 
від Христа і тричі заявить суддям, що повертається до іс-
ламу [3, с. 44]. Заборона змінювати свої релігійні чи інші 
переконання, безумовно, стимулює прояви релігійної не-
терпимості та міжконфесійні конфлікти. Такі факти, на 
жаль, мають місце і в державах, де проголошується сво-
бода віросповідання, в тому числі право змінювати свої 
релігійні чи інші переконання [25, с. 67]. У зв’язку з цим 
Парламентською Асамблеєю Ради Європи була прийнята 
Рекомендація № 1202 «Щодо релігійної терпимості в де-
мократичному суспільстві» (1993), в якій, зокрема, йдеть-
ся про те, що:

- міграційні потоки в Європі та рухливість їх мешканців 
уже призвели до зіткнень різноманітних світоглядів, релі-
гійних вірувань, а також концепцій людського буття (п. 4);

- такі зіткнення різноманітних релігійних вірувань 
здатні також сприяти кращому взаєморозумінню та підне-
сенню, проте можуть призвести до посилення сепаратист-
ських тенденцій та живити фундаменталізм (п. 5);

- Західна Європа створила модель світської демокра-
тії, всередині якої теоретично можуть мирно співіснувати 
різноманітні релігійні вірування. Проте історія засвідчила 
можливість такої терпимості й за клерикального уряду 
(наприклад, арабські емірати в Іспанії або Оттоманська 
імперія) (п. 6);

- світська держава не повинна накидати своїм грома-
дянам жодних релігійних зобов’язань. Вона має сприяти 
шануванню всіх визнаних релігійних спільнот та «пом’як-
шувати» їхні відносини із суспільством у цілому (п. 15) 
[4, с. 68-69].

Право змінювати свою релігію або переконання, як 
уже зазначалося, закріплене в низці міжнародних актів з 
прав людини. Зокрема в Загальній декларації прав люди-
ни проголошено, що «кожна людина має право на свободу 
думки, совісті і релігії; це право включає свободу зміню-
вати свою релігію або переконання…» (ст. 18). Слід зау-
важити, що деякі держави (мусульманські) заперечували 
проти закріплення в цій декларації права людини змінюва-
ти свою релігію або переконання. Проте, попри весь опір, 
вказана свобода була підтримана 27 голосами проти 5 при 
12 таких, що утрималися. Право змінювати свою релігію 
або переконання включене також у зміст свободи думки, 
совісті та релігії, яка проголошена в ст. 9 Конвенції про за-
хист прав людини та основних свобод. Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права передбачає, що «кож-
на людина має право на свободу думки, совісті і релігії. 
Це право включає свободу мати чи приймати релігію або 
переконання за своїм вибором…» (ст. 18). У Декларації 
про ліквідацію всіх форм нетерпимості й дискримінації 
на підставі релігії чи переконань вказується, що «кож-
на людина має право на свободу думки, совісті і релігії. 
Це право включає свободу мати релігію чи переконання 
будь-якого роду за своїм вибором...» (ст. 1). Хоча ці пра-
ва, закріплені у вищевказаних міжнародних актах, дещо 
відрізняються своїми формулюваннями, вони все ж таки 
означають одне: кожна людина має право відмовитися від 
однієї релігії чи переконання і прийняти іншу релігію чи 
переконання. Крім того, у ст. 8 Декларації про ліквідацію 
всіх форм нетерпимості й дискримінації на підставі релі-
гії чи переконань передбачено, що ніщо в ній не повинно 

тлумачитися з обмеженням чи применшенням будь-якого 
права, як воно визначене в Загальній декларації прав лю-
дини і Міжнародних пактах про права людини [25, с. 68].

Право змінювати свою релігію або переконання закрі-
плене і в конституціях деяких держав. Так, у Конституції 
Словацької Республіки (1992) передбачено, що «свобода 
думки, совісті, релігії і віросповідання гарантується. Це 
право дозволяє змінювати релігію чи віросповідання…» 
(ст. 24). У Конституції Чехословацької Республіки (1992) 
закріплено, що «свобода думки, совісті і віросповідання 
гарантується. Кожна людина має право змінити свої релі-
гійні переконання…» (ч. 1 ст. 15). Право змінювати свою 
релігію чи віросповідання закріплене також у конституці-
ях Нігерії (ст. 23, 1960), Кенії (ст. 22, 1963), Замбії (ст. 21, 
1964) [5]. Хоча у вказаних африканських країнах трапля-
ються порушення свободи віросповідання, однак можли-
вість змінювати свою релігію дозволяє поширення в цих 
країнах різних віросповідань. Наприклад, у Нігерії ісла-
му дотримується 45 % населення країни, 18 % зберігає 
традиційні вірування, 2 % – представники синкретичних 
християнсько-тубільних церков, незначний вплив мають 
також Свідки Єгови. Серед християнських течій перева-
жає протестантизм, представлений різними напрямками 
(так, створені англіканська, методистська, баптистська, 
п’ятидесятницька, лютеранська, адвентистська та інші 
церкви). Суттєвий вплив у країні зберігає римо-католиць-
ка церква (18 % населення) [6, с. 280].

У Конституції України право людини змінювати свої 
релігійні або інші переконання не згадується, що, вважа-
ємо, все-таки звужує зміст свободи світогляду й віроспо-
відання (ст. 35). Проте право громадян змінювати релігію 
або переконання як складник свободи віросповідання за-
кріплене в Законі України «Про свободу совісті та релігій-
ні організації» (ст. 2) [7, с. 80].

Як уже зазначалося, дане право повинно гарантува-
тися для кожної людини, а не лише громадянам держави. 
Юридичні засоби реалізації права людини змінювати свої 
релігійні або інші переконання в Україні не встановлені, 
оскільки дане право людина може здійснювати особисто 
власними діями [25, с. 69].

Одним із юридичних засобів охорони розглядувано-
го права є закріплена у законодавстві України заборона 
здійснювати будь-який примус при визначенні громадя-
нином свого ставлення до релігії (ч. 2 ст. 3 Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації»). З указа-
ним юридичним засобом тісно пов’язане вже згадуване 
нами поняття прозелітизму. У зв’язку з цим, досить ціка-
вим видається документ «Виклик прозелітизму й заклик 
до спільного свідчення» (1995), який підготували спіль-
на робоча група Всесвітньої Ради Церков та Римо-като-
лицька Церква. У ньому стверджується, що прозелітизм 
суперечить екуменічним зусиллям церков, спрямований 
на те, щоби примусити особу змінити свою належність до 
певної церкви, і використовує наступні методи. Насампе-
ред, це несправедлива й образлива критика віровчення та 
практики іншої (інших) Церкви (Церков), яка часом пе-
ретворюється на відверте висміювання. Це також порів-
няння двох християнських Церков, при якому досягнення 
однієї всіляко підносяться, а проблеми іншої гіпертрофу-
ються. У документі беззастережно засуджуються фізичне 
насильство, моральний примус, психологічний тиск так 
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само, як і використання рекламних технологій у мас-ме-
діа, котрі здатні впливати на свідомість читачів або гля-
дачів. Прозелітичними методами також вважається ви-
користання політичної, соціальної чи економічної влади 
з метою здобуття «нових душ» для тієї чи іншої Церкви. 
Так, «нечесним» вважається пропонувати (прямо або при-
ховано) освіту, медичну допомогу, матеріальні ресурси в 
обмін на перенавернення. Документ засуджує намагання 
використати з цією метою людські потреби, хвороби, не-
обізнаність і недостатню освіту [25, с. 70]. На наш погляд, 
гуманітарні аспекти місіонерської роботи різних релігій-
них організацій, як-от: утримання лікарень, розподіл хар-
чів, одягу та інше, – не можна розглядати як примусове 
навернення людей до віри. Адже те, що кожна людина 
прагне до того, чого вона хоче, в тому числі й до отриман-
ня певних матеріальних благ, котрі надають релігійні ор-
ганізації, ще не свідчить про зміну її релігійних чи інших 
переконань. Крім того, історія християнства пам’ятає ще 
й не такі (а справді примусові) методи навернення людей 
до віри. Тому релігійні організації різних віросповідань 
повинні бути взаємно толерантними й не вести боротьбу 
поміж собою за «навернення душ» [9, с. 40].

М. Маринович порушив ще одне цікаве питання сто-
совно прозелітизму, а саме: примусове проповідування в 
«замкнутій аудиторії»– мається на увазі, в такому місці, 
яке не можна добровільно покинути, наприклад, у лікар-
ні, в електричці, в черзі за хлібом [8, с. 38]. На наш по-
гляд, якщо справді відбуватиметься примусове пропові-
дування чи навернення до віри, наприклад, психологічне 
нав’язування розмови, якої ви не хочете провадити в такій 
аудиторії, то цей факт можна розцінити як порушення 
громадського порядку. Однак не можемо погодитися, що 
самі розмови між декількома людьми з питань віри в так 
званій замкнутій аудиторії можна розглядати як приму-
сове навернення до віри, адже тоді обмежується свобода 
людського спілкування [25, с. 70].

У деяких державах прозелітизм заборонений на зако-
нодавчому рівні (як правило, у тих країнах, де встанов-
лена державна релігія). Наприклад, у Конституції Коро-
лівства Непал (1959) закріплено: «Гарантується свобода 
віросповідання. Кожен громадянин може з дотриманням 
існуючих традицій сповідувати релігію, встановлену з 
давніх часів. При цьому жодна особа не має права навер-
тати іншу особу у свою віру» (ст. 5). Слід зазначити, що 
пануючою релігією в Непалі є індуїзм, якому надано офі-
ційного статусу. У Конституції Греції також закріплено, 
що «прозелітизм забороняється» (ч. 2 ст. 13). Ще напри-
кінці 1930-х рр. у Греції було роз’яснено, що «під тер-
міном «прозелітизм» потрібно розуміти, зокрема, прямі 
або опосередковані спроби нав’язати релігійні погляди 
особі з іншими релігійними віруваннями з метою підір-
вати її релігійні переконання так само, як і за допомогою 
будь-якого примусу чи під загрозою примусу, або ж не-
правдивими засобами, або скориставшись із недосвідче-
ності особи, її довірливості, потреб, низького інтелекту 
чи наївності» [9, с. 40]. Таке розуміння прозелітизму, на 
наш погляд, може призводити до порушення свободи ві-
росповідання людини. Так, перешкоджання в поширен-
ні релігійних переконань та наверненні до своєї релігії 
послідовників інших віровчень є порушенням прав лю-
дини, що підтверджується фактами криміналізації таких 

діянь [25, с. 71]. Наприклад, кілька років тому у Греції 
був засуджений до трьох років позбавлення волі свідок 
Єгови, який, відвідуючи свого сусіда, вів разом із ним 
розмови на релігійні теми, зрозуміло, бажаючи наверну-
ти його у свою віру. Засуджений звернувся в Міжнарод-
ний суд у Гаазі, який скасував рішення національного 
суду й зажадав виплатити засудженому компенсацію за 
заподіяну йому моральну й матеріальну шкоду [10, с. 25; 
11, с. 5; 12, с. 260]. Однак примусове навернення до своєї 
віри повинно бути заборонене законодавством держави. 
Слід зауважити, що примус у даній ситуації може бути 
як фізичним, так і психологічним. Безперечно, наявність 
психологічного примусу визначити важче. Тому для його 
встановлення повинні залучатися відповідні спеціалісти 
[25, с. 72].

Варто відзначити, що примусовим залученням до віри 
можна вважати й навернення до неї неповнолітніх дітей без 
згоди їхніх батьків, адже саме батьки здійснюють моральне 
та релігійне виховання своїх дітей. Так, у законодавстві Ро-
сійської Федерації передбачено заборону втягнення мало-
літніх у релігійні об’єднання, а також навчання малолітніх 
релігії всупереч їхній волі і без згоди батьків чи осіб, які їх 
замінюють. Коли ж самі батьки чи особи, які їх замінюють, 
застосовують примус щодо своїх дітей задля навернення їх 
до певної віри та її сповідування, діти повинні мати право 
на захист від такого примусу [25, с. 73].

Застосування психологічного примусу, так званих «про-
мивання мозку» чи «контролю над свідомістю», дуже часто 
приписують так званим новітнім релігійним рухам (НРР). 
Однак таке припущення (твердження) було піддано ґрун-
товній критиці багатьма дослідниками й експертами [14, с. 
43; 15, с. 30]. Щоправда, деякі з релігійних течій викликали 
у світі серйозне занепокоєння, оскільки їхні члени здійсню-
вали нерідко суїцид та ставали жертвами зіткнень із вла-
дою. До них, зокрема, належать: Народний храм, Сонячний 
храм, Гілка Давидова, Небесна Брама, рух Джефрі Лунд-
грена, Рух за відновлення десяти заповідей.

Занепокоєння появою НРР громадськості, перш за все 
батьків, чиї діти ставали членами цих рухів, вимагало 
ґрунтовного дослідження їх суті та діяльності. Результа-
том одного з таких досліджень є доповідь, підготована 
Комітетом Європарламенту у справах молоді, культури, 
освіти і спорту, «Про активність деяких новітніх рухів у 
країнах Європейської співдружності (1984) [15, с. 31]. У 
ній пропонується 13 критеріїв, котрі країнам-членам Єв-
росоюзу варто взяти за основу при встановленні легіти-
мних меж релігійної активності. Хоча Україна не є членом 
Європейського Союзу, врахування цих критеріїв було б 
доцільним і для нашої держави. До них віднесено, зокре-
ма, наступні:

1. Неповнолітні не повинні примушуватися до член-
ства в русі і приймати урочисті обітниці, які б визначали 
спосіб їхнього життя на тривалу перспективу.

2. Слід надавати необхідний період для роздумів про 
майбутню участь у релігійній організації.

3. Після приєднання до організації новонаверненому 
повинна даватися можливість контактувати з родиною та 
друзями.

4. Члени організації, які вже розпочали курс релігій-
ного навчання, не повинні примушуватися до його про-
довження.
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5. Повинні поважатися такі індивідуальні права, як 
право залишати організацію, право контактів із оточенням 
(персонально або поштою чи телефоном), право на неза-
лежну пораду стосовно участі в русі, право в будь-який 
час звернутися за медичною допомогою.

6. Ніхто не може бути примушений до порушення за-
конів, у тому числі й до збирання грошей для організації, 
до жебракування чи проституції.

7. Рухи не повинні домагатися постійних зобов’язань 
від потенційних рекрутів, наприклад, студентів або турис-
тів, які завітали до тієї чи іншої країни.

8. Під час рекрутування до організації її назва і прин-
ципи повинні бути негайно правдиво повідомлені.

9. На запит компетентних органів рухи повинні пові-
домити адресу чи приблизне місцезнаходження своїх чле-
нів.

10. Новітні релігійні рухи повинні страхувати тих, хто 
живе на їхньому утриманні, а на тих, хто працює на НРР, 
повинні поширюватися всі закони про соціальне страху-
вання відповідної країни.

11. Якщо особа подорожує за кордоном в інтересах 
релігійної організації, остання повинна взяти на себе від-
повідальність за повернення людини додому, особливо у 
випадку захворювання.

12. Листи, а також інформація про телефонні дзвінки 
від рідних членам рухів повинні передаватися негайно.

13. Якщо рекрутований до організації має дітей, вона 
повинна зробити все від неї залежне для подальшого нав-
чання й охорони здоров’я цих дітей, уникаючи обставин, 
що загрожують їхньому добробуту [25, с. 73].

Вищевказані критерії можна враховувати при визна-
ченні випадків примусового навернення або (та) сповіду-
вання тієї чи іншої віри.

Висновки. Отже, право на свободу совісті – уні-
версальне правове утворення, взаємодіюче з багатьма 
конституційними правами й обов’язками людини й гро-
мадянина. Розглянуте нами право, відповідно до своїх 
особливостей, пов’язано як з духовним світом людини, 
так і з матеріальними, політичними гранями правової 
культури. Свобода совісті має характеристики як приват-
ного, так і публічного права. Будучи одним з найважли-
віших особистих прав, право на свободу совісті займає 
одну з основних позицій в ієрархії основних прав люди-
ни. Чим вище буде той щабель, на якому перебуває дане 
право, тим основні принципи діяльності нашої держави 
будуть найбільше відповідати інститутам справжньої де-
мократії.

Право змінювати свою релігію або переконання закрі-
плене в низці міжнародних актів з прав людини, є всі ар-
гументи, що його слід включати до свободи віросповідан-
ня людини. В умовах, коли церква (релігійні організації) 
відокремлена від держави, такий елемент дійсно нібито 
втрачає своє значення: адже право сповідувати будь-яку 
релігію означає так само і право вибору релігії, і право 
змінювати її. Однак дане право набуває суттєвого зна-
чення в умовах віротерпимості, а тим більше – релігійної 
дискримінації. Є ряд держав, у котрих розвиток інститу-
ту свободи віросповідання зупинився на порозі віротер-
пимості. В таких країнах сповідувати релігію в жодному 
разі не означає право змінювати «державну», «пануючу» 
релігію на іншу.

Одним із юридичних засобів охорони розглядувано-
го права є закріплена у законодавстві України заборона 
здійснювати будь-який примус при визначенні грома-
дянином свого ставлення до релігії (ч. 2 ст. 3 Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації»). 
З указаним юридичним засобом тісно пов’язане поняття 
прозелітизму.
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Бедь В. В. Право изменять свои религиозные или 
иные убеждения: сравнительно-правовое исследование

Аннотация. Статья освещает отдельные составляю-
щие конституционной свободы совести и вероиспове-
дания человека. Автор акцентирует свое внимание на 
вопросах теоретических основ и практики реализации 
права менять свои религиозные или иные убеждения. 

Приводится опыт зарубежных стран, а также практика 
Европейского суда по правам человека.

Ключевые слова: свобода совести, свобода ве-
роисповедания, права и свободы человека и граждани-
на, право менять свои религиозные или иные убежде-
ния, прозелитизм.

Bed’ V. The right to change their religious or other 
beliefs: comparative-legal studies

Summary. The article is devoted to individual 
components of the constitutional freedom of conscience 
and religious rights. By focusing on issues of theoretical 
principles and practice of the right to change their religious 
or other beliefs. We give the experience of foreign countries 
and the European Court of Human Rights.

Key words: freedom of conscience, freedom of religion, 
human rights and freedoms, right to change their religious 
or other beliefs, proselytizing.
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Постановка проблеми. На сьогодні ні в Україні, ні в 
зарубіжних країнах не існує визначення поняття «муніци-
пальна виборча система». Значення визначень полягає, з 
одного боку, в тому, що в них підсумовується головне в 
наших знаннях про досліджувані об’єкти, з іншого боку, в 
тому, що вони є основою для подальшого розвитку наших 
знань [1, с. 143]. Без них неможливо обійтись в будь-якій 
науці і дуже часто – у практичній діяльності, наприклад, у 
виборчих відносинах при запровадженні різних видів му-
ніципальних виборчих систем.

Мета статті. Метою даного дослідження є визначення 
поняття «муніципальна виборча система». 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняними та зару-
біжними авторами через недостатню вивченість суттєвих 
ознак поняття «муніципальна виборча система» використо-
вуються різні види неявних визначень (застосовуються 
прийоми, що заміняють визначення (схожі на визначення 
поняття)), а саме: вказівка (остенсивне визначення), опис, 
характеристика, розрізнення, пояснення, порівняння.

Прийоми, схожі на визначення поняття:
1. Вказівка (остенсивне визначення).
Цей прийом полягає в узагальненні реально існуючих 

об’єктів, явищ, процесів [2, с. 170], роз’ясненні значен-
ня слова шляхом показу предметів, що називаються цим 
словом [1, с. 143]. Фактично вони часто є просто найме-
нуваннями для класів таких об’єктів, явищ і процесів. На-
приклад, терміни «бюлетень», «вибори», «виборче право» 
описуються як узагальнення відомих з досвіду прикладів. 
Але якщо таких прикладів у нього немає – тоді спочатку 
треба надати опис прикладу [2, с. 170]. Так, визначення 
виборчої системи як способу розподілу голосів на за-
гальних виборах між політичними партіями і окремими 
кандидатами [3, с. 11] є остенсивним визначенням. Відпо-
відно, спроба визначити муніципальну виборчу систему 
як спосіб розподілу голосів між політичними партіями і 
окремими кандидатами на місцевих виборах не буде ви-
значенням поняття, а – лише остенсивним визначенням, 
тобто прийомом, схожим на визначення поняття. Але 
коли йдеться про визначення поняття «муніципальна ви-
борча система», як вбачається, більш доцільно описувати 
не стільки реальні об’єкти, явища і процеси, скільки наш 

спосіб їх пояснення, розуміння та інтерпретації, тобто 
застосовувати вербальне визначення – логічну надбудо-
ву над остенсивним визначенням. Дане визначення має 
виражати собою певні теоретичні підходи – способи ви-
рішення певних класів проблем, сформульованих мовою 
остенсивних термінів [2, с. 171].

2. Опис.
Полягає в зазначенні особливих зовнішніх ознак пред-

мета, явища, події. Має на меті замінити безпосереднє 
споглядання об’єктів і є як би відтворенням одиничного 
предмета. Не дає відповіді на запитання про те, що таке 
даний предмет, не розкриває його суті, але дає змогу виді-
лити предмет із навколишніх предметів і впізнати його. Не 
має визначення, тому там, де вимагається дати визначен-
ня поняття, не можна обмежитися описом предмета [4]. 
Супроводжує наукове спостереження або експеримент і є 
його результатом. В ході опису виділяються ознаки спо-
стережуваних явищ, які можуть бути істотними або не іс-
тотними (заздалегідь може бути невідомо, які з них істот-
ні). При науковому описі варто користуватись поняттями, 
термінами і знаками, визнаними в даній науці, зміст яких 
точно визначено. Опис повинен бути таким, щоб можна 
було перевірити результати експерименту або спостере-
ження і, якщо буде потреба, – повторити їх. Як логічний 
прийом опис використовується у відношенні одиничних 
предметів і явищ, але він можливий і щодо виду явищ [5, 
с. 50]. Наприклад, так зване – вузьке значення поняття 
виборчої системи як певного способу розподілу депутат-
ських мандатів між кандидатами, залежно від результатів 
голосування виборців або інших уповноважених осіб [6, 
с. 91], – є описом.

3. Характеристика.
Це прийом, що полягає в переліченні найважливіших, 

у певному відношенні, ознак предмета, явища, процесу. 
На відміну від опису, характеристика має на увазі, насам-
перед, фіксацію якоїсь певної суттєвої ознаки, що прита-
манна деякому предмету, а не просто фіксацію зовнішньо-
го вигляду предмета [7, с. 151]. Як і опис, характеристика 
застосовується до одиничних об’єктів: до окремих типів 
(видів, моделей) виборчих систем і т.д. Під виборчою сис-
темою розуміється сукупність організаційно-правових за-
ходів та інших елементів виборного процесу (правових, 
інших регуляторів), що об’єднуються навколо способів 
організації виборчої території, визначення результатів го-
лосування і розподілу мандатів між кандидатами, списка-
ми кандидатів [8, с. 76].

4. Розрізнення. 
Показує відмінність яких-небудь об’єктів не від всіх 

інших, а лише від найбільш подібних до них. Так, муніци-
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пальна виборча система відрізняється від муніципального 
виборчого права тим, що являє собою не сукупність пра-
вових норм, а результат правового регулювання фактич-
них суспільних відносин на місцевому рівні, які отриму-
ють своє вираження в установленому порядку організації 
та проведення виборів [9] до органів місцевого самовря-
дування.

5. Пояснення.
Полягає в розкритті не всього змісту поняття, а лише 

частини його з якою-небудь певною метою, що може по-
лягати в тому, щоб підготувати строго логічне визначення. 
Виборча система є важливим елементом політичної сис-
теми держави, що регулюється правовими нормами, які в 
сукупності утворюють виборче право [10].

6. Порівняння.
Застосовується з метою пояснити одне поняття порів-

нянням з іншим, більш ясним. Виборча система – поняття 
більш широке, ніж «виборче право», оскільки включає, 
крім норм, сформовані суспільні відносини, які можуть 
в чомусь не збігатися з нормами, або регулюватися, крім 
писаних, і неписаними нормами і традиціями [11].

Зазначені вище прийоми, схожі на визначення понят-
тя, є зручним засобом для розкриття змісту поняття «му-
ніципальна виборча система», однак при визначенні по-
няття «муніципальна виборча система», на нашу думку, 
варто застосовувати основні правила визначення поняття, 
досліджувані формальною логікою. Більш того, оскільки 
визначення поняття – в самому широкому смислі є логіч-
на операція, у процесі якої розкривається зміст поняття 
[12], то стає цілком зрозумілим, що без дотримання зако-
нів логіки дати визначення поняття «муніципальна вибор-
ча система» неможливо. А отже, розглянемо сім основних 
правил логіки з визначення поняття для подальшого роз-
криття змісту поняття «муніципальна виборча система».

1. Поняття визначається через найближчий рід і видо-
ву відмінність.

Муніципальна виборча система (визначуване поняття) 
– це порядок формування на основі чинного законодав-
ства держави виборних органів (найближчий рід) місце-
вого самоврядування (видова відмінність).

2. Визначення повинне бути розмірним визначувано-
му, тобто щоб обсяги визначуваного поняття і визначаль-
ного поняття збігалися, були рівні, однакові, відповідні. 
Якщо це правило порушується, утворюється або занадто 
широке, або занадто вузьке визначення. 

Наприклад, визначення муніципальної виборчої сис-
теми як способу розподілу місць в органах місцевого са-
моврядування між кандидатами, залежно від результатів 
голосування виборців, є вузьким, тому що йдеться лише 
про спосіб розподілу місць, тоді як в широкому визначен-
ні муніципальна виборча система є системою суспільних 
відносин, що охоплює порядок організації і проведення 
виборів представницьких органів місцевого самовряду-
вання.

3. Видовою відмінністю має бути ознака або група оз-
нак, властивих лише даному поняттю і відсутніх в інших 
поняттях, що належать до того ж роду. 

Приміром, в родове поняття «виборча система» вхо-
дять кілька супідрядних видових понять: «загальнона-
ціональна (загальнодержавна) виборча система», «му-
ніципальна виборча система», «пропорційна виборча 

система», «мажоритарна виборча система», «змішана ви-
борча система».

Відповідно до цього, правила при визначенні понят-
тя «муніципальна виборча система» треба знайти видову 
відмінність, що має бути ознакою, властивою лише дано-
му поняттю і відсутньою в інших поняттях, що належать 
до родового поняття «виборча система». 

Треба знайти таку ознаку, що властива лише даному 
поняттю «муніципальна виборча система» і відсутня в ін-
ших видових поняттях. Для того, щоб виконати це прави-
ло, треба взяти дійсно таку ознаку. 

4. Визначення не повинне містити кола, тобто визначу-
ване поняття не повинне визначатись за допомогою такого 
поняття, що саме стає ясним лише за допомогою визначу-
ваного поняття. Ця помилка очевидна, наприклад, у тако-
му визначенні: «муніципальна виборча система – виборча 
система на муніципальному рівні».

5. Визначення не повинно бути лише негативним. 
Дане правило випливає з основного завдання визна-

чення. Мета визначення полягає в тому, щоб відповісти 
на запитання, чим же є даний предмет, відображуваний 
у понятті, а для цього необхідно перелічити в стверджу-
вальній формі його істотні ознаки. Негативне ж визначен-
ня не вказує істотних ознак предмета. Воно лише виражає 
такі ознаки, які не належать даному предмету, і нічого не 
говорить про те, які ознаки властиві йому. Наприклад, це 
характерно для такого визначення: «Муніципальна вибор-
ча система – це виборча система, що не є суто технічним 
засобом; вона перебуває у самій серцевині системи місце-
вого самоврядування».

Але в тих випадках, коли не є можливим знайти істот-
ні ознаки або коли заперечення найбільш ясно визначає 
відмінність даного предмета від інших предметів даного 
роду, то негативні визначення припустимі як допоміжні 
визначення. Наприклад, у хімії поняття «гелій» визнача-
ється як елемент, що не утворює з елементами хімічних 
сполук; у математичній логіці поняття «порожній клас» 
– як клас, що не містить елементів.

6. Визначення не має бути логічно суперечливим, тому 
що логічне протиріччя руйнує думку. Коли перераховані у 
визначенні ознаки виключають одна одну, то таке визна-
чення нічого не визначає [1, c. 468].

7. Визначення має бути ясним, чітким, тобто воно не 
повинно містити двозначностей. Нечіткість у визначенні 
веде до спотвореного уявлення про зміст визначуваного 
поняття.

Нормальні визначення мають вигляд еквівалентностей 
або рівностей. Визначуваний термін ставиться в лівій ча-
стині визначень, у правій частині – визначальний термін. 
У визначальне можуть входити лише вихідні терміни або 
раніше коректно визначені терміни. Щоб уникнути «по-
рочного» кола у визначенні, необхідно, щоб визначуваний 
термін був відмінним від всіх термінів, вже прийнятих в 
системі, і щоб у визначальне не входив ні визначуваний 
термін, ні термін, що визначається через визначуваний 
термін. І ще дві умови: 1) в визначуване будь-яка змінна 
може входити лише один раз і 2) будь-яка вільна змінна, 
що входить в одну частину визначення, повинна входити 
в якості вільної змінної і в іншу його частину [1, c. 468].

Через нерозуміння дослідниками наведених вище 
основних правил з визначення поняття, і застосування 
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замість них прийомів, схожих на визначення поняття, 
було штучно породжено дискусію про існування понять 
«виборча система» і «муніципальна виборча система» в 
кількох значеннях: вузьке (електоральна формула), широ-
ке, об’єктивне, суб’єктивне, нормативно-правове, єдине 
поняття (процес) тощо. Насправді ж, і вузьке (електораль-
на формула), і широке, і об’єктивне, і суб’єктивне, і нор-
мативно-правове тощо розуміння поняття «муніципальна 
виборча система» – розкривають лише окремі сторони 
визначуваного поняття «муніципальна виборча система» 
за допомогою прийомів, схожих на визначення поняття: 
характеристика, порівняння, розрізнення, вказівка, пояс-
нення, опис, що слугують засобом для розкриття змісту 
поняття «муніципальна виборча система», але при цьому 
не дають визначення самому поняттю.

Висновки. Як вбачається, лише застосування ос-
новних логічних правил (наведених в даному досліджен-
ні) для визначення поняття «муніципальна виборча систе-
ма» сприятиме його концептуальному утвердженню.
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Вихляев В. В. Проблема определения понятия 
«муниципальная избирательная система»

Аннотация. В данной статье рассматривается про-
блема определения понятия «муниципальная избира-
тельная система» и акцентируется внимание на необ-
ходимости правового закрепления определения этого 
понятия.
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Vikhliaiev V. The problem of definition of the notion 
«the municipal electoral system»

Summary. The article deals with the problem of 
definition of the notion «the municipal electoral system» 
and special attention is given to the necessity of the legal 
consolidation of this notion.

Key words: municipal electoral system, definition 
of the notion, methods, alike notions, specification of 
notion, characteristics, comparison, difference, description, 
explanation.
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ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СРСР: 
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Анотація. Уперше після проголошення незалеж-
ності України у дослідженні конституційно-правового 
спрямування проаналізовано праці видатного фахівця з 
питання утворення і функціонування громадських ор-
ганізацій в СРСР – доктора юридичних наук, професо-
ра, заслуженого діяча науки РРФСР Цецилії Абрамівни 
Ямпольської. На підставі комплексного дослідження 
виявлено ті положення, використання яких є перспек-
тивним у сучасній українській науці конституційного 
права.

Ключові слова: громадські об’єднання, громадські 
організації, свобода асоціацій.

Постановка проблеми. З 1 січня 2013 р. набув чин-
ності Закон України «Про громадські об’єднання». Незва-
жаючи на те, що на оновлення законодавства про цей вид 
об’єднань громадян очікували давно, поки що залиша-
ються проблеми у практичній реалізації норм цього Зако-
ну. Для того, щоб вирішити їх, необхідним є аналіз наці-
онального досвіду регламентації громадських організацій 
як за допомогою сучасного зарубіжного досвіду, так і з 
урахуванням особливостей національної історії, традицій. 
Для виконання останнього завдання доцільним є розгляд 
літератури часів СРСР, у якій висвітлювались проблеми, 
пов’язані з утворенням та функціонуванням громадських 
організацій. Серед радянських авторів другої половини 
ХХ ст. найбільш активно цією проблемою займалась ві-
домий фахівець з державного та адміністративного права 
СРСР, д.ю.н., професор, заслужений діяч науки РРФСР 
Цецілія Абрамівна Ямпольська1. 

Крім значної кількості статей у провідних юридичних 
журналах з цієї тематики, вона була автором двох моно-
графій про громадські організації [1; 2], а ще одну моно-
графію було написано колективом авторів за її участю та 
видано за її загальною редакцією [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запо-
чатковано розв’язання даної проблеми і на які спираєть-
ся автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується стаття. Серед дослід-
ників, які розглядали проблематику, пов’язану з консти-
туційно-правовим статусом громадських організацій та 
з конституційно-правовою регламентацією створення та 
діяльності громадських організацій, на роботи Ц.А. Ям-
польської посилалися майже усі автори. Але вкрай рідко 
вони використовували більше, ніж одну з її праць (див., 
наприклад, роботи О.М. Ващук [4], Є.Є. Додіної [5], О.В. 
Тинкован [6], О.В. Орлова [7], ін.). Виключенням є лише 
найбільш ґрунтовне дослідження громадських організа-
цій на пострадянському просторі – докторська дисертація 

О.О. Кожевнікова «Право некоммерческих организаций в 
Российской Федерации (конституционно-правовое иссле-
дование)» [8]. Але, як випливає із назви, це дослідження 
хоча і було конституційно-правовим, але не стосувалось 
України.

Ціллю статті є ввести у сучасний науковий обіг ті ідеї 
та пропозиції з праць Ц.А. Ямпольської, які є актуальни-
ми на сучасному етапі розвитку України як демократичної 
держави та можуть бути використані для вдосконалення 
чинного законодавства України про громадські організації. 

Виклад основного матеріалу. Перша монографія 
Ц.А. Ямпольської, яка була присвячена громадським ор-
ганізаціям, вийшла друком у 1965 р. та мала назву «Обще-
ственные организации и развитие советской социалисти-
ческой государственности». Незважаючи на назву, деякі з 
висновків та пропозицій є актуальними і зараз. 

Монографія складається з чотирьох глав, поділених 
на параграфи. Глава І має назву «Масові громадські ор-
ганізації у радянському суспільстві» (с. 6-59). Її поділе-
но на чотири параграфи, серед яких найбільш цікавим 
є § 2 «Основні риси громадських організацій в СРСР». 
На нашу думку, заслуговують на увагу такі виокремлені 
Ц.А. Ямпольською риси громадських організацій, як спо-
лучення суспільних та особистих інтересів їхніх членів 
(с.15-18), особливості методів їхньої діяльності – методів 
переконання, виховання, ін. (с.18-19), самоуправління як 
організаційного начала функціонування (с.19-22). У цьо-
му параграфі є і міркування, які наразі не можуть бути ви-
користані з огляду на їх ідеологічне спрямування. Адже 
Ц.А. Ямпольська у своїй праці розглядала громадські 
організації, виходячи з чинної на той період Конституції 
СРСР 1936 р., яка розглядала Комуністичну партію СРСР 
як керівне ядро усіх організацій трудящих – як громад-
ських, так і державних (ст. 126). За підсумками § 2 Глави 
І, Ц.А. Ямпольська запропонувала таке визначення: «гро-
мадська організація в СРСР – це об’єднання радянських 
людей, утворене відповідно до їх інтересів, за їх волею, на 
началах добровільного членства та самоврядування, з ме-
тою розвитку їхньої самодіяльності та активності, спря-
мованої на побудову комунізму» (с.36). 

Глава ІІ має назву «Підвищення ролі громадських ор-
ганізацій у житті Радянського суспільства та шляхи пере-
ростання державності у суспільне комуністичне самовря-
дування» (с. 60-119). Вона складається з двох параграфів, 
кожен з яких присвячено відповідно змісту та організа-
ційно-правовим формам підвищення ролі громадських 
організацій. Ц.А. Ямпольська розглянула такі організацій-
но-правові форми підвищення ролі громадських організа-
цій, як а) участь громадських організацій у формуванні 
і практичній роботі органів держави; б) складання і роз-
виток органів державно-громадського характеру; в) роз-1У 2014 р. виповниться 100 років із дня її народження.
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виток громадського контролю та г) передача громадським 
організаціям функцій деяких державних органів. 

Найбільшу актуальність з сучасної точки зору ви-
кликають організаційно-правові форми підвищення ролі 
громадських організацій а) та г). Стосовно участі гро-
мадських організацій у формуванні і практичній роботі 
органів держави, Ц.А. Ямпольська розглядає такі форми, 
як внесення ініціативних пропозицій до державних орга-
нів, а також участь у правотворчій діяльності. Говорячи 
про складання і розвиток органів державно-громадсько-
го характеру, авторка звертає багато уваги на формуван-
ня громадських рад при органах державного управління 
(с.81-83 та ін.). Зазначимо, що їхнє функціонування було 
відновлено відносно нещодавно, на підставі Постанови 
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалі-
зації державної політики» [9]. 

На сучасному етапі громадські організації беруть 
участь у контролі за якістю послуг, що надаються орга-
нами публічної влади. Однак, при дослідженні цього на-
прямку їх діяльності, дослідження Ц.А. Ямпольської не 
стане до нагоди: вона розглядає громадський контроль як 
партійно-державний контроль. А він мав і політизований, 
і централізований характер, – що неприпустимо у демо-
кратичному суспільстві. Нарешті, передача громадським 
організаціям функцій деяких державних органів є дуже 
цікавою при дослідженні такого поширеного наразі яви-
ща, як соціальний заказ. Найбільше розповсюдження він 
отримав як раз у взаємовідносинах між громадськими 
організаціями та органами місцевого самоврядування, 
здебільшого на рівні міст та областей. Основним норма-
тивним актом, який регламентує питання впровадження 
соціального заказу в Україні, є Закон України від 19 черв-
ня 2003 р. «Про соціальні послуги» [10].

Глава ІІІ «Проблема співвідношення громадської ор-
ганізації, її органів та апарату у зв’язку з подальшим роз-
витком демократії» присвячена розгляду таких питань, як 
громадські організації та їх органи та їхній апарат. Деякі 
її положення стануть у нагоді дослідникам внутрішньої 
структури громадських організацій. Зокрема, Ц.А. Ям-
польська приділяє увагу таким питанням, як співвідно-
шення між поняттями «організація» та «орган» (с.123-
134), поняття статусу громадської організації (с.134-136), 
поняттю «апарат громадської організації» та його харак-
теристиці (с.136-154). Якщо абстрагуватися від прикла-
дів, якими вона ілюструє свої теоретичні висновки і про-
позиції, то вони мають високий ступінь актуальності на 
сучасному етапі та не входять у протиріччя з напрацюван-
нями сучасної теорії конституційного права. 

Остання глава монографії Ц.А. Ямпольської присвяче-
на підвищенню ролі громадських організацій в СРСР та 
деяким питанням права. Перший параграф має назву «Зна-
чення правотворчої діяльності держави для підвищення 
ролі громадських організацій». Але у ньому йдеться не 
про підвищення ефективності нормативної регламентації 
створення і діяльності цих організацій, а про те, як «дер-
жава може допомогти громадській організації» (с.156). 
Форми такої допомоги – вірно визначити напрямки її 
діяльності та цілі, встановити і закріпити демократичні 
основи побудови і функціонування, сприяти підвищен-
ню її авторитету шляхом створення зовнішніх умов, не-

обхідних для максимальної ефективності у роботі тощо,  
– вказують на те, що наразі актуальність цього параграфу 
для України є низькою. Адже у ньому фактично йдеться 
про порушення такої ознаки громадської організації, як її 
самостійність2. Тим не менш, дослідники, які цікавляться 
закріпленням внутрішньої структури громадських органі-
зацій в їхніх статутах, знайдуть достатньо багато цікавих 
та інколи дискусійних положень у цьому параграфі.

Другий параграф присвячено нормотворчості та пра-
вотворчості громадських організацій. У ньому йдеться про 
встановлення таких видів норм, як: а) норми-директиви; 
б) норми організації, внутрішньоорганізаційні (корпора-
тивні норми. – Д.В.) та в) норми права – як самостійно, так 
і разом з державними органами. Питання нормотворчості 
громадських організацій в сучасній (після проголошення 
незалежності) науці українського конституційного права 
поки що не розглядалось. У зв’язку з цим навіть частково 
застарілі ідеї цього параграфу є надзвичайно цікавими та 
такими, що надають низку підстав для розмірковування 
та створення пропозицій з вдосконалення чинного законо-
давства України. Безперечно, норми-директиви як норми, 
що встановлювались Комуністичною партією СРСР, нара-
зі є не актуальними. Але у частині норм б) та в) параграф 
зберігає свою наукову цінність. Особливо перспективни-
ми є норми в) – адже наразі в Україні відповідна практика 
відсутня. 

Третій, заключний параграф цієї глави має назву «Під-
вищення ролі громадських організацій та пов’язані з цим 
зміни у сфері правовідносин. Деякі висновки». Наразі він 
втратив свою актуальність у зв’язку з тим, що більшість 
змін у правовідносинах, про які йдеться, передбачає ке-
рівну роль Комуністичної партії СРСР. 

Друга монографія Ц.А. Ямпольської, яка була присвя-
чена громадським організаціям, вийшла друком через 7 
літ після попередньої, у 1972 р., під назвою «Обществен-
ные организации в СССР. Некоторые политические и 
организационно-правовые аспекты». На відміну від по-
передньої монографії, ця книга стала більш детальною. 
Вона складається з чотирьох глав, перша з яких присвя-
чена визначенню громадських організацій в СРСР, друга 
– видам громадських організацій, а третя – громадським 
організаціям у політичній системі радянського соціаліс-
тичного суспільства. Глава IV має назву «Особистість та 
громадська організація». З сучасної точки зору, повністю 
застаріла лише третя глава. Що ж до глав І та ІІ, то через 
їхню меншу, у порівнянні з Главою ІІІ, ідеологізованість, 
вони містять більше теоретичних положень, які не втра-
тили актуальність та інтерес для дослідників. Глава IV 
залишається актуальною у частині свого другого парагра-
фу, присвяченого правам і обов’язкам членів громадських 
організацій (особливо це стосується пропозиції щодо кла-
сифікації цих прав, с.180).

У Главах І та ІІ, крім окремих цікавих авторських про-
позицій, привертає увагу також і сама логіка дослідження 
громадських організацій. Глава І «Про поняття громад-
ської організації в СРСР» поділена на 5 параграфів. У пер-
шому параграфі надається характеристика добровільних 
об’єднань громадян: автор йде від загального (об’єднання 
громадян) до часткового (громадські організації). У свою 

2Ц. А. Ямпольська також виокремлює самостійність як ознаку громадських орга-
нізацій, але вона розглядає її у більш вузькому значенні.
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чергу, об’єднання громадян характеризуються через роз-
гляд права на об’єднання, що надає дослідженню цікаво-
сті з точки зору методології його здійснення. 

Другий параграф присвячено дослідженню основних 
рис громадських організацій, на підставі яких сформульо-
вано відповідне поняття. Ц.А. Ямпольська вдосконалила 
визначення громадських організацій у порівнянні з тим, 
яке вона наводила у монографії 1965 р. У своїй праці 1972 
р. вона стверджує, що громадська організація – це добро-
вільне, але закріплене формальним членством об’єднання 
радянських громадян, яке побудоване на основі демокра-
тичного централізму, самоуправління та самодіяльності, 
має своєю задачею у відповідності з законними інтереса-
ми та правами таких, що об’єднались у нього, громадян, 
здійснення діяльності, спрямованої на досягнення мети 
організації, а тим самим водночас на участь у комуністич-
ному будівництві (с. 32-33). 

Відповідно до цього визначення, Ц.А. Ямпольська 
охарактеризувала ще такі цікаві для сучасних дослідни-
ків характерні риси громадських організацій, деталізація 
яких відсутня у попередньому дослідженні, як наявність 
членства (с. 26-29), мети діяльності (с. 23-26), організа-
ційної структури (с. 29-32).

В останніх трьох параграфах сформульовано відмін-
ності, на підставі яких громадські організації відмежо-
вуються від масових народних громадських рухів (§ 3), 
місцевої громадської самодіяльності (§ 4) та державних 
органів (§ 5). Найбільш актуальним з цих трьох парагра-
фів, думається, є § 5. 

Глава ІІ є логічним продовженням дослідження. Адже 
логіка розгляду громадських організацій передбачає, піс-
ля виявлення їхніх спільних рис, виявлення й окремих 
видів громадських організацій. Ц.А. Ямпольська приділяє 
значну увагу питанню виділення підстав для класифікацій 
(§ 1), а також самим класифікаціям (§ 2), зокрема у залеж-
ності від мети діяльності.

Остання монографія про громадські організації, що 
була написана за участю Ц.А. Ямпольської, вийшла дру-
ком у 1984 р. та мала назву «Общественные организа-
ции в политической системе. Аспекты взаимодействия 
с партией, государственными органами, трудовыми кол-
лективами». Ц.А. Ямпольська виступила відповідальним 
редактором цієї праці, а також її співавтором. Ця книга є 
найбільш ідеологізованою, тому наразі можна рекомен-
дувати для сучасних (не історичних) досліджень вико-
ристовувати лише положення Глави І. Главу ІІ присвячено 
Марксистсько-ленінській партії та громадським організа-
ціям, Главу ІІІ – громадським організаціям та державним 
органам, а Главу IV – громадським організаціям та трудо-
вим колективам. 

Глава І починається з § 1 «Поняття громадської органі-
зації та її основні функції». У роботі використано дефіні-
цію із монографії 1972 р. із посиланням на неї. А ось сто-
совно функцій громадських організацій, дослідження є і 
цікавим, і актуальним. Функції запропоновано поділяти 
на основні та другорядні. До основних функцій віднесено 
ті з них, які було передбачено Конституцією СРСР 1977 
р.: участь у рішенні державних та громадських справ та 
безпосереднє задоволення особистих інтересів та потреб 
членів організації та деяких їхніх прав. Виявлено, що пер-
ша функція здійснюється через другу, та охарактеризова-

но кожну з них (с. 19-28). На сучасному етапі ці функції 
залишаються актуальними, з демократизацію суспільства 
змінилися лише шляхи їхньої реалізації. 

У порівнянні з попередніми дослідженнями громад-
ських організацій Ц.А. Ямпольською, представляє інтерес 
не тільки виокремлення їхніх функцій, але й розгляд гро-
мадських організацій як відкритої системи, що знаходить-
ся у постійному розвитку. Цьому присвячено § 2 Глави 
І. Виявлення організаційних зв’язків між громадськими 
організаціями сучасними українськими вченими – фахів-
цями у галузі конституційного права поки що не прово-
дилось, а отже, відповідні положення цього параграфу 
мають значний науковий потенціал (с. 28-49). Нарешті, § 
3 Глави І присвячено виявленим у процесі попередніх ета-
пів дослідження закономірностям розвитку системи гро-
мадських організацій. Сама ідея проведення аналогічного 
дослідження на сучасному етапі є цікавою, але ідеологіч-
не навантаження змісту розглядуваного параграфу робить 
неможливим використання при цьому його положень.

Висновки з даного дослідження. Уперше після про-
голошення незалежності України у дослідженні консти-
туційно-правового спрямування проаналізовано праці 
видатного фахівця з питання утворення і функціонуван-
ня громадських організацій в СРСР – Цецилії Абрамівни 
Ямпольської. На підставі комплексного дослідження ви-
явлено ті положення, використання яких є перспектив-
ним у сучасній українській науці конституційного права. 
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку вба-
чаються у практичному використанні означених ідей та 
пропозицій при дослідженні громадських об’єднань на 
сучасному етапі в Україні. 
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Волкова Д. Е. Общественные организации в СССР: 
доктринальные исследования Ц.А. Ямпольской

Аннотация. Впервые после провозглашения не-
зависимости Украины в исследовании конституцион-
но-правового направления проанализированы труды 
выдающегося специалиста по вопросу создания и функ-
ционирования общественных организаций в СССР – 
доктора юридических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РСФСР Цецилии Абрамовны Ямполь-
ской. На основании комплексного исследования выяв-
лены те положения, использование которых является 
перспективным в современной украинской науке кон-
ституционного права.

Ключевые слова: общественные объединения, об-
щественные организации, свобода ассоциаций.

Volkova D. Non-governmental organizations in the 
USSR: the doctrinal studies of Z.A. Yampolskaya

Summary. This article is dedicated to the constitutional 
study of the Z.A. Yampolskaya’s works on the constitutional 
status of NGOs. Ms. Yampolskaya, born 1914, was the 
outstanding researcher of the Soviet times – Doctor of Law, 
Professor, Honored Scientist of the RSFSR. Based on a 
comprehensive study of her books, the provisions that can 
be used in modern Ukrainian by the science of constitutional 
law were found.

Key words: civic associations, non-governmental 
organizations, freedom of association.
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СПЕЦІАЛЬНІ (ЮРИДИЧНІ) ГАРАНТІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО 
ПРАВА НА ОСВІТУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ: ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА 
Анотація. У статті аналізується сутність спеціаль-

них (юридичних) гарантій конституційного права на 
освіту людини і громадянина в Україні. Автором озна-
чена класифікація гарантій в цілому, яку почали розро-
бляти ще вчені радянських часів. Узагальнюючи різні 
позиції вчених щодо категорії гарантій та спеціальних 
(юридичних) гарантій, автор надав власне визначення 
спеціальних (юридичних) гарантій конституційного 
права на освіту людини і громадянина. У системі спеці-
альних (юридичних) гарантії конституційного права на 
освіту людини і громадянина виокремлено норматив-
но-правові та організаційно-правові гарантії. Надана 
класифікація нормативно-правових гарантій. Підкрес-
лено, що саме спеціальні гарантії носять фундаменталь-
ний характер, але лише у зв’язку з іншими гарантіями.

Ключові слова: гарантії, загальносоціальні гарантії, 
спеціальні (юридичні) гарантії, спеціальні (юридичні) 
гарантії конституційного права на освіту людини і грома-
дянина, організаційно-правові гарантії, нормативно-пра-
вові гарантії, конституційні гарантії, галузеві гарантії, 
юридичний обов’язок, юридична відповідальність.

Постановка проблеми. Відповідно до загальнови-
знаних принципів, міжнародних документів, Консти-
туції України, людина, її життя, а, отже, й права визна-
ються найвищою цінністю в державі та суспільстві. Але 
визначити принципи, проголосити засади та встановити 
відповідні права та обов’язки є лише однією зі сходинок 
побудови правової держави [1, c. 10] та громадянського 
суспільства в Україні, обов’язковим є сам процес забезпе-
чення прав та свобод людини і громадянина. Головним в 
процесі забезпечення основних прав людини є створення 
гарантій їх реалізації [2, с. 102], які, в свою чергу, мають 
складну систему функціонування. 

Важливе місце в системі гарантій захисту прав і сво-
бод особи посідають саме спеціальні (юридичні) гарантії, 
їм відведено основну роль – забезпечити реальність і діє-
вість, ефективність та об’єктивність встановлених держа-
вою прав та обов’язків, принципів, засад [1, с. 10].

В юридичній науці значна увага приділяється дослі-
дженню спеціальних гарантій, як в аспекті прав та свобод 
людини, так і в інших не менш важливих питаннях. Не 
дивлячись на значні дослідження у державно-правовій на-
уці, все ж не вироблено єдиної концепції щодо сутності та 
системи спеціальних (юридичних, правових) гарантій, а 
тим більше – спеціальних гарантій конституційного права 
на освіту людини і громадянина. Тому зазначене зумови-
ло своєчасність і необхідність проведення дослідження за 
обраною тематикою.

Досить ґрунтовно питання юридичних гарантій в 
різних аспектах досліджували такі українські вчені, як 
О. Альонкін, К. Волинка, В. Кравченко, Л. Леонтьєва, І. 
Магновський, Л. Наливайко, О. Скакун, О. Ситницька, М. 
Черкашина, Ю. Шемшученко та ін. та російські вчені, а 
саме: Н. Баієва, С. Болдирєв, В. Вергасов, М. Вітрук, О. 
Кудряшов, М. Лаврік, В. Нерсесянц, Л. Федорова, Є. Ха-
зов та ін.

Юридичні гарантії конституційного права людини 
і громадянина на освіту у своїх дослідженнях частково 
розкривали такі російські вчені, як Г. Давтян, С. Демано-
ва, М. Єгупова, М. Ібрагімов, О. Каштанова, І. Нікітіна, 
В. Рибакова, М. Смірнова, І. Тяпкіна, К. Чугунова та ін., 
дана проблематика вивчалася також й на теренах Украї-
ни в дисертаційних дослідженнях В. Боняк, М. Курко, Н. 
Ракши, К. Романенко та ін. 

Метою статті є визначення поняття та змісту спеці-
альних (юридичних) гарантій конституційного права на 
освіту людини і громадянина в Україні.

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що в 
юриспруденції навряд чи існує категорія, яка настільки б 
часто застосовувалась і мала б разом із тим настільки ши-
року семантичну форму, до якої входить найрізноманітні-
ший зміст [3, с. 153], аніж гарантія.

Загальновизнаною класифікацією гарантій є поділ їх 
на загальні та юридичні, але необхідно підкреслити, що 
існують й інші класифікації, наприклад, як зазначає Г. Дав-
тян, більш повною є класифікація, відповідно до якої весь 
масив гарантій поділяється на три групи: а) загальні; б) 
організаційні; в) спеціальні [4, с. 136-137]. В. Кучинський 
виділяє економічні (матеріальні), політичні, ідеологічні та 
юридичні гарантії, але при цьому стверджує, що гарантії 
свободи особистості є набагато ширшими, ніж гарантії 
юридичних прав і свобод громадян [5, с. 40-47]. Цікавою 
є також класифікація Л. Воєводіна, який виокремлює еко-
номічні, соціально-політичні, організаційні та юридичні 
гарантії прав і свобод [6, с. 56]. П. Рабінович поділяє га-
рантії прав і свобод на загальносоціальні та спеціальні. До 
загальносоціальних відносить економічні, політичні, ду-
ховно-ідеологічні [7, с. 7-8]. Подібної класифікації в своє-
му дослідженні дотримується й Л. Наливайко, і відносить 
до загальносоціальних – економічні, політичні, соціальні, 
ідеологічні та культурні (духовні) гарантії [3, с. 171].

Отже, окресливши лише незначну кількість класифі-
кацій гарантій в цілому, яку почали розробляти ще вчені 
радянських часів, зазначимо, що в більшості досліджень 
науковці виділяють спеціальні (юридичні, інколи право-
ві) гарантії, обґрунтовуючи це різними позиціями. Так, 
підтримуючи класичну класифікацію поділу гарантій 
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(загальні та спеціальні), надамо визначення поняття юри-
дичних гарантій конституційного права на освіту людини 
й громадянина.

За своєю сутністю гарантії є системою умов, що забез-
печують задоволення інтересів людини, стверджує Т. За-
воротченко [8, с. 25]. Ю. Джепа також вважає, що гарантії 
– це сукупність певних умов. Такі умови існують не самі 
по собі і найбільшого ефекту досягають лише у спільній 
взаємодії. Тобто можна сказати, що це – певна система [1, 
c. 22]. В. Погорілко, В. Головченко, М. Сірий, розкриваю-
чи питання юридичних гарантій, доходять висновку, що 
це – специфічний правовий засіб забезпечення, реалізації, 
охорони та захисту прав людини і громадянина [9, с. 40]. 
Юридичні гарантії – це закріплені в законодавстві засоби 
та спеціальні заходи, на які покладається забезпечення, 
здійснення й охорона прав і свобод громадян, задоволен-
ня їх інтересів, користування благами, що є в основі того 
чи іншого права або свободи, зазначив В. Нерсесянц [10, 
с. 60]. Як і попередній автор, Л. Тихомирова та М. Тихо-
миров під юридичними гарантіями пропонують розуміти 
законодавчо закріплені засоби та способи охорони суб’єк-
тивних прав громадян та організацій, способи їхньої ре-
алізації, а також засоби забезпечення законності та охо-
рони правопорядку, інтересів особистості, суспільства та 
держави [11, с. 58], при цьому визначаючи суб’єктом пра-
ва на гарантії також й певні організації. Юридичні гаран-
тії конституційного права на освіту, як і інших основних 
прав і свобод, закріплюються, врегульовуються у чинно-
му законодавстві, зазначає В. Боняк [12, c. 127]. Згідно 
позиції М. Єгупової, гарантії прав і свобод – це умови, за-
соби, за допомогою яких забезпечується практична мож-
ливість користуватися наданими законодавством правами 
[13, c. 49], вважаємо, що дане твердження є не повним, 
оскільки зазначене акцентує увагу лише на законодавчо 
закріплених можливостях користуватися наданими пра-
вами. Л. Наливайко, розкриваючи тематику державного 
ладу в Україні, визначає спеціальні (юридичні) гарантії як 
правові форми, способи, засоби і методи, за допомогою 
яких реалізується, охороняється й захищається діяльність 
держави взагалі та діяльність державних органів держав-
ної влади зокрема, усуваються недоліки та встановлюєть-
ся відповідальність за порушення чинного законодавства 
[3, с. 174]. Цікавою є позиція Є. Хазова, який стверджує, 
що під юридичними гарантіями слід розуміти визнання і 
закріплення прав, свобод і обов’язків людини і громадя-
нина у Конституції та інших нормативних актах держави 
та забезпечення їх реалізації всією правоохоронною ді-
яльністю держави, суспільно-політичними організаціями, 
їх посадовими особами та самою особистістю [14, c. 146]. 
Узагальнюючи різні позиції вчених щодо категорії гаран-
тій та спеціальних (юридичних) гарантій, визначимо, що 
спільним у більшості досліджень є те, що юридичні га-
рантії – це визначені на законодавчому рівні способи, за-
соби, умови, методи, які покликані реалізувати, охороняти 
й захищати права людини і громадянина.

Таким чином, спеціальні (юридичні) гарантії консти-
туційного права на освіту людини і громадянина – це су-
купність певних, визначених на законодавчому рівні умов, 
способів, засобів і методів, за допомогою яких кожна лю-
дина і громадянин може реалізувати, а в разі необхідності 
захищати свої конституційні права на освіту, а держава та 

державні органи зобов’язані охороняти ці права, і в разі 
їх порушення встановлювати юридичну відповідальність.

Класифікуючи гарантії прав і свобод людини на за-
гальні та правові, К. Волинка правові гарантії, в свою чер-
гу, класифікує на нормативно-правові та інституційно-ор-
ганізаційні [15, c. 8-9], подібну ж класифікацію підтримує 
переважна кількість дослідників, в більшості визначаючи 
інституційно-організаційні гарантії як організаційно-пра-
вові. І оскільки рамки нашого дослідження не дозволяють 
широко розкрити всі аспекти юридичних гарантій кон-
ституційного права людини і громадянина на освіту, адже 
вони мають надто великий обсяг, тож зосередимо увагу 
лише на нормативно-правових гарантіях.

Так нормативно-правові гарантії конституційного пра-
ва на освіту можна визначити як систему правових норм і 
засобів, закріплених Конституцією та чинним законодав-
ством України, за допомогою яких забезпечується реалі-
зація, охорона і захист конституційного права на освіту 
людини і громадянина.

Залежно від форми об’єктивації нормативно-правові 
гарантії, права на освіту поділять на: 1) конституційні; 2) 
галузеві (цивільні, адміністративні, кримінальні, цивіль-
но-правові, адміністративно-правові тощо).

Характеризуючи конституційні гарантії права на осві-
ту, зазначимо, що це – сукупність правових норм та меха-
нізмів, які містяться в тексті Основного Закону та є базою 
гарантування права на освіту в цілому, і, оскільки Кон-
ституція має найвищу юридичну силу в системі правових 
норм, то саме вона визначає фундаментальний порядок 
отримання освіти людиною та громадянином в країні.

Галузеві гарантії, в свою чергу, визначимо як сукуп-
ність правових норм відповідних галузей права (адміні-
стративне, цивільне, кримінальне та ін.), які регулюють 
відносини в сфері права на освіту. Зазначена система пра-
вових норм має також важливе значення в системі права 
на освіту, адже у відповідних галузях права визначається 
для початку порядок утворення та функціонування на-
вчального закладу, закладаються всі базові категорії де-
мократичності освітньої галузі в країні, в разі порушення 
права на освіту, регламентуються способи та засоби захи-
сту означеного права тощо.

Так, можна зазначити, що нормативно-правове гаран-
тування конституційного права на освіту забезпечується 
в Україні, в першу чергу, Конституцією України та всією 
системою чинного законодавства (конституційне, адміні-
стративне, цивільне, кримінальне, інформаційне та ін.).

Також нормативно-правові гарантії конституційного 
права на освіту можна класифікувати за змістом регулюю-
чого впливу на матеріальні та процесуальні гарантії.

Матеріальні гарантії конституційного права на осві-
ту – це норми права, які встановлюють як основні, так і 
додаткові засади конституційного права на освіту. Проце-
суальні гарантії містять норми права, які встановлюють 
юридичні обов’язки учасників освітніх правовідносин та 
визначають порядок притягнення їх до юридичної відпо-
відальності за порушення відповідних норм.

Одним з необхідних елементів нормативно-правових 
гарантій є юридичні обов’язки [16, c. 141], які виникають 
між суб’єктами освітніх правовідносин.

Юридичний обов’язок у сфері конституційного права 
на освіту можна визначити як передбачену законодавством 
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обов’язкову поведінку всіх суб’єктів правовідносин в галу-
зі освіти, спрямовану на забезпечення права на освіту.

Тож, відповідно, особа, яка має бажання отримати 
освіту, повинна дотримуватися всіх встановлених вимог 
законодавства з організації надання освітніх послуг, а 
навчальний заклад, що взяв на себе зобов’язання надати 
якісну освіту, має виконувати свої обов’язки перед суб’єк-
том навчання, в іншому випадку може набрати актуально-
сті питання щодо негативної юридичної відповідальності. 

Наступним важливим структурним елементом в сис-
темі нормативно-правових гарантій та гарантій в цілому 
є юридична відповідальність суб’єктів освітніх правовід-
носин. Юридична відповідальність за порушення зако-
нодавства у сфері освіти передбачає негативну реакцію 
держави на правопорушення освітянського законодав-
ства, виражену у відповідній правовій формі засудження 
як самого правопорушення, так і його суб’єкта. В першу 
чергу вона покликана забезпечити всіх учасників освітніх 
правовідносин дотримуватися правових норм, а у разі по-
рушення понести відповідальність за скоєне.

Можна виокремити наступні види юридичної відпо-
відальності за порушення освітянського законодавства: 
конституційно-правова, адміністративно-правова, кримі-
нально-правова, цивільно-правова та дисциплінарна.

Щодо конституційно-правової відповідальності, то 
вона діє у вигляді узагальнених фундаментальних принци-
пів [3, c. 181], адже Конституція України майже не містить 
санкцій за порушення права на освіту людини і громадяни-
на, подібні санкції, переважно, розміщені в нормах адміні-
стративного чи кримінального законодавства.

Адміністративно-правова відповідальність закріпле-
на, наприклад, в нормах Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення. Так, відповідальність наступає в 
разі порушення посадовими особами підприємств, уста-
нов і організацій, незалежно від форм власності встанов-
леного порядку прийняття на навчання іноземців та осіб 
без громадянства (ст. 204 КУпАП) тощо [17]. 

Прикладом кримінальної відповідальності може бути 
порушення статті 183 Кримінального кодексу України, 
яка визначає покарання в разі незаконної відмови у при-
йнятті до навчального закладу будь-якої форми власності 
чи незаконної вимоги оплати за навчання у державних чи 
комунальних навчальних закладах [18].

Цивільно-правова відповідальність може наступити 
в разі порушення суб’єктами освітніх правовідносин зо-
бов’язань щодо сплати чи якості надання освітніх послуг 
тощо, регулюється нормами цивільного законодавства.

Дисциплінарна відповідальність настає за порушен-
ня трудової дисципліни працівника та регулюються нор-
мами Кодексу законів про працю України (Гл. 10 КЗпПУ) 
[19] та ін.

Враховуючи вищезазначене, підкреслимо, що Україн-
ське законодавство містить основні норми, щодо різних 
видів юридичної відповідальності в системі освітніх пра-
вовідносин, але все ж таки залишаються значні прогалини 
в означеній системі. Так, наприклад, відсутнє визначення 
терміну «дисциплінарний проступок» у сфері освіти, за-
конодавство не передбачає відповідальності працівників, 
керівників установ перед учнями [20, c. 60], залишаються 
питання стосовно відповідальності навчальної установи 
щодо забезпечення якості освіти тощо.

Без гарантій права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина перетворюються на своєрідні «заяви про на-
міри», що не мають ніякої цінності ні для особи, ні для 
суспільства [21, с. 221]. Реальне гарантування конститу-
ційного права на освіту людини і громадянина в Україні 
визначає, в першу чергу, правовий статус особи в суспіль-
стві та її можливість реалізувати себе як спеціаліста в пев-
ній галузі суспільної діяльності. 

Висновки. Таким чином, підводячи підсумки, зазна-
чимо наступне:

1) спеціальні (юридичні) гарантії конституційного 
права на освіту людини і громадянина – це сукупність 
певних, визначених на законодавчому рівні умов, спосо-
бів, засобів і методів, за допомогою яких кожна людина 
і громадянин може реалізувати, а в разі необхідності за-
хищати свої конституційні права на освіту, а держава та 
державні органи зобов’язані охороняти ці права, і, в разі їх 
порушення, встановлювати юридичну відповідальність;

2) спеціальні (юридичні) гарантії конституційного 
права на освіту людини і громадянина можна розділити 
на нормативно-правові та організаційно-правові. Норма-
тивно-правові гарантії конституційного права на освіту 
людини і громадянина можна класифікувати:

а) в залежності від форми об’єктивації на: 1) консти-
туційні; 2) галузеві (цивільні, адміністративні, криміналь-
ні, цивільно-правові, адміністративно-правові тощо); 

б) за змістом регулюючого впливу на: 1) матеріальні 
гарантії; 2) процесуальні гарантії.

3) необхідними елементами нормативно-правових 
гарантій є юридичні обов’язки та юридична відпові-
дальність.

4) нормативно-правове гарантування конституційного 
права на освіту забезпечується в Україні Конституцією та 
всією системою чинного законодавства (конституційне, ад-
міністративне, цивільне, кримінальне, інформаційне та ін.).

Також, підкреслимо, що саме спеціальні гарантії но-
сять фундаментальний характер, але лише у зв’язку з ін-
шими гарантіями, адже лише взаємозв’язок та взаємодо-
помога може принести найвищий результат та якість. 

Сучасна юридична наука має ще багато невирішених 
завдань, не менше їх і в системі конституційних гарантій 
права на освіту. Визначаючи конституційне право людини 
і громадянина на освіту як одне з першочергових, статус 
країни значно піднімається на міжнародній арені, адже 
досліджувана тематика є пріоритетною для будь-якої де-
мократичної держави, тим більше, що у зв’язку з поши-
ренням Болонського процесу, реформуванням та модер-
нізацією освіти, актуальність питання гарантування прав 
людини і громадянина на освіту стає все більш вагомим.
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Кулинич О. А. Специальные (юридические) га-
рантии конституционного права на образование 
человека и гражданина в Украинском государстве: 
понятие и система

Аннотация. В статье анализируется сущность спе-
циальных (юридических) гарантий конституционного 
права на образование человека и гражданина в Украине. 
Автором раскрыта классификация гарантий в целом, 
которую начали разрабатывать еще ученые советских 
времен. Подытоживая различные позиции ученых от-
носительно категории гарантий и специальных (юриди-
ческих) гарантий, автор дал собственное определение 
специальных (юридических) гарантий конституцион-
ного права на образование человека и гражданина. В 
системе специальных (юридических) гарантий консти-
туционного права на образование человека и гражда-
нина выделены нормативно-правовые и организацион-
но-правовые гарантии. Представлена классификация 
нормативно-правовых гарантий. Подчеркнуто, что 
именно специальные гарантии носят фундаментальный 
характер, но лишь в связи с другими гарантиями.

Ключевые слова: гарантии, общесоциальные гаран-
тии, специальные (юридические) гарантии, специаль-
ные (юридические) гарантии конституционного права 
на образование человека и гражданина, организацион-
но-правовые гарантии, нормативно-правовые гарантии, 
конституционные гарантии, отраслевые гарантии, юри-
дическая обязанность, юридическая ответственность.

Kulinich O. Special (legal) guarantees of 
constitutional right to the education of man and citizen 
in the Ukrainian state: concept and system

Summary. The essence of special (legal) guarantees of 
the constitutional right to the education of man and citizen 
in Ukraine is analyzed in the article. The classification of 
guarantees in general, which was begun by scientists of 
Soviet times, is disclosed by the author. Summing up the 
different positions of the scientists concerning the category 
of guarantees and special (legal) guarantees, the author 
gave his own definition of special (legal) guarantees of the 
constitutional right to the education of man and citizen. 
The normative and legal and the organizational and legal 
guarantees are highlighted in the system of special (legal) 
guarantees of the constitutional right to the education of 
man and citizen. The classification of the normative and 
legal guarantees is given. It is emphasized that these special 
guarantees are fundamental, but only in conjunction with 
other guarantees.

Key words: guarantees, general social guarantees, 
special (legal) guarantees, special (legal) guarantees of the 
constitutional right to the education of man and citizen, 
organizational and legal guarantees of, normative and legal 
guarantees, constitutional guarantees, branch guarantees, 
legal obligation, legal liability.
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СТРУКТУРА ЗМІСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню загаль-

нотеоретичних положень про структуру змісту суб’єк-
тивних прав людини. Уперше в науці вітчизняного кон-
ституційного та муніципального права запропоновано 
виокремлювати два основні підходи до визначення змі-
сту суб’єктивних прав особистості: описовий (перера-
хування можливостей, що надає певне право) та інте-
гративний (угрупування можливостей, що надає певне 
право, з використанням чотиричленної структури: пра-
во-користування, право-поведінка, право-вимога і пра-
во-претензія).

Ключові слова: права людини, суб’єктивні права, 
зміст суб’єктивного права, зміст права людини.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Побудова в Україні демократичної держави 
вимагає приділення значної уваги суб’єктивним правам 
людини. Для того, щоб належним чином закріпити та га-
рантувати кожне суб’єктивне право, необхідно коректно 
визначити його поняття, а це неможливо зробити без чіт-
кого уявлення про об’єкт, суб’єктів та зміст цього права. 

Навряд чи у нормативно-правових актах доцільно вмі-
щувати дефініцію кожного суб’єктивного права, розкри-
вати його зміст тощо. Але відповідні напрацювання вче-
них можуть значно полегшити нормотворчий процес. У 
зв’язку з цим вдосконалення знань про структуру змісту 
суб’єктивного права є важливим науковим завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується 
стаття. Серед дослідників, які звертались до досліджен-
ня структури суб’єктивних прав людини, – такі вчені, як 
В.О.Боняк, О.В.Домбровська, В.В.Іванюшенко, Л.А.Ла-
заренко, Т.М.Мілова, В.С.Олійник, ін. Однак в їх пра-
цях, які проаналізовано у статті, розкрито тільки зміст 
окремого суб’єктивного права, що знаходилось у центрі 
їхньої уваги. Вони майже не пропонують відповідних 
узагальнень у цій сфері, що досі залишалось невиріше-
ною проблемою. 

Ціллю статті є дослідити загальнотеоретичні поло-
ження про структуру змісту суб’єктивних прав людини. 

Інколи дослідники пропонують розглядати не «зміст», 
а «структуру» того чи іншого конституційного права лю-
дини і громадянина. Так, вивчаючи право на свободу на-
укової творчості, Т.М. Мілова зазначає, що «структурою 
конституційного права людини і громадянина на свободу 
наукової творчості є сукупність взаємопов’язаних, вза-
ємозумовлених можливостей людини і громадянина, які 
покликані забезпечити ефективну реалізацію її потреб у 

сфері наукової діяльності» [1, с. 8-9]. Однак, на наш по-
гляд, більш коректним є використання терміну «зміст». 

Виклад основного матеріалу. Основним аргументом 
на користь того, щоб вести мову про «зміст», а не про 
«структуру» того чи іншого конституційного права, є те-
заурус теорії права. У цій науці для позначення можливо-
стей використовується саме термін «зміст», а не «структу-
ра». Наприклад: 

- при розгляді структури норми права виокремлю-
ється диспозиція норми права, яка охоплює зміст прав і 
обов’язків; 

- у структурі правовідносин виокремлюють об’єкт, 
суб’єктів та зміст правовідносин; правовідносини, в за-
лежності від змісту, класифікують на активні та пасивні; 

- при розгляді складу (структури) правопорушен-
ня виокремлюють об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, 
суб’єктивну сторону. Об’єктивна сторона розкриває ха-
рактер і зміст діяння: де і коли воно скоєно, які наслід-
ки викликало, чи знаходяться ці наслідки у причинному 
зв’язку з діянням. 

Знайомство з науковою літературою привертає увагу 
до того факту, що українські дослідники, які присвятили 
свої праці аналізу поняття та змісту окремих прав людини 
і громадянина, закріплених у Конституції України, визна-
чали зміст цих суб’єктивних прав, використовуючи два 
основні підходи: описовий та інтегративний. 

Описовий підхід полягає в простому перерахуванні 
можливостей, які надає те чи інше суб’єктивне право. 

Так, досліджуючи конституційне право людини і гро-
мадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля, В.В. 
Іванюшенко доходить висновку, що «за своїм змістом це 
право включає такі групи можливостей: 

- по-перше, проживати у навколишньому середовищі, 
яке відповідає вимогам екологічної безпеки; 

- по-друге, звернутися про сприяння в реалізації права 
на безпечне довкілля до органів державної влади і місце-
вого самоврядування, до установ, організацій незалежно 
від форм власності, до компетенції яких належить вирі-
шення порушених у зверненнях питань; 

- по-третє, вимагати від інших осіб дотримання пра-
вил забезпечення безпечного довкілля; 

- по-четверте, у будь-який час звернутися до суду або 
захистити своє право на безпечне довкілля в інший спо-
сіб, не забороненими законом засобами» [2, с. 6].

Зміст суб’єктивного права не завжди розглядається 
дослідниками через чотиричленну структуру. Наприклад, 
досліджуючи конституційне право людини на особисту 
недоторканість, В.С. Олійник так сформулював зміст цьо-
го суб’єктивного права: 

а) постійне користування людиною особистою недо-
торканністю в межах її правомірної поведінки; 
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б) арешт будь-якої людини на території України та 
тримання її під вартою можливі тільки при наявності су-
дового рішення, яке має бути винесено на підставах та в 
порядку, встановленому законом; 

в) тримання особи під вартою та затримання може 
мати місце як тимчасовий захід при наявності чітко ви-
значених Конституцією i законами України умов; 

г) затриманому та заарештованому мають негайно 
роз’яснити його права; 

д) за затриманим i заарештованим залишаються усі 
конституцiйнi права (крiм обмежень, передбачених за-
конодавством у місцях триманая пiд вартою) та право у 
будь-який час оскаржити обмеження його прав; 

е) негайне повідомлення родичів затриманого чи за-
арештованого про його затримання чи арешт; 

є) кожному незаконно затриманому чи заарештовано-
му має бути відшкодовано за рахунок держави чи органів 
місцевого самоврядування спричинену незаконним за-
триманням чи арештом матеріальну та моральну шкоду» 
[3, с. 6-7];

Інтегративний підхід (другий підхід до визначення 
змісту суб’єктивного права людини і громадянина) поля-
гає в системному і послідовному узагальненні можливо-
стей, які надає людині чи громадянину України те чи інше 
суб’єктивне право, у чотиричленну структуру. Приклади 
використання інтегративного підходу можна знайти у 
працях В.О. Боняк, О.В. Домбровської, ін.

Аналізуючи зміст конституційного права на життя, 
О.В. Домбровська доводить, що воно включає до себе 
«чотири можливості уповноваженого суб’єкта: право-по-
ведінку, право-вимогу, право-претензію та право-корис-
тування. Більш конкретно: по-перше, можливість певної 
поведінки носія права на життя, тобто уповноважена осо-
ба, існуючи у часі і просторі, може самостійно обирати за-
конні засоби, шляхи та способи задоволення своїх потреб, 
якщо при цьому не порушується право на життя інших 
осіб; по-друге, можливість вимагати належної поведінки 
від зобов’язаної сторони, тобто від всіх інших суб’єктів, 
які оточують носія даного права (гарантії від свавільного 
позбавлення життя людини, забезпечення максимально 
безпечних та сприятливих умов, що виключають ризик 
позбавлення життя тощо); по-третє, можливість звернен-
ня до авторитету та сили держави за необхідності захи-
сту порушеного права чи відшкодування збитків при по-
сяганні на життя, а також можливість людини захищати 
своє життя і здоров’я, життя та здоров’я інших людей 
від протиправних посягань; по-четверте, можливість ко-
ристування таким соціальним благом, як життя та вільне 
розпорядження ним, яке можна охарактеризувати як мож-
ливість добровільного прийняття особою рішення про по-
ставлення свого життя в небезпечне становище, вільний 
вибір форм ризику, а також можливість вирішувати питан-
ня про припинення життя» [4, с. 6].

Розглядаючи конституційне право людини і громадя-
нина на освіту, В.О. Боняк на підставі аналізу пропози-
цій вчених сформулювала чотиричленну структуру змісту 
суб’єктивного права, що представлена: 

1. Можливістю певної поведінки уповноваженої сто-
рони правовідносин (право на власні дії), якій кореспо-
ндує необхідність зобов’язаної сторони в особі органів 
державної влади … як вчиняти активні дії в інтересах 

уповноваженої сторони, так і не заважати поведінці ос-
танньої щодо самоосвіти чи здобуття певного освітнього 
рівня.

2. Можливістю уповноваженої сторони правовідносин 
вимагати належної поведінки від зобов’язаної сторони 
(право на чужі дії), якій кореспондує необхідність їх зо-
бов’язаної сторони в особі органів державної влади, … 
відреагувати на зауваження уповноваженої сторони щодо 
порушення її конституційного права на освіту... 

3. Можливістю уповноваженої сторони правовідно-
син у разі порушення її конституційного права на освіту 
звертатися за захистом до держави в особі судових і пра-
воохоронних органів (право на захист). Цій можливості 
кореспондує обов’язок зобов’язаної сторони правовідно-
син в особі компетентних державних органів вжити захо-
дів щодо відновлення порушеного конституційного права 
людини і громадянина на освіту та притягнення винних 
до юридичної відповідальності. 

4. Можливістю уповноваженої сторони правовідносин 
в особі носія конституційного права на освіту користува-
тись відомим соціальним благом. Цій можливості корес-
пондує необхідність їх зобов’язаної сторони, якою потен-
ційно можуть виступати всі суб’єкти правовідносин, не 
заважати уповноваженій стороні користуватись відомим 
соціальним благом» [5, с. 10-11].

Порівняємо позиції В.О. Боняк та О.В. Домбровської. 
Перша авторка виокремлює право на власні дії, пра-
во на чужі дії, право на захист та право-користування.  
О.В. Домбровська також пропонує чотиризвену структуру 
змісту суб’єктивного права (у її дослідженні – конститу-
ційного права на життя), але виокремлює право-поведін-
ку, право-вимогу, право-претензію та право-користування. 
Право-користування в переліку обох дослідниць співп-
адає. Співпадає також і право-поведінка – тільки  
В О. Боняк іменує його «правом на власні дії». «Право 
на чужі дії» В.О. Боняк за сутністю співпадає із тим, що  
О В. Домбровська іменує «право-вимога», а «право на за-
хист» – із «правом-претензією». 

Отже, переліки є тотожними. Однак, назви, що вико-
ристала О.В. Домбровська, уявляються більш точними, з 
точки зору відповідності сутності права, про яке йдеть-
ся. Адже, наприклад, «право на чужі дії» (В.О. Боняк) за 
сутністю відповідає «праву-вимозі». Але, якщо розмір-
ковувати, виходячи тільки з назви «право на чужі дії» – 
то логічно йому відповідають і «право-вимога», і «пра-
во-претензія». 

Тим не менш, і О.В. Домбровська, і В.О. Боняк ви-
користали у процесі дослідження змісту відповідних 
суб’єктивних прав не описовий, а інтегративний підхід. 
Зазначимо також, що між двома підходами існує тісний 
зв’язок. Справа в тому, що описовий підхід є першим ета-
пом, який проходить кожний дослідник, що використовує 
другий, інтегративний, підхід. Цей етап є необхідним для 
того, щоб узагальнити його результати з використанням 
інтегративного підходу. 

Це продемонстрував у своєму дослідженні Л.А. Лаза-
ренко. Розглядаючи суб’єктивне право людини і громадя-
нина на звернення, він формулює, що «елементами змісту 
конституційного права на звернення є можливості: 

а) кожного (як громадянина України, так і особи, що 
не є громадянином України) з власної волі, усно чи пись-
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мово, одноосібно чи в колективі, звертатися (чи не звер-
татися) до органів і посадових осіб Української держави і 
громадянського суспільства з пропозиціями, зауваження-
ми, заявами, клопотаннями і скаргами; 

б) особи вимагати від зобов’язаних суб’єктів діяти в 
межах, передбачених Конституцією і законами України, 
зареєструвати отримане звернення і в визначений термін 
об’єктивно його розглянути та дати обґрунтовану відпо-
відь по суті звернення; 

в) користуватися соціальним благом участі в управлін-
ні справами держави і суспільства; впливу на поліпшення 
діяльності державних органів їх посадових і службових 
осіб і суб’єктів громадянського суспільства; реалізації 
своїх прав, свобод і законних інтересів; 

г) при необхідності вимагати відновити своє порушене 
право на звернення та відшкодувати матеріальні і мораль-
ні збитки, завдані порушенням конституційного права лю-
дини і громадянина на звернення в Україні» [6, с. 7].

При написанні цього фрагменту використано описо-
вий підхід. А після цього, вдаючись до інтегративного 
підходу, Л.А. Лазаренко резюмує, що «зміст названого 
конституційного права включає в себе чотири можливо-
сті: а) на власні дії чи бездіяльність щодо письмового чи 
усного звернення до суб’єктів держави чи громадянського 
суспільства з пропозиціями, заявами чи скаргами; б) на 
дії зобов’язаного суб’єкта щодо забезпечення здійснен-
ня можливості звертатися до державних і громадянських 
інституцій; в) користування соціальним благом звернен-
ня для вирішення власних інтересів і потреб; г) захисти-
ти своє конституційне право на звернення за допомогою 
компетентних суб’єктів» [6, с. 14-15]. Тобто фактично він 
послідовно виокремлює право-поведінку, право-вимогу, 
право-користування та, нарешті, право-претензію. 

Зазначимо, що описовий та інтегративний підходи, які 
застосовуються при дослідженні будь-якого суб’єктивно-
го права, було проаналізовано, узагальнено, класифіко-
вано та запропоновано назви вперше у вітчизняній науці 
конституційного права і муніципального права. 

Розвиваючи тези, висловлені процитованим вище до-
слідниками зазначимо, що більш доцільно викладати еле-
менти чотиричленної структури в іншому порядку (про-
позиція висувається вперше): 

- право-користування; 
- право-поведінка; 
- право-вимога; 
- право-претензія. 
Розмірковуємо так: первісним у цьому переліку має 

бути право-користування – адже воно передбачає мож-
ливість користуватися тим чи іншим соціальним благом. 
Саме наявність права-користування вказує на те, що 
суб’єкт того чи іншого суб’єктивного права, за його ба-
жанням, може реалізувати право-поведінку, право-вимогу 
та право-претензію. 

На другому місці у переліку знаходиться право-пове-
дінка. Усвідомлюючи наявність у себе права-користуван-
ня, суб’єкт того чи іншого суб’єктивного права приймає 
рішення реалізувати своє право-поведінку. 

І тільки для тих суб’єктів, які, спираючись на наявність 
у них права-користування, вирішили здійснити належне 
їм право-поведінку, та тільки у випадку, якщо зобов’яза-
на сторона належним чином і у повній мірі не виконала 

покладені на неї обов’язки, у такого суб’єкта виникає 
право-вимога (вимагати належної поведінки зобов’язаної 
сторони). А якщо використання права-вимоги не дало ба-
жаного результату – звернутися за захистом свого суб’єк-
тивного права (право-претензія). 

На нашу думку, будь-який суб’єкт того чи іншого 
суб’єктивного права має право-користування, тому воно 
має розташовуватися першим у переліку. Далі, на другому 
місці, має йти право-поведінка, – до його використання 
вдаються лише ті суб’єкти, які вирішили реалізувати на-
лежне їм право-користування. І тільки якщо у процесі реа-
лізації виникли проблеми, суб’єкти того чи іншого суб’єк-
тивного права вдаються до права-вимоги. І ще вужче коло 
осіб, яким не вдалося реалізувати своє суб’єктивне право, 
переходять до використання права-претензії. 

Ф.М.Рудинський та його співавтори у праці «Эконо-
мические и социальные права человека и гражданина: 
современные проблемы теории и практики» пропонують 
майже такий самий порядок викладення, який наведено 
вище. Вони виокремлюють 1) право уповноваженої особи 
здійснювати певні вчинки (вид та міра можливої поведін-
ки) – право-поведінку; 2) її право вимагати від зобов’я-
заної особи певної поведінки (право-вимога); 3) право 
уповноваженої особи у випадку необхідності звернутися 
до державних органів для примусового здійснення своїх 
вимог (право-домагання). Що ж до четвертого права (пра-
ва-користування), то авторський колектив розглядає його, 
використовуючи принцип історизму – зазначаючи, що «у 
1962 р. … М.С. Строгович висловив точку зору, що існує 
ще один елемент структури суб’єктивного права (четвер-
та правочинність) – право уповноваженої особи користу-
ватися соціальним благом» [7, с. 26]. У зв’язку з таким 
підходом до викладення матеріалу, неможливо оцінити 
думку авторів про те, яке місце у переліку займає пра-
во-користування. 

Рис. 1. демонструє, як співвідносяться між собою еле-
менти чотиричленної структури змісту будь-якого суб’єк-
тивного права в залежності від того, наскільки широке 
коле суб’єктів їх використовує. Зазначимо, що кожна з чо-
тирьох можливостей належить кожному суб’єкту того чи 
іншого суб’єктивного права. 

Право-користування

Право-поведінка

Право-вимога

Право-претензія 

Рис. 1. Співвідношення елементів змісту 
суб’єктивного права в залежності від кількості 

суб’єктів, що їх використовують.

Висновки з даного дослідження. Уперше в науці ві-
тчизняного конституційного та муніципального права 
запропоновано виокремлювати два основні підходи до 
визначення змісту суб’єктивних прав особистості: описо-
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вий (перерахування можливостей, що надає певне право) 
та інтегративний (угрупування можливостей, що надає 
певне право, з використанням чотиричленної структури: 
право-користування, право-поведінка, право-вимога і пра-
во-претензія). Перспективи подальших досліджень вбача-
ються у визначенні змісту окремих суб’єктивних прав за 
допомогою запропонованих підходів, особливо інтегра-
тивного. 
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Москальчук К. М. Структура содержания су-
бъективных прав человека.

Аннотация. Статья посвящена исследованию об-
щетеоретических положений о структуре содержания 
субъективных прав человека. Впервые в науке отече-
ственного конституционного и муниципального права 
предложено выделять два основных подхода к опре-
делению содержания субъективных прав личности: 
описательный (перечисление возможностей, которые 
предоставляет определенное право) и интегративный 
(группировка возможностей, которые предоставляет 
определенное право, с использованием четырехчленная 
структуры: право-пользование, право-поведение, пра-
во-требование и право-претензия).

Ключевые слова: права человека, субъективные 
права, содержание субъективного права, содержание 
права человека.

Moskalchuk K. Structure of the Human Rights’ 
Content

Summary. The article is dedicated to the general 
provisions of the structure of human rights’ content. For 
the first time in the Ukrainian constitutional and municipal 
law science the author proposes to distinguish two main 
approaches to the human rights’ content: the descriptive 
approach and the integrative approach. 

Key words: human rights, subjective rights, the content 
of subjective rights, the content of human rights.
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Аксюков С. М.,
здобувач кафедри адміністративного права і процесу

Національної академії внутрішніх справ

МІСЦЕ УПОВНОВАЖЕНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ 

У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Анотація. У статті автор розглядає актуальні про-

блеми публічного адміністрування у сфері доходів 
та зборів. Розглядаються особливості адміністратив-
но-правового статусу уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з доходів та зборів, а також 
його місце у системі публічної адміністрації. За резуль-
татами дослідження запропоновано можливі шляхи 
удосконалення правового регулювання адміністратив-
но-правового статусу зазначеного органу.

Ключові слова: дохід, податок, митний платіж, пу-
блічна адміністрація, податкові органи, митні органи.

Постановка проблеми. Реорганізація у 2012 році 
Державної податкової служби України та Державної мит-
ної служби України у Міністерство доходів і зборів (далі 
– Міндоходів) України зумовило необхідність визначення 
його місця у системі публічної адміністрації, що дозволить 
визначити його цільове призначення, мотиви створення, 
загальні засади функціонування, роль у системі публічної 
адміністрації тощо. Адже у наукових джерелах зараз роз-
глядаються проблемні питання щодо визначення адміні-
стративно-правового статусу Міністерства доходів і зборів 
України та його місця в системі публічної адміністрації.

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. Окремі питання функціону-
вання податкових та митних органів України неоднора-
зово розглядались у наукових працях таких вчених, як  
О.О. Бандурка, В.Т. Білоус, Ю.П. Битяк, Л.К. Воронова, 
Н.Р. Нижник, Ю.В. Оніщук, З.І. Перощук, О.В. Поката-
єва, Т.О. Проценко, М.П. Кучерявенко, Л.А. Савченко, 
В.К. Шкарупа тощо. Переважна більшість дослідників 
розглядали місце податкових та митних органів крізь 
призму діяльності Державної податкової служби України 
та Державної митної служби України, ще до створення 
Міндоходів України. Тому проведені у попередні роки до-
слідження, на жаль, повною мірою не враховують реалії 
сучасності.

Зазначене обумовило мету даної статті – дослідження 
місця уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з доходів і зборів – Міндоходів України в системі 
публічної адміністрації та надання пропозицій щодо вдо-
сконалення правових засад його діяльності.

Виклад основного матеріалу. Система публічної 
адміністрації по суті своїй створює досить складну со-
ціальну систему, що має функціональне призначення 
здійснювати організуючий вплив на суспільство, має ви-
значену сукупність елементів, форми прояви діяльності. 
Здійснення публічного адміністрування у межах держави 
вимагає забезпечення належного рівня взаємодії суб’єктів 

владних повноважень, що можливо забезпечити лише в 
умовах нормального процесу функціонування механізму 
держави, через розуміння якого і можливо визначити міс-
це уповноваженого центрального органу виконавчої вла-
ди з доходів та зборів у системі публічної адміністрації.

Поширеним є розуміння механізму держави як системи 
нормативно визначених, взаємодіючих органів та організа-
цій держави, створених для реалізації її завдань і функцій 
та наділених спеціальними повноваженнями у відповідній 
сфері діяльності. Таке визначення забезпечує характеристи-
ку механізму ефективного функціонування держави та вза-
ємодії різних структур у процесі реалізації економічних, 
політичних і соціально-культурних функцій держави. А 
структурно до нього відносять три рівні: перший – державні 
підприємства, установи та організації, які забезпечують реа-
лізацію економічних і соціальних функцій держави; другий 
– органи держави (особлива частина державного механізму, 
що забезпечує виконання владних повноважень); третій – 
структури спеціального призначення (контрольно-наглядові 
органи, збройні сили, поліція, спецслужби, органи виконан-
ня кримінальних покарань) [1, с. 165].

Безпосередній інтерес становить другий рівень вище-
наведеної структури механізму держави, а саме місце у 
даній системі уповноваженого центрального органу вико-
навчої влади з доходів та зборів. На даний орган, яким за-
раз виступає Міністерство доходів і зборів, покладається 
публічне адміністрування податків, зборів, митних плате-
жів та єдиного внеску забезпечення. Це обумовлено тим, 
що зазначене міністерство було утворено як правонаступ-
ник Державної податкової служби України та Державної 
митної служби України [2], а тому для визначення його 
місця у системі публічної адміністрації, необхідно прига-
дати, яке місце посідали реорганізовані державні служби 
та які зміни відбулись з утворенням нового міністерства.

Створення та формування податкової служби в Україні 
можливо пов’язати з прийняттям у 1990 році Закону Укра-
їни «Про державну податкову службу в Українській РСР», 
яким було визначено, що основним завданням державної 
податкової служби є забезпечення дотримання законодав-
ства про податки, облік усіх платників податків та інших 
обов’язкових платежів, а також здійснення контролю і 
забезпечення правильності обчислення та сплати відпо-
відних платежів [3]. Органи державної податкової служби 
являли собою структуру, що мала три рівні: перший – Го-
ловну державну податкову інспекцію (центральний орган 
виконавчої влади); другий – державні податкові інспекції 
в областях та містах з районним поділом; третій – держав-
ні податкові інспекції у районах, районах у містах, містах 
без районного поділу. Пізніше, з прийняттям у 1992 році 
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Закону України «Про внесення змін та доповнень до За-
кону Української РСР «Про державну податкову службу 
в Українській РСР»» [4], державна податкова служба була 
підпорядкована Міністерству фінансів України. Незаба-
ром у 1993 році, з метою більш детального визначення 
структури, функцій та місця державної податкової служ-
би у системі органів виконавчої влади, було прийнято За-
кон України «Про внесення змін і доповнень до Закону 
України «Про державну податкову службу в Україні»», що 
також розширив перелік функцій податкової служби [5]. 
Одним з ключових недоліків даного періоду законодавчих 
змін стосовно податкової служби науковці визначають 
відсутність чітко визначеного статусу Головної податкової 
інспекції України [6, с. 196].

Прийняття 28 червня 1996 року Конституції Украї-
ни надало суттєвого поштовху розвиткові законодавства 
України, що в свою чергу відобразилось на правовому 
статусі податкових органів. Тому у 1996 році було утво-
рено Державну податкову адміністрацію України та від-
повідні державні податкові адміністрації в Автономній 
Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у 
містах, а також встановлено, що Державна податкова ад-
міністрація України є центральним органом виконавчої 
влади. Ці зміни відбувались на підставі Указу Президента 
України «Про утворення Державної податкової адміні-
страції України та місцевих державних податкових адмі-
ністрацій», який покладав на податкові органи завдання 
щодо забезпечення регулярного надходження коштів у 
державні фонди фінансових ресурсів [7]. А згодом 5 лю-
того 1998 року згідно з Законом України «Про внесення 
змін до Закону України «Про державну податкову службу 
в Україні»» було внесено зміни до назв низки податкових 
органів та закріплено статус податкової міліції у складі 
органів державної податкової служби [8].

Проведення адміністративної реформи в Україні, а та-
кож відповідне реформування податкової сфери, призве-
ло до того, що у 2010 році Указом Президента України № 
1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» [9] внаслідок реорганізації Державної 
податкової адміністрації України була утворена Державна 
податкова служба України. Прийняття цього документу 
проілюструвало перегляд існуючої та формування новіт-
ньої концепції функціонування органів державної влади, у 
тому числі і податкових органів, які внаслідок реорганізації 
повинні більш ефективно виконувати завдання щодо реалі-
зації державної податкової політики. Щоправда державна 
податкова служба України, як відомо, проіснувала досить 
незначний час, оскільки вже у 2012 році, з прийняттям Ука-
зу Президента України «Про деякі заходи з оптимізації сис-
теми центральних органів виконавчої влади» № 726/2012, 
було утворено Міністерство доходів і зборів України, шля-
хом реорганізації Державної митної служби України та 
Державної податкової служби України [10].

Також слід приділити увагу Державній митній службі 
України, яка теж була реорганізована у Міністерство до-
ходів і зборів України. Сучасний етап становлення даної 
служби та закріплення її місця у системі органів держав-
ної влади, а також визначення правового статусу можли-
во пов’язати з прийняттям Закону України «Про митну 
справу в Україні» від 25 червня 1991 року [11], Митного 
кодексу України від 12 грудня 1991 року [12] та Закону 

України «Про Єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 
року [13].

З метою реалізації положень зазначених докумен-
тів, в Україні також було прийнято низку підзаконних 
нормативних актів. Найбільш значимим з них став Указ 
Президента України «Про утворення Державного митно-
го комітету України» від 11 грудня 1991 року, яким було 
створено центральний орган державного управління у га-
лузі митної справи – Державний митний комітет України 
а основним завданням цього комітету визначалось забез-
печення захисту економічної безпеки України, додержан-
ня законодавства про митну справу, здійснення митного 
контролю та оформлення [14].

Указом Президента України від 16 грудня 1993 року 
затверджено Комплексну програму розбудови державного 
кордону України, якою було визначено низку політичних, 
організаційних, правових і матеріально-технічних заходів 
з розбудови митної інфраструктури та розвитку мережі 
пунктів пропуску на період до 2000 року [15]. Логічним 
продовженням цього стала затверджена 16 листопада 2000 
року Програма дій, спрямованих на підтримання режиму 
державного кордону України і прикордонного режиму, 
розвиток митних органів України, на період до 2005 року 
[16]. Усе це вимагало здійснення реорганізації структури 
митної системи України та зміни принцип її побудови та 
управління з територіального на регіональний. Відповідні 
заходи були передбачені в Указі Президента України від 29 
листопада 1996 року «Про Державну митну службу Украї-
ни» [17], з прийняттям якого замість ліквідованого Держав-
ного митного комітету України утворено Державну митну 
службу України, як центральний орган виконавчої влади.

Подальший період діяльності даного центрального 
органу виконавчої влади характеризується постійною 
роботою щодо вдосконалення організаційної структури 
і централізації управління митною системою, зміцнення 
виконавської дисципліни, мобільності митних підрозді-
лів, посилення митного контролю й боротьби з контрабан-
дою та порушеннями митних правил. Період з 1996 року 
і по 2012 рік можливо охарактеризувати як етап комплек-
сного удосконалення діяльності Державної митної служ-
би України і реалізації заходів з наближення стандартів її 
роботи до європейського й світового рівня. Як відомо, у 
2012 році Державна митна служба України, так само як і 
Державна податкова служба України, була реорганізована 
у Міністерство доходів і зборів України.

Внаслідок проведеної реорганізації місце уповноваже-
ного центрального органу виконавчої влади з доходів та 
зборів у системі публічної адміністрації змінилось. Якщо 
розглядати систему органів виконавчої влади, то вона упо-
рядкована за структурно-функціональним принципом від-
повідно до Законів України «Про Кабінет Міністрів Укра-
їни», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про 
місцеві державні адміністрації». Вона включає в себе за 
критерієм організаційно-правового рівня такі види: 1) ви-
щий орган у системі органів виконавчої влади – Кабінет 
міністрів України; 2) центральні органи виконавчої влади 
(ЦОВВ) – міністерства та інші центральні органи; 3) місце-
ві органи виконавчої влади – обласні (Київська та Севасто-
польська міські), районні державні адміністрації [18].

Підсистема центральних органів виконавчої влади 
визначає шість типів виконавчих органів: міністерства; 
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державні служби, державні інспекції, державні агентства, 
незалежні регулятори та органи зі спеціальним статусом 
(Антимонопольний комітет України, Державний комітет 
телебачення і радіомовлення України, Фонд державного 
майна України).

Створення Міністерства доходів і зборів України 
мало вплив на визначення місця уповноваженого цен-
трального органу виконавчої влади з доходів та зборів у 
системі публічної адміністрації. Адже до 24 грудня 2012 
року Державна митна служба України була центральним 
органом виконавчої влади в галузі митної справи, діяль-
ність якого спрямовувалась та координувалась Кабіне-
том Міністрів України через Міністра фінансів України 
[19]. У свою чергу Державна податкова служба України 
була центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовувалась і координувалась Кабінетом Міні-
стрів України через Міністра фінансів України [20]. Тобто 
обидва ці органи були державними службами, які згід-
но законодавства були утворені для виконання окремих 
функцій з реалізації державної політики. Діяльність Дер-
жавної податкової служби України та Державної митної 
служби України спрямовувалась та координувалась через 
Міністра фінансів України, який мав низку суттєвих по-
вноважень щодо: затвердження планів, отримання звітів, 
кадрових призначень, створення та ліквідації підрозділів 
тощо. Крім того, Міністерство фінансів України виступа-
ло головним органом у системі центральних органів ви-
конавчої влади з формування та забезпечення реалізації 
податкової та митної політики [21].

Висновки. Реорганізація уповноваженого централь-
ного органу виконавчої влади з доходів та зборів у мі-
ністерство призвело до того, що цей орган почав займа-
ти дещо інше місце у системі публічної адміністрації, а 
його адміністративно-правовий статус набув змін. Згідно 
із законодавством, міністерство є центральним органом 
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалі-
зує державну політику в одній чи декількох визначених 
Президентом України сферах, проведення якої покладено 
на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами 
України. Міністерство очолює міністр України, який є 
членом Кабінету Міністрів України. На міністерство як на 
складову системи органів виконавчої влади покладається 
сукупність завдань, виконання яких не притаманне адмі-
ністративно-правовому статусу державних служб.

Таким чином, уповноважений центральний орган ви-
конавчої влади з доходів та зборів – Міністерство доходів 
і зборів України буде не лише адмініструвати податки та 
митні платежі, а також матиме можливість формувати 
політику держави у відповідній сфері. Така ситуація ви-
кликає деякі зауваження, оскільки Міністерство доходів і 
зборів України таким чином може отримати можливість до 
створення фіскального тиску, в окремих галузях підприєм-
ництва. Тому слід зазначити на необхідності чіткого роз-
межування компетенції Міндоходів та Мінфіну України.
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Аксюков С. Н. Место уполномоченного цен-
трального органа исполнительной власти по дохо-
дам и сборам в системе публичной администрации

Аннотация. В статье автор рассматривает актуаль-
ные проблемы публичного администрирования в сфере 
доходов и сборов. Рассматриваются особенности адми-
нистративно-правового статуса уполномоченного цен-
трального органа исполнительной власти по доходам и 
сборам, а также его место в системе публичной адми-
нистрации. По результатам исследования предложены 
возможные пути усовершенствования правового регу-
лирования административно правового статуса данного 
органа.

Ключевые слова: доход, налог, таможенный сбор, 
публичная администрация, налоговые органы, тамо-
женные органы.

Aksiukov S. Place of the authorized central organ 
of executive power of revenue and duties in system of 
public administration

Summary. In the article an author examines the issues of 
the day of public administration in the field of revenue and 
duties. The features of legal status of the authorized central 
organ of executive power on revenue and duties, also his 
place in the system of public administration, are examined. 
On results research the possible ways of improvement of 
the legal adjusting of legal status of this organ are offered.

Key words: revenue, tax, customs payment, public 
administration, rating authority, custom authority.
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Національного університету державної податкової служби України

УСУНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ 
ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ 

У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Анотація. У статті досліджено питання основних 

корупційних ризиків, що виникають у сфері надання 
адміністративних послуг органами державної влади. 
Особлива увага приділена факторам, тобто корупцій-
ним ризикам, що виникають у сфері виконання пока-
рань, які негативно впливають на поведінку публічного 
службовця. Виокремлено деякі правові та організаційні 
заходи щодо усунення зазначених ризиків.

Ключові слова: корупційні ризики, корупція, кон-
флікт інтересів.

Постановка проблеми. Перевірено практикою, що 
поширенню корупції найчастіше сприяють низький про-
фесіоналізм і некомпетентність співробітників. Ці про-
блеми дуже часто виникають у діяльності правоохорон-
них органів та об’єктивно зумовлені недоліками в підборі 
і розстановці кадрів. Нерідко керівники беруть на службу 
в систему осіб, з метою укомплектування вільних штат-
них одиниць, не перевіривши їх ділові якості. Серед най-
більш важливих причин і умов, що сприяють поширенню 
корупції, науковці виділяють моральне розкладання спів-
робітників, які зневажають вимоги закону. Основна мета 
їх діяльності отримання матеріальної вигоди. З іншого 
боку, необхідно зазначити, що рівень соціального захисту 
співробітників кримінально-виконавчої системи не від-
повідає сформованому в країні соціально-економічному 
становищу. На сьогодні співробітники кримінально-вико-
навчої системи працюють в умовах, коли відсутні соціаль-
ні гарантії, ненормований робочий день, низька заробітна 
плата не відповідає обсягу та складності виконуваної ро-
боти, проблеми матеріально-технічного забезпечення. У 
зв’язку з цим керівники не можуть висувати до кандидатів 
при прийомі на службу в кримінально-виконавчу систему 
високі вимоги [1].

Виклад основних положень. Як було зазначено, у 
здійсненні виправного впливу на засуджених важливу 
роль відіграє персонал пенітенціарних установ. Проте 
плинність кадрів пов’язана з низькою заробітною платою 
персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих 
ізоляторів і підприємств установ виконання покарань, 
низьким рівнем соціальної захищеності персоналу та 
пенсіонерів Державної кримінально-виконавчої служби 
України і членів їх сімей, що робить професію непрестиж-
ною і створює умови для виникнення корупційних ризи-
ків, а також недостатня чисельність персоналу, який має 
спеціальну освіту, та не розвиненість системи підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу 
установ виконання покарань і слідчих ізоляторів негатив-

но впливають на ефективність виконання завдань, покла-
дених на Державну пенітенціарну службу України [2, с. 
403]. Так, за результатами направлених до суду протоколів 
про адміністративні корупційні правопорушення у 2012 
році до відповідальності притягнуто 1 987 осіб, на яких 
накладено штрафи на загальну суму 2 104 066 грн. Серед 
них 289 службових осіб і працівників органів внутрішніх 
справ, державної кримінально-виконавчої служби, орга-
нів цивільного захисту, податкової міліції [3, с. 13]. 

У структурі корупційних правопорушень посадовців 
ОВС більшість становлять правопорушення, пов’язані з 
незаконним отриманням грошової винагороди (36%), вне-
сенням недостовірних відомостей до офіційних докумен-
тів (25%) і наданням незаконних переваг під час прийняття 
управлінських рішень (21%). Така тенденція є наслідком 
як активізації боротьби з корупцією, так і зростання рівня 
латентності корупційних проявів, виникнення нових схем 
і способів учинення службових зловживань [4, с. 84].

Одним із основних напрямів у сфері запобігання ко-
рупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть ви-
никнути в діяльності державних службовців, а також 
усунення умов і причин їх виникнення. У свою чергу до 
корупційних ризиків, пов’язаних з державною службою, 
необхідно віднести ймовірність виникнення корупцій-
ної поведінки, що може бути викликана: недотриманням 
обов’язків, заборон і обмежень, установлених для дер-
жавних службовців у зв’язку з проходженням державної 
служби; реалізацією повноважень при здійсненні профе-
сійної діяльності державного службовця [5, с. 14].

Корупційні ризики продиктовані недоліками право-
вого регулювання питань, пов’язаних з проходженням 
державної служби, і виявляються по-різному. В одному 
випадку ризики виникають при недотриманні встанов-
лених законодавством заборон, пов’язаних з державною 
службою; в іншому – у зв’язку з виконанням повноважень 
державними службовцями при здійсненні професійної ді-
яльності [5, с. 30].

Визначення змісту корупційних ризиків, пов’язаних 
з недотриманням встановлених законодавством забо-
рон, необхідно розпочати з нормативно-правових вимог, 
висунутих до державних службовців. До них належать 
обов’язки, обмеження і заборони, пов’язані з проход-
женням цивільної служби, спрямовані на попереджен-
ня незаконного використання особою свого посадового 
становища з метою отримання вигоди у вигляді грошей, 
цінностей, іншого майна або послуг майнового характеру, 
інших майнових прав для себе або для третіх осіб або не-
законне надання такої вигоди [5, с. 30-31].
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Заброда Д.Г. визначає такі критерії для класифікації 
корупційних ризиків залежно від: «сфери існування (дер-
жавні закупівлі, надання адміністративних послуг, прива-
тизація тощо); поширеності (загальні для усієї публічної 
адміністрації, характерні для окремих органів публічної 
влади); характеру подальшого розвитку корупційної ситу-
ації (ті, що мотивують активну корупційну поведінку, ко-
рупційну бездіяльність); порядку усунення (ті, що можуть 
бути усунуті адміністративно-управлінськими заходами; 
потребують внесення змін у законодавчі або норматив-
но-правові акти); ступеня об’єктивізації – наявний; потен-
ційний» [6, с. 82].

В аналітичній записці «Щодо заходів зниження рів-
ня корупції у сфері державних послуг» зазначено, що до 
аспектів, які можуть розцінюватися як корупціоногенні 
ризики, у разі не прийняття закону «Про адміністратив-
ні послуги» та Адміністративно-процедурного кодексу, 
доцільно віднести такі: «надання органами виконавчої 
влади господарських послуг і платних послуг, які, по суті, 
є контрольно-наглядовою діяльністю органів, що визна-
чається їх функціональним навантаженням, є причиною 
«конфлікту функцій» всередині органу, що викликає по-
садові зловживання; неврегульованість законодавства 
в аналізованій сфері, що призводить до того, що органи 
виконавчої влади самі встановлюють правила надання 
послуг, визначають процедури та вимагають наявність 
документів, не передбачених законодавством; делегуван-
ня повноважень органів виконавчої влади щодо надання 
державних послуг державним підприємствам, установам 
та організаціями, які можуть самі визначати процедури 
надання послуг; перевантаженість міністерств функціями 
з управління майном, в тому числі державними підприєм-
ствами, що призводить до широкої самостійності зазначе-
них підприємств, їх непідконтрольності та непідзвітності; 
багатоступеневий процес отримання документів дозвіль-
ного характеру, який вимагає від отримувача послуги за-
мовлення додаткових послуг, що надаються державними 
чи приватними підприємствами, установами та організа-
ціями, які є монополістами у своїх сферах» [7].

Як зазначає Коліушко І., «дослідження корупції у сфе-
рі надання адміністративних послуг органами публічної 
адміністрації дозволило ідентифікувати головні коруп-
ційні ризики: необґрунтовано великі строки надання ок-
ремих адміністративних послуг, складність процедури їх 
отримання, невпорядкованість їх оплати, встановлення 
додаткових «платних» послуг тощо». У сфері контроль-
но-наглядової діяльності він виділяє надання необґрун-
товано широких повноважень адміністративним орга-
нам щодо припинення або заборони діяльності, загальну 
спрямованість на покарання (стягнення штрафів), а не на 
усунення порушень чи їх попередження, вказує на велику 
відмінність у визначенні максимального та мінімального 
розмірів штрафу, співпадання складів адміністративних 
проступків і злочинів тощо. Більшість із названих коруп-
ційних ризиків в Україні, як стверджує науковець, зумов-
лені недосконалою, системою публічної адміністрації, яка 
залишилася майже радянською, а також низькою якістю 
законодавства [8].

Актуальні висновки з означеної проблематики містить 
Аналітичний звіт щодо корупційних ризиків у сферах на-
дання адміністративних послуг і контрольно-наглядової 

діяльності публічної адміністрації України, підготовлений 
у квітні 2009 року відділом проблем економічної злочин-
ності Директорату з питань співробітництва Генерального 
директорату прав людини і правових питань. Основними 
корупційними ризиками у сфері надання адміністратив-
них послуг визначено такі: загальна складність процедури 
надання адміністративних послуг; необґрунтовано великі 
строки надання окремих адміністративних послуг; від-
сутність інформації про процедуру надання адміністра-
тивних послуг; обмежений доступ до адміністративних 
органів, що надають послуги (обмежений час прийому, 
черги тощо) [9].

Завадський М.О. вважає, що «до певної міри коруп-
ційним ризиком у сфері надання адміністративних послуг 
можна вважати монополізм при їх наданні – тобто закрі-
плення компетенції (повноваження) з надання абсолют-
ної більшості адміністративних послуг за єдиним і чітко 
визначеним органом публічної адміністрації. При цьому 
такий монополізм має передусім територіальний харак-
тер і полягає в можливості звернення приватної особи за 
отриманням послуги виключно до одного органу в чітко 
визначеній адміністративно-територіальній одиниці, як 
правило, відповідно до місця проживання фізичної особи 
(місцезнаходження юридичної особи)» [10].

Побережний В.В. зазначає, що корупційні ризики ви-
пливають з відсутності правового механізму запобігання 
та розв’язання конфлікту інтересів, що виникає у процесі 
діяльності посадових осіб, що займають виборні посади; 
неврегульованості процедури та механізму лобіювання 
інтересів громадян у виборних органах, зокрема органах 
місцевого самоврядування. Він вважає, що наступним 
завданням є запровадження стандартів етичної поведінки 
посадових осіб на виборних посадах, що також стосуєть-
ся питання професійної етики державних службовців [11].

Як правило, наслідком конфлікту інтересів є отриман-
ня публічним службовцем вигоди особисто для себе, своєї 
родини чи своїх друзів, всупереч інтересам держави. Саме 
цей момент є головним при визначенні поняття корупції у 
Законі України «Про засади запобігання і протидію коруп-
ції»: «використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 4 цього 
Закону, наданих їй службових повноважень та вигоди або 
прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб або відповідно обіцянка / пропозиція чи надан-
ня неправомірної вигоди особі, зазначеній в ч. 1 ст. 4 цього 
Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 
особам з метою схилити цю особу до протиправного вико-
ристання наданих їй службових повноважень і пов’язаних 
із цим можливостей» (ч. 1 ст. )». Янюк Н. вважає: що для 
створення належного механізму запобігання та протидії 
корупції важливо окреслити сферу ризиків виникнення 
конфлікту інтересів [12, с. 144].

Як стверджує Завадський М.О., одним із способів 
подолання корупційного ризику є встановлення на за-
конодавчому рівні обґрунтованих (адекватних) і чітких 
строків надання адміністративних послуг, у тому числі 
внаслідок перегляду та внесення змін до відповідних нор-
мативно-правових актів. «Обґрунтованість (вмотивова-
ність) таких строків повинна встановлюватися на основі 
дослідження витрат часу, необхідних для надання адмі-
ністративних послуг конкретного виду. Тобто потрібно 
обов’язково враховувати складність процедури вирішен-
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ня адміністративної справи. Для мінімізації даного коруп-
ційного ризику необхідне також спрощення процедури 
надання адміністративної послуги, в тому числі внаслідок 
ширшого використання сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій» [10]. 

Пльонкін М. зауважує, що розробка схем корупцій-
них ризиків має ряд позитивних моментів і дозволяє де-
тально розібратися в механізмі здійснення посадових 
повноважень, виявити можливі корупційні ризики і роз-
робити ефективнішу систему заходів, орієнтовану на по-
передження корупції [13].

Панкевич Н.В. підкреслює, що головна умова знижен-
ня корупційних ризиків – це відродження демократичної 
змагальності в політичному процесі, що відкриває легаль-
ні канали представництва різноманітних інтересів, підви-
щувальної прозорості адміністративних структур, що ста-
вить їх діяльність під громадський контроль [14].

Колчеманов Д.М., розглядаючи зміст адміністратив-
но-правового регулювання протидії корупції в системах 
державної служби зарубіжних країн, зазначає, що у них 
досить детально визначено механізми вирішення конфлік-
ту інтересів у системі державної служби, що дозволяє мі-
німізувати корупційні ризики в адміністративній діяльно-
сті державних службовців [15, с. 9].

Дослідження зарубіжного досвіду протидії корупції 
дозволяє зробити висновок про те, що в даний час для зни-
ження ступеня небезпеки корупційних ризиків у системі 
державної служби необхідно створити та ефективно вико-
ристовувати систему антикорупційних заходів, які повин-
ні включати: послідовне застосування адміністративних 
регламентів у службовій діяльності службовців органів 
державної влади та управління; оптимальне визначен-
ня прав, обов’язків, а також режиму юридичної відпові-
дальності органів публічної влади, а також їх службовців; 
введення чітких процедур прийняття адміністративних 
рішень; використання методики аналізу правових актів на 
предмет корупціогенності; роз’яснення антисоціального 
характеру корупції та її негативних наслідків для суспіль-
ства, держави і громадян [15, с. 11].

На думку Звягіна М.М., з метою ефективної реалізації 
адміністративно-правових механізмів протидії корупції 
в системі митної служби РФ необхідно впроваджувати в 
її діяльність ряд рекомендацій Міжнародного валютного 
фонду, спрямованих на мінімізацію ризиків корупції у 
правоохоронній діяльності митної служби. Зокрема, до-
цільно удосконалювати систему відбору та підготовки 
кадрів для роботи в системі митної інфраструктури, впро-
вадити адміністративні процедури організації митних 
операцій, створити механізми внутрішнього аудиту, вдо-
сконалити правові та організаційні засади служби власної 
безпеки, заохочення громадян за інформацію про коруп-
ційні правопорушення співробітників митної служби, а 
також полегшити доступ суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності до відомчих нормативних правових актів мит-
ної служби тощо [16].

Снігірьов О. розробив певні рекомендації щодо запобі-
гання ризиків корупції в правоохоронних органах: удоско-
налення податкового законодавства з метою запобігання 
багатозначному трактуванню правових норм; покращан-
ня матеріально-технічного забезпечення правоохоронних 
органів; підвищення рівня морального і матеріального 

стимулювання працівників правоохоронних органів; по-
ліпшення системи соціального захисту працівників пра-
воохоронних органів, зокрема, забезпечення житлом і 
медичним обслуговуванням; формування позитивного 
іміджу працівників правоохоронних органів серед насе-
лення; покращання взаємодії із засобами масової інфор-
мації з питань боротьби правоохоронних органів з коруп-
ційними проявами; удосконалення методів професійного 
відбору та управління персоналом правоохоронних орга-
нів; проведення соціологічних досліджень, спрямованих 
на визначення мотивації вступу на службу в ці органи, а 
також можливих недоліків підготовки кадрів [17].

Махонін Ю.В. вважає, що ефективна профілактика 
корупційних проявів можлива лише за умови суттєвого 
вдосконалення системи управлінського регулювання та 
контролю оперативно-службової діяльності, особливо в 
тих її напрямах, які найбільше підпадають під вплив ко-
рупційних ризиків. У зв’язку з цим він пропонує доопра-
цювати методики виявлення таких ризиків з урахуванням 
міжнародного досвіду формування управлінської антико-
рупційної політики [4, с. 85].

Враховуючи вищесказане, на нашу думку, дуже дореч-
ним буде висновок Закірової І.Ф. про те, що в боротьбі з 
корупцією потрібно переглянути кадрову політику кримі-
нально-виконавчої системи. Необхідно затвердити реєстр 
«корупційно вразливих» посад, а саме простежувати за 
матеріальним станом кожного із співробітників кримі-
нально-виконавчої системи як при прийомі на роботу, так 
і при призначенні його на нову посаду [18].

Висновки. Усунення корупційних ризиків у діяльності 
персоналу кримінально-виконавчої системи виключить 
необхідність порушувати кримінальне і кримінально-ви-
конавче законодавство, позитивно вплине на покращання 
їх роботи, а це, у свою чергу, обмежить можливість засу-
джених безкарно порушувати умови відбування покарань 
і не сприятиме поширенню традицій тюремної субкульту-
ри, а також підвищить авторитет співробітників пенітен-
ціарної системи серед населення.
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Боднарчук О. Г. Устранение коррупционных ри-
сков как ключевой фактор в борьбе с коррупцией в 
сфере исполнения наказаний

Аннотация. В статье исследованы вопросы основ-
ных коррупционных рисков, возникающих в сфере 
предоставления административных услуг органами 
государственной власти. Особое внимание уделено 
факторам, то есть коррупционным рискам, возникаю-
щим в сфере исполнения наказаний, которые негативно 
влияют на поведение публичного служащего. Выде-
лены некоторые правовые и организационные меры по 
устранению указанных рисков.

Ключевые слова: коррупционные риски, корруп-
ция, конфликт интересов.

Bodnarchuk O. Eliminating corruption risk as a key 
factor in the fight against corruption in the penitentiary

Summary. In the article the basic issues of corruption 
risks that arise in the provision of administrative services 
by public authorities. Special attention is given to the 
factors, that is corruption risks arising within the scope of 
Corrections, which negatively affect the behavior of public 
servants. Highlights some of the legal and organizational 
measures to address these risks.
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Величко В. В.,
старший оперуповноважений в особливо важливих справах

Департаменту державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС України

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА МІНІСТЕРСТВОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ – ІНТЕРПОЛ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню осо-
бливостей здійснення функції представництва Мініс-
терством внутрішніх справ інтересів України у Міжна-
родній організації кримінальної поліції – Інтерпол.

Ключові слова: виконавча влада, міністерство, дер-
жавний апарат, МОКП Інтерпол, координація, взаємо-
дія, правоохоронний орган.

Постановка проблеми. Якщо розглядати загалом 
участь України у міжнародному співробітництві щодо 
боротьби зі злочинністю як напрям державно-політичної 
діяльності, то, безперечно, серед засобів правового регу-
лювання різних заходів слід виділити міжнародно-пра-
вові механізми, а також форми і методи, застосовувані у 
кримінально-процесуальній сфері. Однак, коли йдеться 
про такі форми діяльності, як налагодження взаємодії, 
участь у координації дій правоохоронних органів, орга-
нізація внутрішньої структури Укрбюро та його Робочо-
го апарату, формування його штатного розпису, розро-
блення і затвердження посадових обов’язків працівників 
тощо, то провідна роль у цьому відводиться саме засо-
бам адміністративно-правового регулювання. Це, своєю 
чергою, визначає обрання відповідних способів і техно-
логій юридичного забезпечення виконавчо-владної пра-
воохоронної діяльності МВС як складової державного 
апарату.

Аналіз останніх досліджень і виділення невиріше-
них проблем. У наукових публікаціях з питань організації 
спільної міжнародної боротьби зі злочинністю більшість 
фахівців наголошують на рівноправності повноважень су-
дово-слідчих органів, які здійснюють взаємодію, - зокре-
ма, О.І. Виноградова висновує про наявність засад рівно-
сті «центральних органів» держав-сторін незалежно від їх 
компетенції відповідно до національного (внутрішнього) 
законодавства [1, с. 92]. Окремі результати теоретичного 
розроблення засад представництва Міністерством вну-
трішніх справ інтересів України у міжнародних органі-
заціях репрезентували у своїх працях як українські, так і 
зарубіжні вчені: І.В. Дроздова, С.Є. Житняк, Є.В. Зозуля, 
Н.В. Лазнюк, В.А. Некрасов, В.С. Радецький, К.С. Родіо-
нов, В.Б. Смелік, Д.Д. Стронський та інші. Разом з тим, 
зазначені питання протягом тривалого часу вивчалися 
переважно представниками інших галузей правничої на-
уки – міжнародного права, кримінології, кримінального 
процесу, оперативно-розшукової діяльності тощо, тоді 
як адміністративістами вони згадувалися лише побічно. 
Метою цієї статті є дослідження змісту представницької 
функції МВС України у відносинах з Міжнародною орга-

нізацією кримінальної поліції (далі – МОКП) Інтерпол з 
позицій науки адміністративного права.

Виклад основного матеріалу. З огляду на те, що ос-
новною ознакою правосуб’єктності органів виконавчої 
влади, яка реалізується у кожній сфері адміністративних 
правовідносин, визначається публічна владність [2, с. 9], 
слід зазначити, що в умовах проведення в Україні адміні-
стративної реформи відбулася відповідна зміна підходів 
науковців та практиків до вивчення засад представництва 
Міністерством внутрішніх справ (далі – МВС), котре є 
складовою державного апарату і центральним органом 
виконавчої влади, інтересів України у Міжнародній орга-
нізації кримінальної поліції – Інтерпол. Форми та спосіб 
виконання повноважень МВС, що діє як Національне цен-
тральне бюро (далі – НЦБ) Інтерполу в Україні, обумовле-
но особливостями його правового статусу, що реалізуєть-
ся у відповідних адміністративних правовідносинах.

Уряд України 25 березня 1993 р. своєю постановою за 
№ 220 затвердив Положення про Національне центральне 
бюро Інтерполу, яким було визначено, що Міністерство 
внутрішніх справ виступає як Національне центральне 
бюро Інтерполу. Водночас, ті зміни, що відбувалися у 
структурі МВС України та тривають до сьогодні – пере-
дусім, удосконалення нормативно-правових засад його 
діяльності, оптимізація системи органів і підрозділів вну-
трішніх справ, практично не позначилися на цілях і змісті 
діяльності НЦБ, оскільки його функції виявилися цілком 
пристосовними до цілей і завдань МВС.

Функції НЦБ у різних країнах покладаються, як пра-
вило, на поліцейські або інші правоохоронні органи дер-
жави, та у більшості країн такими постають міністерства, 
що опікуються питаннями внутрішніх справ. Міністер-
ства, своєю чергою, та інші центральні органи виконавчої 
влади загалом утворюють державний апарат виконавчої 
влади – дієву структуру, на яку покладається практич-
не здійснення загальнодержавних завдань у всіх сферах 
суспільного життя, в тому числі й у сфері підтримання 
міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі зло-
чинністю. Це підтверджує й думка К.С. Родіонова, який 
підкреслює: «на всіх стадіях зовнішньополітичного про-
цесу, від початку збирання, оброблення, систематизації й 
аналізу інформації, розроблення альтернативних проектів 
і завершуючи прийняттям рішень, їх реалізацією та контр-
олем за виконанням, державному апаратові належить 
виключно важлива роль» [3, с. 171-177]. В руслі нашого 
дослідження, з урахуванням того, що органи виконавчої 
влади постають основними суб’єктами адміністративного 
права, слід окремо зупинитися на здійсненні аналізу ад-
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міністративно-правових засад діяльності МВС як Націо-
нального центрального бюро Інтерполу в Україні.

Вихідним аспектом характеристики адміністратив-
но-правового статусу Укрбюро Інтерполу можна вважати 
те, що у зв’язку із членством у Інтерполі МВС України від 
імені держави здійснює представницькі функції в цій між-
народній організації. Правова основа такого представни-
цтва ґрунтується на засадах, визначених Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 13.09.2002 р. за № 1371 «Про 
порядок участі центральних органів виконавчої влади у 
діяльності міжнародних організацій, членом яких є Укра-
їна» (що є чинною на теперішній час, зі змінами і допов-
неннями), якою затверджено Порядок участі центральних 
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних орга-
нізацій, членом яких є Україна, а також перелік централь-
них органів виконавчої влади, інших державних органів, 
відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають 
із членства України в міжнародних організаціях [4]. За-
стосоване у назві й тексті наведеної постанови узагаль-
нення «центральні органи виконавчої влади» потребує 
конкретизації з огляду на необхідність виокремлення осо-
бливостей порядку покладення функцій представництва 
інтересів нашої держави в МОКП на МВС України.

По-перше, всі органи та підрозділи внутрішніх справ, 
які діють у системі МВС України – зокрема, й Укрбюро Ін-
терполу, є суб’єктами виконавчої влади. В адміністратив-
но-правовій науці під органом виконавчої влади визнається 
частина державного апарату (організація), що має власну 
структуру і штат службовців та у межах встановленої ком-
петенції здійснює від імені й за дорученням держави функ-
ції державного управління в економічній, соціально-куль-
турній, адміністративно-політичній сферах суспільного 
життя [5, с. 63].

По-друге, МВС України, що здійснює керівний вплив 
стосовно підпорядкованих йому органів і підрозділів, 
має статус центрального органу виконавчої влади. Тери-
торіальний масштаб діяльності, як критерій визначення 
ролі й місця МВС України в системі інших органів ви-
конавчої влади, чітко простежується з того, що «МВС 
України є центральним органом виконавчої влади, ді-
яльність якого спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України» [6], – як це закріплено Положенням 
про Міністерство внутрішніх справ України, затвердже-
ним Указом Президента України від 06.04.2011 р. Харак-
теристику правового статусу МВС України доцільно до-
повнити твердженням Ю.П. Битяка, який роз’яснює, що 
центральними є ті органи виконавчої влади, компетен-
ція яких поширюється на всю територію України. Такі 
органи реалізовують державну політику, здійснюють 
загальне чи галузеве управління, спеціальний (функці-
ональний) вплив на об’єкти незалежно від їх місцезна-
ходження на території України [5, с. 67]. Отже, МВС 
України, що діє як НЦБ Інтерполу в Україні, виконує 
чітко визначені завдання організаційно-розпорядчого і 
виконавчо-владного характеру, обумовлені членством 
України в МОКП. Так, згідно з Положенням про Мініс-
терство внутрішніх справ України, «МВС України вхо-
дить до системи органів виконавчої влади і є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади 
у формуванні та реалізації державної політики у сфері 
захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, 

інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, 
боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування 
злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення 
громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також з 
питань формування державної політики у сферах мігра-
ції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії неле-
гальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації 
фізичних осіб, біженців та інших визначених законодав-
ством категорій мігрантів» [6].

З урахуванням загальноприйнятого в адміністратив-
но-правовій науці підходу до визначення міністерств як 
органів спеціалізованого управління [7, с. 11], слід за-
значити, що покладення на МВС України функції пред-
ставництва інтересів держави у Міжнародній організації 
кримінальної поліції має надзвичайно важливе значення 
з огляду на необхідність координації дій правоохоронних 
органів, без чого є неможливою боротьба з окремими ви-
дами злочинів, насамперед з організованою злочинністю. 
Такої думки дотримується і Є.В. Зозуля, який на підставі 
аналізу міжнародної діяльності спецпідрозділів правоохо-
ронних органів України серед основних форм взаємодії 
Міністерства внутрішніх справ України з правоохоронни-
ми органами інших держав називає обмін інформацією, 
надання взаємної правової, оперативної, методичної, тех-
нічної та іншої допомоги, проведення спільних або пого-
джених оперативних і інших заходів, підготовку кадрів [8, 
с. 58] тощо. На нашу думку, пріоритетним у міжнародно-
му співробітництві України у боротьбі зі злочинністю має 
бути не стільки визначення міжвідомчої першості того чи 
іншого органу виконавчої влади, на який покладено такі 
функції, скільки наповнення цього співробітництва фак-
тичним змістом досвіду об’єднання зусиль та одержання 
взаємовигідних результатів.

За ст. 8 Закону України «Про міліцію», співробітництво 
у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх 
справ України та відповідними органами інших держав і 
міжнародними організаціями поліції здійснюється відпо-
відно до законодавства України, міжнародних договорів 
України, а також установчих актів та правил міжнародних 
організацій поліції, членом яких є Україна [9]. Відповідні 
норми містить Положення про Міністерство внутрішніх 
справ України, в якому визначено, що МВС відповідно до 
покладених на нього завдань здійснює представництво 
України в Міжнародній організації кримінальної поліції 
– Інтерпол, забезпечує виконання зобов’язань, що випли-
вають із членства України в зазначеній міжнародній орга-
нізації (п. 56 ст. 4) [6]. Представники центральних органів 
виконавчої влади, які беруть участь у заходах міжнарод-
них організацій, керуються письмовими директивами, 
вказівками, технічними завданнями, що готуються у вста-
новленому порядку центральними органами виконавчої 
влади, відповідальними за виконання зобов’язань, які ви-
пливають із членства України у відповідній міжнародній 
організації [4].

Характер завдань, які покликане виконувати НЦБ 
на міжнародному рівні, дозволяє виділити специфічний 
статус, який відрізняє його і від інших правоохоронних 
структур України, і від виконавчих органів міжнародних 
організацій. Згідно з Положенням про Національне цен-
тральне бюро Інтерполу, основними завданнями Укрбюро 
Інтерполу є:
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- координація діяльності правоохоронних органів кра-
їни у боротьбі зі злочинністю, що має транснаціональний 
характер або виходить за межі країни;

- забезпечення взаємодії з Генеральним секретаріатом 
та відповідними органами держав – членів Інтерполу в 
боротьбі із злочинністю;

- оцінка рівня поширення в Україні злочинності, що 
має транснаціональний характер, і загрози злочинної ді-
яльності громадян України за кордоном [10].

Характер завдань, які покладено на Укрбюро, дозво-
ляє твердити про те, що сферу його діяльності у складі 
МВС було окреслено у формі виконання владних по-
вноважень, управління, а також втручання, тобто зміни 
організації та спрямування діяльності підпорядкованих 
підрозділів і служб. Загалом, координація роботи відпо-
відних органів і підрозділів на рівні міністерства поля-
гає, по-перше, у здійсненні регулювання повсякденної 
управлінської діяльності; по-друге, в координації діяль-
ності відомств, що не входять до складу міністерства, 
але зобов’язаних узгоджувати з ним свою діяльність за 
певними напрямами [7, с. 12]. Серед таких, передусім, 
необхідно згадати Державну міграційну службу. Слід 
погодитися з позицією В.А. Некрасова, В.Б. Смеліка та  
С.Є. Житняка, які стверджують, що Національне цен-
тральне бюро Інтерполу в Україні виконує лише чітко 
визначені завдання у загальному розгалуженому меха-
нізмі боротьби з криміналом, а не координує (охоплює) 
весь масив антикримінальної діяльності, як вважають 
деякі теоретики, тобто частково діяльність Укрбюро 
регламентується також низкою підзаконних норматив-
но-правових актів, що регулюють різні аспекти участі 
правоохоронних органів України у міжнародній співпра-
ці у боротьбі зі злочинністю й наданні правової допомо-
ги у кримінальних справах [11, с. 120].

Окремим напрямом роботи МВС України, що діє як 
НЦБ, є видання нормативно-правових актів, якими рег-
ламентуються порядок та підстави взаємодії правоохо-
ронних органів України з правоохоронними органами за-
рубіжних країн з використанням можливостей робочого 
апарату НЦБ Інтерполу. Як зазначає Н.В. Лазнюк, норма-
тивно-правові акти МВС виконують такі основні функції, 
що вирізняють їх від інших категорій актів (особливо від 
нормативно-правових актів органів, що мають елементи 
владної компетенції): управління; синтезу приписів різ-
номанітної галузевої належності; забезпечення реалізації 
загальних норм права; офіційного тлумачення (інтерпре-
тації) загальних норм права; забезпечення динамічності 
правового регулювання [12, с. 10; 13, с. 161]. Своєю чер-
гою, спільним наказом МВС України, Генеральної про-
куратури, Служби безпеки, Держкомкордону, Державної 
митної служби, Державної податкової адміністрації Укра-
їни введено в дію Інструкцію про порядок використання 
правоохоронними органами можливостей Національного 
центрального бюро Інтерполу в Україні в попередженні, 
розкритті та розслідуванні злочинів від 09.01.1997 р. Ця 
Інструкція визначає порядок використання правоохорон-
ними органами України можливостей Національного цен-
трального бюро Інтерполу в Україні для співробітництва 
з Генеральним секретаріатом Інтерполу та правоохорон-
ними органами зарубіжних держав під час здійснення 
діяльності, пов’язаної із попередженням, розкриттям та 

розслідуванням злочинів, які мають транснаціональний 
характер або виходять за межі України [14].

Слід звернути увагу на те, що позитивний вплив на 
процеси становлення і посилення ролі Укрбюро Інтерпо-
лу в боротьбі зі злочинними проявами свого часу спра-
вило внесення змін до організаційно-штатної структури 
Робочого апарату НЦБ Інтерполу та його територіальних 
підрозділів. Передусім було враховано досвід організацій-
ної побудови національних центральних бюро Інтерполу 
провідних країн, виходячи з найбільш характерних тен-
денцій і чинників розвитку злочинної діяльності у світі 
та в Україні. У 2004 р. у м. Києві, а також у найбільших 
областях України (Донецькій, Львівській, Харківській, 
Дніпропетровській, Одеській) замість груп НЦБ Інтерпо-
лу було створено відділення, що згодом було реформова-
не у відділи. 2005 року у м. Києві було створено окрему 
групу НЦБ Інтерполу в УВС на транспорті. Створення 
такої окремої групи зробило можливим прискорити і 
спростити вирішення пов’язаних із цим проблем, оскіль-
ки злочини на транспорті (залізничному, повітряному, 
водному, трубопровідному тощо) характеризуються від-
мінними рисами за масштабами й наслідками, і це має 
бути обов’язково враховано у практичній діяльності НЦБ 
Інтерполу. Всі регіональні підрозділи підпорядковуються 
безпосередньо начальникам відповідних головних управ-
лінь – управлінь МВС України в областях, Автономній 
Республіці Крим, містах Києві та Севастополі. 

За оцінкою фахівців, взаємодія Національного цен-
трального бюро з Генеральним секретаріатом Інтерполу 
розвивається досить успішно. Найбільш значним кроком 
Генерального секретаріату в технічному переозброєнні 
Укрбюро називають встановлення в жовтні 1995 р. сис-
теми електронної пошти Х.400, комплекс обладнання якої 
Україні було надано на безоплатній основі. Ця система 
електронної пошти, що застосовується як єдиний стан-
дартний формат для всіх повідомлень, базується на реко-
мендаціях, розроблених Міжнародним Консультативним 
Комітетом по Телефонії й Телеграфії (натепер – Сектор 
телекомунікацій Міжнародного союзу електрозв’язку) 
[15, с. 315], є ефективним засобом зв’язку з поліцейськи-
ми підрозділами та іншими правоохоронними органами 
всередині країни, оскільки зв’язок має здійснюватися 24 
години на добу, 365 днів на рік. Водночас, якщо в розви-
нутих зарубіжних країнах поліцейськими підрозділами та 
іншими правоохоронними органами використовуються 
відповідні комп’ютерні програми, що дозволяють здійс-
нювати обмін інформацією (наприклад, фотоматеріалами) 
в онлайн-режимі, то в Україні таких програм немає. Опе-
раційні можливості іншої широко застосовуваної програ-
ми – ESF24/7, дозволяють користуватися нею всім краї-
нам учасницям, однак слід зауважити, що для її адаптації 
в кожній із них потрібне застосування національної про-
грамної розробки, що дозволить запровадити доступ до 
баз даних Інтерполу. Здійснення такої національної роз-
робки, як і її придбання, потребує значних витрат, і кош-
тами Державного бюджету України на сьогодні покрити 
їх навряд чи можливо. З цієї причини в Україні дотепер 
не було розроблено власної програми. На сьогодні НЦБ 
Інтерполу може лише направляти й одержувати інформа-
цію, але не має можливості її ідентифікувати через від-
сутність програм, які дозволяли би проводити, наприклад, 
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певні види експертиз або автоматичний аналіз і пошук у 
міжнародних базах даних. 

Висновки. Предметом адміністративно-правового 
регулювання представництва Міністерством внутрішніх 
справ інтересів України в МОКП Інтерпол є специфіч-
ний різновид суспільних відносин, які виникають під час 
участі у спільних заходах щодо боротьби зі злочинністю, 
організації структури та діяльності Укрбюро Інтерполу, 
а також його Робочого апарату. В цих відносинах реалі-
зовуються цілі, функції, структурна організація певної 
системи органів – МВС України, що діє як Національне 
центральне бюро, а також його відповідних підрозділів 
в областях. Йдеться, таким чином, про подвійний харак-
тер правового статусу МВС України як органу виконавчої 
влади у внутрішньодержавних відносинах та як суб’єкта 
зовнішніх зв’язків і здійснення представництва інтересів 
України у МОКП Інтерпол. Представницька діяльність 
МВС України здійснюється за допомогою врегульованих 
нормами адміністративного права організаційних засобів, 
заходів, а своїм вираженням має адміністративно-право-
ву форму (завдяки застосуванню правових і неправових 
методів – видання нормативно-правових актів управління, 
проведення нарад, семінарів, здійснення матеріально-тех-
нічних операцій).

Адміністративно-правові засади діяльності Укрбюро 
Інтерполу відбивають функціональне призначення МВС 
як центрального органу виконавчої влади. Отже, у межах 
представництва Міністерством внутрішніх справ інте-
ресів України в МОКП Інтерпол актуалізується загальне 
призначення системи органів внутрішніх справ та функ-
ції, що покладено на міліцію державою.
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начальник відділу по роботі з проектами розпорядчих актів
юридичного управління Донецької міської ради

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
У СФЕРІ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню пер-
спектив правового забезпечення у сфері міського тран-
спорту. Виявлено, що удосконалення правового забез-
печення в сфері міського транспорту надає можливість 
більш ефективно розвивати місто та робити його зруч-
ним для проживання.

Ключові слова: правове забезпечення, послуги, 
міський транспорт, суб’єкт господарювання, розвиток 
законодавства.

Постановка проблеми. Надання послуг у сфері місь-
кого транспорту в Україні, як і в будь-якій іншій країні, 
має певне регламентування з боку держави. Враховуючи 
велике значення для міста та громади міського транспор-
ту, регулювання з боку держави цієї сфери повинно відпо-
відати потребам суспільства та встигати за змінами еко-
номічного середовища в якому функціонують відповідні 
суб’єкти господарювання.

З подальшим розвитком та зростанням міст ефективне 
та стале функціонування міського транспорту є запорукою 
стабільності суспільства для зручності якого і організову-
ється його робота. У свою чергу, ефективна організація 
роботи міського транспорту потребує зваженої економіч-
ної та правової політики як на рівні громади, так і з боку 
держави в цілому. Отже, розв’язання цих питань потребує 
симбіозу держави та окремих населених пунктів. Врахо-
вуючи соціальну значущість вказаних питань, вони не 
одноразово ставали предметом наукового та практичного 
інтересу. Так, слід відзначити роботи Н.М. Корчак, М.М. 
Гуренко-Вайцман, В.Й. Развадовського, Я.О. Хірс, Л.Ю. 
Яцківського, Д.В. Зеркалова, Н.А. Троїцької, А.Б. Чубуко-
ва та ін. [1-6].

В той самий час проведені ними дослідження стосу-
ються або окремих питань діяльності міського транспорту 
[2, с. 378-380; 4, с. 450-453] або не дають відповіді щодо 
шляхів удосконалення правового забезпечення у сфері 
міського транспорту. А таке удосконалення має стати га-
рантією ефективного розвитку міського транспорту кож-
ної окремої громади.

Виклад основного матеріалу. Як вже наголошувало-
ся, від злагодженої роботи міського транспорту залежить 
ефективність функціонування міст та рівень якості життя 
в них. Причому чим більше місто, тим складніше органі-
зувати роботу міського транспорту. Робота міського тран-
спорту покликана забезпечувати нормальну життєдіяль-
ність міста та знімати соціальну напругу у суспільстві. А 
останнім часом вимоги щодо належної організації роботи 
міського транспорту стають політичними, призводять до 
масових демонстрацій та заворушень, що в черговий раз 

свідчить про важливість сфери міського транспорту у су-
часному житті [7-8].

На нашу думку, шляхи удосконалення правового за-
безпечення діяльності у сфері міського транспорту вбача-
ється за необхідне розглядати з різних аспектів. По-пер-
ше, вдосконалення повинно починатися з формування 
належної державної політики в галузі міського транспор-
ту. Окремі автори пропонують створити орган зі спеці-
альним статусом для регулювання транспортної галузі та 
впровадження транспортної політики [1, с. 575]. Проте, 
ми вважаємо, що введення ще одного органу регулюван-
ня видається зайвим з огляду на те, що існуюча схема ре-
гулювання може залишитися в існуючому вигляді, а слід 
зосередитися на корегуванні правового забезпечення дер-
жавної політики в галузі міського транспорту. Державна 
політика у цій сфері має бути спрямована або безпосеред-
ньо на роботу міського транспорту, або стосуватися спо-
живачів транспортних послуг. По-друге, має відбуватися 
ефективне впровадження цієї політики органами місцево-
го самоврядування на місцях, а також самостійна органі-
зація діяльності сфери міського транспорту з урахуванням 
делегованих цим органам повноважень та специфіки міст 
і потреб окремо взятої громади.

Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки 
закріплено необхідність делегування повноважень і від-
повідальності щодо управління місцевими дорогами, 
метрополітенами й іншими інфраструктурними об’єк-
тами місцевій владі та здійснити передачу відповідного 
фінансування на місцевий рівень [9, с. 74]. Разом з тим 
виникає дві проблеми наступного характеру. Як відзнача-
ють фахівці та представники органів місцевого самовря-
дування держава не завжди в повному об’ємі виконує свої 
зобов’язання перед місцевими громадами із своєчасного 
перерахування коштів [10]. Отже, перш ніж передавати 
повноваження і відповідальність, держава повинна чітко 
дотримуватися бюджетної дисципліни і здійснювати не-
обхідне фінансування у встановлені строки та у визначе-
них об’ємах.

Інша проблема полягає в тому, що згідно з національ-
ним планом дій існує доручення Президента України під-
готувати та затвердити нормативні акти, які передбачають 
поетапний відхід від перехресного субсидування в елек-
троенергетиці для електротранспорту. Так, з 2007 року 
міський електротранспорт сплачує за спожиту електрое-
нергію за тарифами для населення. За думкою експертів 
з корпорації «Укрелектротранс» перехід на промисловий 
тариф призведе до трикратного збільшення витрат на 
електроенергію до 780 млн. гривень на рік [11]. Це у свою 
чергу призведе до збільшення рівня збитковості, а в по-
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дальшому – до падіння якості обслуговування та кількості 
міського електротранспорту.

З огляду на це, держава, вводячи поетапне введення 
промислового тарифу для міського електротранспорту, 
повинна зацікавити спрямовувати кошти на підвищення 
енергоефективності. При оновленні парку пріоритет по-
винен віддаватися енергоефективному та енергозбереж-
ному транспорту. Крім того, слід зазначити, що міський 
рухомий транспорт за деякими позиціями за роки неза-
лежності України зменшився більш ніж у двічі. Кількість 
трамваїв скоротилося з 7225 до 3551 одиниць, тролейбу-
сів – з 4842 до 2177, а середній вік тролейбусів становить 
16 років при нормативних 10-12, трамваїв – 28 років при 
нормі в 16 [12]. Оновлення парку міського транспорту 
може відбутися шляхом закладення у вартість перевезен-
ня інвестиційної складової. Розмір такої складової має 
бути індивідуальним для кожного окремого міста і може 
складати до 25 відсотків в залежності від потреб міста та 
громади в розвитку міських перевезень, стану рухомого 
складу та інших чинників.

З проблеми необхідності оновлення застарілого тран-
спорту витікає інша – перевезення пільгових категорій 
громадян, які звільнені повністю або частково від сплати 
вартості проїзду в міському транспорті. Адже перевезення 
міським транспортом пільгової категорії громадян іноді 
сягає 60-70% [11; 13]. Найбільш ефективне вирішення цієї 
проблеми може бути наступним. Задля збереження (не го-
ворячи про розвиток) міського транспорту, повинно відбу-
тися скасування всіх пільг щодо користування транспор-
том загального призначення. Враховуючи певний досвід 
Російської Федерації таке скасування має проходити 
шляхом так званої монетизації, але з можливістю надан-
ня пільговику права вибору: безкоштовно скористуватися 
послугами транспорту чи використати певну суму коштів 
на власний розсуд. Така новація має супроводжуватися 
введенням соціальних карт, які б відображали наявність 
чи відсутність пільг у певного громадянина. Поступово 
соціальні карти запроваджуються в окремих регіонах кра-
їни і в подальшому вони мають надавати можливість об-
ліку користування людиною певними послугами, в тому 
числі міським транспортом.

Слід відзначити, що тенденцією останніх часів в Єв-
ропейському Союзі є запровадження безкоштовного місь-
кого транспорту. Це пов’язано із зменшенням кількості 
пасажирів, зростанням собівартості проїзду, що призво-
дить до збільшення субсидій з міських бюджетів. Субсидії 
можуть сягати більше 70 процентів витрат перевізника. 
Так, безкоштовний проїзд запровадили в окремих містах 
Франції, Бельгії, Польщі, Чехії, Гібралтарі та Естонії [14]. 
Але реалії сьогодення українських міст в тому, що зараз 
безкоштовний транспорт на маршрути випускають або 
окремі підприємства для перевезення власних робітників, 
або торгівельні центри з метою доставляння покупців до 
місця покупок та додому. Отже, не дивлячись на схожість 
проблем вітчизняного міського транспорту з європей-
ським шляхи їх вирішення будуть різними.

Крім належного фінансування, необхідно також впро-
ваджувати якісно нову систему планування та управління 
міським транспортом. Для цього потрібне впроваджен-
ня єдиного диспетчерського центру, який би здійснював 
управління всім міським транспортом. Таке управління 

має здійснюватися за допомогою облаштування міського 
транспорту GPS- або ГЛОНАСС-навігаторами, які доз-
волять диспетчеру відслідковувати шлях пересування мі-
стом, кількість транспортних одиниць на маршруті, час 
проходження ділянок маршруту тощо.

Для відслідковування пасажиропотоків кінцеві та 
пересадні вузлові пункти доцільно обладнати камерами 
відеоспостереження. Крім того, необхідне запроваджен-
ня електронного квитка, який дозволить диспетчеру в 
режимі реального часу враховувати пасажиропотік, за-
вантаженість маршрутів і відповідним чином коригувати 
кількість транспорту на маршрутах. Діяльність окремих 
диспетчерів має координуватися єдиним диспетчерським 
центром, який буде мати спеціальний статус в організації 
руху міського транспорту.

Всі ці пропозиції потребують внесень відповідних 
змін до чинного законодавства. З цього витікає необхід-
ність перебудови законодавства, що присвячена міському 
транспорту. На цей час норми, присвячені міському тран-
спорту містяться у великій кількості нормативних актів. 
Так, наприклад, на цей час ведеться роботи з прийнят-
тя Закону України «Про таксі», існують Закони України 
«Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про 
автомобільний транспорт», «Про міський електричний 
транспорт» та інші, які тим чи іншим чином стосуються 
міського транспорту. Але міський транспорт має певну 
власну специфіку і тому більш доцільним було б виділен-
ня його в окремий законодавчий акт. Нами пропонуєть-
ся прийняти окремий Закон України «Про міський тран-
спорт», який буде присвячений врегулюванню діяльності 
міського транспорту і в якому закріпити основні поняття 
та види міського транспорту, визначити суб’єктів тран-
спортних правовідносин в містах та закріпити їх статус, а 
також вирішити інші питання в цій галузі.

Що стосується власне споживача транспортних по-
слуг, що надаються міським транспортом, то його в пер-
шу чергу цікавлять якісне обслуговування, яке передбачає 
безпеку його пересування та економію часу, а також вар-
тість послуг, що надаються. Перш за все для пасажирів має 
бути спрощений процес оплати проїзду в транспорті. Так, 
повинні залишитися в минулому випадки, коли пасажир 
вимушений для сплати вартості проїзду йти чи передавати 
кошти водієві через весь салон. Сучасні можливості техні-
ки дозволяють здійснювати оплату платіжними картками 
за безконтактними технологіями PayPass (MasterCard) та 
РayWave (Visa) [15]. Причому немає необхідності доста-
вати картку з кишені, гаманця чи іншого місця зберіган-
ня. Крім того, в окремих країнах існує можливість здійс-
нення сплати за проїзд шляхом відправки повідомлення 
з мобільного телефону. Тобто, збільшуючи можливості 
для сплати проїзду відбувається спрощення користування 
міським транспортом кінцевим споживачем.

Свої позитивні моменти як для споживача, так і для на-
давача транспортних послуг має і введення електронного 
квитка. Впровадження електронного квитка крім відслід-
ковування пасажиропотоків дозволяє отримувати більше 
коштів від використання таких технологій, знизити витра-
ти на адміністрування, а також спростити процес поїздки 
для споживача транспортних послуг у якого буде мож-
ливість за допомогою єдиного електронного квитка ко-
ристуватися всіма видами транспорту [16]. Це дозволить 
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містам отримати більше коштів на розвиток транспорту. 
Крім того, на заходи, пов’язані із запровадженням елек-
тронного квитка можна залучити інвестора, який візьме 
на себе значну частину витрат, як це зроблено наприклад 
у Києві [17]. Отже, потрібно впроваджувати ефективне 
державно-приватне партнерство, яке дозволить залучити 
необхідні галузі кошти.

Що ж до організації діяльності міського транспорту 
і впровадження ефективної транспортної політики орга-
нами місцевого самоврядування, то тут слід виходити з 
наступного. Органи місцевого самоврядування, як пред-
ставницький орган громади здійснюючи свої та делего-
вані повноваження повинні якомога більше задовольняти 
потреби громадян, які обрали їх представлення власних 
інтересів. Стосовно реалізації повноважень органів міс-
цевого самоврядування щодо належного транспортного 
сполучення слід визначити, що для певної громади є прі-
оритетним: розвиток власного комунального транспорту 
або залучення сторонніх підприємств. Як відзначає Д.Ю. 
Мелентьєв, тенденцією останніх років є поступове змен-
шення традиційних, державних транспортних перевезень 
[18, с. 15]. Проте, ми не згодні з його думкою, що їм на 
зміну прийшов комерційний електричний транспорт. 
Майже весь наявний на сьогодні електричний транспорт 
належить до комунальної власності і лише в окремих мі-
стах існує незначна доля приватного автомобільного елек-
тричного транспорту, який здійснює перевезення пасажи-
рів в курортних зонах до місць відпочинку.

Виступаючи замовником перевезень, орган місцево-
го самоврядування повинен постійно перевіряти дотри-
мання перевізником прийнятих на себе зобов’язань. Як 
ми вже відзначили, це можливо здійснити обладнавши 
транспортні засоби такого перевізника системами супут-
никового спостереження, що дозволить контролювати 
дотримання розкладу руху пасажирського транспорту та 
маршрутів його слідування. Крім того, такий перевізник 
має координувати свою діяльність з єдиним диспетчер-
ським центром управління пасажирським міським тран-
спортом.

Реалізація повноважень, спрямованих на благоустрій 
міста, повинна полягати у тому, що в першу чергу місто 
повинно належати людям, а не автотранспортним засо-
бам. В цьому напряму необхідно заборонити паркування 
транспортних засобів на тротуарах та проїзній частині та 
підсилити відповідальність за паркування в непередбаче-
них місцях. Виконавчі органи міськрад міст, що є адмі-
ністративними центрами областей повинні забезпечува-
ти розміщення, обладнання та функціонування в межах 
міст майданчиків для паркування, кількість паркувальних 
місць на яких повинно складати не менше 10% населення 
для Києва і не менше 5% для Севастополя, Сімферополя 
та міст, що є адміністративними центрами областей [19]. 
Проте, слід зазначити, що побудова нових шляхів спо-
лучення, паркувальних місць не завжди може вирішити 
транспортні проблеми окремих міст. По-перше, з огляду 
на погіршення стану екологічної ситуації, по-друге, від-
бувається зменшення життєвого простору для людей, і 
по-третє, збільшення населення міст та поліпшення його 
матеріального стану врешті решт призводить до збіль-
шення кількості автотранспортних засобів. Якщо брати 
світовий досвід, то слід відзначити, що збільшення тран-

спортних магістралей, паркувальних місць не виріши-
ло проблем таких місць як Копенгаген, Лондон, Париж, 
Нью-Йорк, Прага. Окремі з них – Париж, Нью-Йорк, Пра-
га, Лондон, Токіо взагалі пішли на зменшення місць для 
паркування в центрі міст та ввели плату за в’їзд до цен-
тру міста, запровадивши механізми економічного впливу 
на власників транспортних засобів. Це дає свої позитивні 
результати і змушує населення користуватися міським 
транспортом.

Дещо з позитивного досвіду інших країн можливо 
було б застосувати і в українських містах, але знову ж 
таки зазначимо, що кожна окрема громада повинна вирі-
шувати, що для неї є більш пріоритетним. На вітчизня-
ному просторі поступово приходять до того, що в’їзд до 
міста необхідно обмежувати. Найбільш дієвими можуть 
бути або адміністративні обмеження, наприклад, забо-
рона на в’їзд до центру міста в окремі години, або еко-
номічні – коли за в’їзд та паркування необхідно вносити 
плату. Такі обмеження дозволяють поліпшити екологію 
в центрі міста, розвантажити дороги, а додаткові кошти 
отримані від власників транспортних засобів спрямову-
вати на розвиток комунального міського транспорту. Але 
запровадження таких заходів потребує облаштування 
відповідними технічними засобами фіксації часу в’їзду 
транспортного засобу на певну територію, побудову ве-
ликих паркінгів-перехоплювачів на яких можливо було б 
залишати транспортні засоби і організацію безперебійної 
роботи міського транспорту.

Висновки. Таким чином, удосконалення правового за-
безпечення у сфері міського транспорту має відбуватися з 
боку держави та органів місцевого самоврядування. Дер-
жавна політика повинна бути спрямована на організацію 
належного правового забезпечення діяльності міського 
транспорту, створення відповідних умов для залучення ін-
вестицій та організації державно-приватних партнерств, 
підтримку міського комунального транспорту. Пріоритет-
ним завданням держави є прийняття Закону України «Про 
міський транспорт» в якому будуть закріплені основні 
напрями державної політики в галузі міського транспор-
ту, визначено суб’єктів міського транспорту, їх правовий 
статус та взаємодію з державою та органами місцевого 
самоврядування.

У свою чергу, органи місцевого самоврядування по-
винні реалізовувати надані їм повноваження з ураху-
ванням інтересів громади, яку вони представляють. Так, 
місцеві органи самоврядування можуть розвивати кому-
нальний транспорт або залучати для здійснення переве-
зень підприємства інших форм власності, здійснювати за-
ходи спрямовані на забезпечення зручності транспортних 
потоків шляхом збільшення паркувальних місць або їх об-
меження, а також на благоустрій населеного пункту шля-
хом обмеження в’їзду до центру міста або введення за це 
плати, спонукання транзитних автомобілів не прямувати 
через місто, а використовувати об’їзні шляхи. Крім того, з 
урахуванням потреб кожного окремого міста повинні бути 
створені єдині диспетчерські центри управління міським 
транспортом. Для цього кожна окрема громада повин-
на визначитися, в який спосіб слід розвивати власний 
міський транспорт і в залежності від цього здійснювати 
подальше нормативне забезпечення тієї чи іншої моделі 
розвитку.
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Суб’єкти господарювання, що здійснюють свою ді-
яльність в сфері перевезень міським транспортом повинні 
відповідати певним вимогам держави та органів місцево-
го самоврядування з метою надання ефективних та якіс-
них послуг, а також взаємодіяти з органами місцевого са-
моврядування та дотримуватися правил надання послуг.

Слід зазначити, що вимоги щодо якості та порядку 
надання послуг у сфері міського транспорту постійно 
змінюються, а отже динамічним повинно бути і законо-
давство, що стосується цієї сфери, і це в свою чергу, зу-
мовлює подальші наукові розробки в цьому напрямку.

Література:
1. Корчак Н. М. Регулювання ринків транспортних послуг України. 

С. 573-575. // Матеріали ІІІ Міжнар. наукової конференції «Тран-
спортне право в ХХІ ст.». – Київ : Комп’ютерпрес. – 2013. – 608 с.

2. Гуренко-Вайцман М. М. Проблеми правового регулювання ді-
яльності дорожнього транспорту. С. 378-380 // Матеріали ІІІ 
Міжнар. наукової конференції «Транспортне право в ХХІ ст.». 
– Київ : Комп’ютерпрес. – 2013. – 608 с.

3. Развадовський В. Й. Державне регулювання транспортної сис-
теми України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх 
розв’язання): дис. … доктора юр. Наук : 12.00.07/ Віктор Йо-
сипович Развадовський, Національний університет внутрішніх 
справ. – Х., 2002. – 508 с.

4. Хірс Я. О. Окремі питання цивільно-правового регулювання 
транспортних відносин. С. 450-453. // Матеріали ІІІ Міжнар. 
наукової конференції «Транспортне право в ХХІ ст.». – Київ : 
Комп’ютерпрес. – 2013. – 608 с.

5. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. Загальний курс транспорту : 
навчальний посібник. Книга 1. – К. : Арістей, 2007. – 544 с.

6. Троицкая Н. А. Единая транспортная система : учебник для сту-
дентов учреждений сред. проф. образования / Н. А .Троицкая, А. 
Б. Чубуков. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 240 с.

7. Протестующие Бразилии добились социальных реформ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ubr.ua/
ukraine-and-world/world/protestuushie-brazilii-dobilis-socialnyh-
reform-234814.

8. Д. Верхотуров. Социальный протест в современной России 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.apn.ru/
publications/article18296.htm.

9. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефек-
тивна держава. Програма економічних реформ на 2010-2014 
роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.

10. Местные бюджеты ждут дефолт [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://hvylya.org/news/digest/mestnyie-byudzhetyi-zhdut-
defolt-osenyu-ne-hvataet-10-mlrd-griven.html#comments.

11. Рябова С. Почему коммунальный транспорт в Украине стреми-
тельно приходит в негодность [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://stopotkat.net/news/view/29478.

12. Проїзд в електротранспорті може подорожчати на чверть 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/
news/2013/08/13/91976-proyizd-elektrotransporti-podorozhchaty-
chvert.

13. «Льготный проезд граждан в общественном транспорте без 
обязательной его компенсации может уничтожить любой вид 
перевозок», – начальник управления транспорта Луганского го-
родского совета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
gorod.lugansk.ua/news/1038.html.

14. Бесплатный общественный транспорт – новый тренд в городах 
ЕС [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cfts.org.ua/
news/besplatnyy_obschestvennyy_transport__novyy_trend_v_
gorodakh_es_14374.

15. Харченко А. Пять технологий, за которыми будущее [Электро-
нный ресурс]. – Режим доступа : http://news.finance.ua/ru/~/2/0/
all/2013/06/16/303645.

16. В Киеве грядет транспортная революция [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : http://news.eizvestia.com/news-markets/full/
proezd-v-metro-podorozhaet-do-4-h-griven.

17. Из метро к концу года исчезнут жетоны [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : http://kievnews.glavcom.ua/news/12343.html.

18. Мелентьев Д. Ю. Городской пассажирский транспорт: от совер-
шенного государственного монополизма к полноправию бизнес 
структур / Д. Мелентьев // Економічний вісник Донбасу. – 2011. 
– № 2. – С. 12-16.

19. За неуплату за парковку водителей будут штрафовать [Электро-
нный ресурс]. – Режим доступа : http://www.finbrok.in.ua/lichnye-
finansy/novosti/3607-za-neuplatu-za-parkovku-voditelej-budut-
shtrafovat-na-summu-ot-136-do-204-grn

Волик В. В. Перспективы развития правового 
обеспечения в сфере городского транспорта

Аннотация. Статья посвящена исследованию пер-
спектив правового обеспечения предоставления услуг 
в сфере городского транспорта. Выявлено, что усовер-
шенствование правового обеспечения предоставления 
в сфере городского транспорта предоставляет возмож-
ность более эффективно развивать город и делать его 
удобным для проживания.

Ключевые слова: правовое обеспечение, услуги, 
городской транспорт, субъект хозяйствования, развитие 
законодательства.

Volik V. Prospects of development of the legal 
providing in the field of public transport

Summary. The article is devoted research of prospects 
of the legal providing of grant of services in the field of 
public transport. It is revealed that improvement of legal 
support of granting in the sphere of city transport gives 
opportunity more effectively to develop the city and to do it 
convenient for accommodation.

Key words: legal providing, services, public transport, 
management subject, legislation development.
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Рахункової палати України

ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТУ ЯК ЗАПОРУКА 
РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

Анотація. Досліджуються особливості забезпечен-
ня прозорості бюджетної політики України. Виявлено 
ряд недоліків у чинному законодавстві, які перешкод-
жають відкритості бюджетного процесу. Пропонуються 
напрями підвищення прозорості бюджетної політики 
України.

Ключові слова: Індекс відкритості бюджету, бюджет-
на політика України, прозорість державних фінансів.

Постановка проблеми. Такі загальносвітові тенден-
ції, як боротьба із корупцією, децентралізація державної 
влади та зростання впливу міжнародних фінансових уста-
нов посилили увагу міжнародного співтовариства до пи-
тань відкритості та прозорості бюджету. Вже з середини 
1990-х років міжнародні установи разом із громадськими 
організаціями об’єднали свої зусилля для збору та аналізу 
практики, визначення засобів забезпечення прозорості та 
підзвітності бюджетної політики. Як наслідок, отримання 
громадськістю своєчасної, достовірної та повної інформа-
ції стосовно бюджету стало ознакою не лише відкритого 
уряду, який користується довірою громадян, але й показ-
ником загального демократичного розвитку держави [1, с. 
8-9]. Крім того, прозорість бюджетної політики стало важ-
ливим досягненням країн ЄС, які зазвичай надають своїм 
громадянам достатню кількість інформації стосовно над-
ходжень до бюджету та використання державних коштів.

Одним із основних принципів бюджетної систе-
ми України, як визначено у ст. 7 Бюджетного кодексу 
України, є принцип публічності та прозорості, котрий 
зокрема полягає в інформуванні громадськості з питань 
складання, розгляду, затвердження, виконання держав-
ного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролі 
за виконанням державного бюджету та місцевих бюдже-
тів. Дотримання цього принципу на практиці є запору-
кою надійності бюджету, оскільки це забезпечує довіру 
громадськості до державної бюджетної політики, сприяє 
збільшенню надходжень до бюджетів різних рівнів, а та-
кож посилює ефективність державного та громадського 
контролю над державними фінансами. Такі американ-
ські вчені, як П. Гомез та Дж. Фрідмен, навіть вказують 
на зв’язок відкритості державних фінансів із загальною 
макроекономічною стабільністю, що вкрай слушно, 
адже підзвітна бюджетна політика може убезпечити дер-
жаву від можливих ризиків та прорахунків власної сис-
теми державних органів.

Втім попри наявність у вітчизняному законодавстві 
принципів публічності та прозорості, активну міжна-
родну діяльність та наміри стати повноцінним членом 
ЄС, Україна наразі втрачає власні позиції у міжнарод-
ному рейтингу за Індексом відкритості бюджету1. Так, у 
2012 р. Україна посіла 35-те місце серед 100 країн, що 
у порівнянні із 2010 р. (19-те місце з 94-х) є помітним 
падінням у рейтингу (сам показник Індексу відкритості 
бюджету України знизився у 2012 р. до 54 порівняно із 
62 у 2010 р.). Більш того, доступ до окремих документів 
з питань бюджету лишається для широкої громадськості 
фактично закритим, оскільки такі документи, попри їх 
суспільну важливість, призначені лише для службового 
користування. Керуючись цим, можна стверджувати, що 
дослідження проблем прозорості та відкритості бюджет-
ного процесу, особливостей доступу громадськості до 
повної фінансової інформації держави є вкрай актуаль-
ним та своєчасним. Питаннями доступу до публічної ін-
формації щодо бюджету, а також специфіці громадсько-
го контролю у бюджетній сфері були присвячені праці 
таких вчених, як Т. Бугай, П. Гомез, А. Дем’янюк, М. 
Ливдар, А. Лучка, В. Швець, Н. Шевчук та інші. Однак 
окремі проблеми щодо забезпечення відкритості та про-
зорості українського бюджету лишаються у правовій на-
уці недослідженими.

Так, слід визначити особливості забезпечення насе-
лення інформацією щодо бюджетного процесу, виявити 
напрями збільшення його прозорості для подальшого 
демократичного розвитку держави, підняття рейтингу 
України за Індексом відкритості бюджету, дотримання 
Україною європейських стандартів і практики у питан-
нях публічності бюджетної системи. Власне, усе вище-
викладене й окреслює актуальність та мету проведеного 
автором дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Відкритість бюджету 
є обов’язковою або навіть ключовою умовою функціону-
вання демократичного суспільства. Прозорість бюджету 
дозволяє громадськості, а в особливості її соціально ак-
тивній частині, яка представляє інтереси різних верств 
населення, скласти уявлення про складність та альтер-
нативи прийняття різних бюджетних рішень, надає мож-
ливість впливати на органи виконавчої влади, активно 
захищаючи свої громадянські права. Як слушно зазна-
чив А. В. Демянюк, бюджетна прозорість дає громадя-
нам змогу відчувати себе повноправними споживачами 

1Індекс відкритості бюджету розробляється Міжнародним бюджетним партнерством починаючи з 1997 р. Індекс визначає чи надає уряд доступ громадськості до восьми 
основних бюджетних документів і чи є ці документи зрозумілими, своєчасними та власне корисними для громадян. До цих документів відносяться: бюджетні запити, про-
екті показники до проекту бюджету, затверджений бюджет, бюджет для громадян, квартальні звіти про виконання бюджету, піврічний звіт, річний звіт і звіт про аудит 
бюджетних коштів. Під час визначення Індексу використовують визнані на міжнародному рівні критерії оцінки прозорості бюджету напрацьовані Міжнародним валютним 
фондом, Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Міжнародною організацією вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) тощо. Крім того, для 
об’єктивного розрахунку та чіткого встановлення рейтингу прозорості бюджету для кожної країни використовують бали, встановлені відповідно до результатів опитування, 
яке проводиться незалежними дослідними центрами у кожній країні. Зокрема враховуються відповіді на 95 із 125 запитань Індексу, при чому 30 запитань – допоміжні. Сумарні 
бали становлять єдиний, незалежний і порівнювальний показник прозорості бюджету, який власне і є Індексом. 
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максимального рівня суспільних благ в обмін за сплачені 
податкові платежі [2, с. 30]. Іншими словами, в умовах 
доступності та прозорості фінансової інформації громад-
ськість здатна самостійно контролювати ефективність 
виконання функцій державою, а тому такий контроль є 
засобом впливу громадян на власну державу, дозволяє їм 
на практиці здійснювати народне волевиявлення, яке і є 
вираженням демократії. Не слід забувати, що Конститу-
ція України визнає народ носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні.

Прозорість бюджетного процесу окремо згадуєть-
ся у авторитетних міжнародних документах, хоча саме 
визначення «прозорості бюджету», як і його ознаки в 
них прямо не наводяться [3, с. 12]. Так, у преамбулі Єв-
ропейської хартії місцевого самоврядування2 1985 року 
передбачено, що право громадян на участь в управ-
лінні державними справами є одним із демократичних 
принципів, які поділяються усіма державами-членами 
Ради Європи. У прийнятій у 1997 р. на міжнародній 
конференції по боротьбі з корупцією Лімській декла-
рації прямо наголошено, що діяльність органів як цен-
тральної, так і місцевої влади повинна бути прозорою 
та підзвітною, а доступ громадян до інформації про неї 
– максимально широким. Підвищення відкритості такої 
інформації, як вказано у Декларації, є одним із першо-
чергових чинників, які сприяють залученню населення 
до вирішення найважливіших суспільних справ. Про 
необхідність запровадження практики публічних слу-
хань і забезпечення прозорості бюджетного процесу 
наголошується також у Ризькій декларації, яка була 
підписана у 1999 р. такими країнами, як Естонія, Лат-
вія, Литва, Росія та Україна. Вітчизняний дослідник А. 
Лучка крім іншого наголошує, що «значну увагу питан-
ню прозорості в бюджетно-податковій сфері приділяє 
Міжнародний валютний фонд… шляхом надання відпо-
відних рекомендацій країнам» [4, с. 40]. 

Згідно із Кодексом належної практики МВФ щодо 
забезпечення прозорості у бюджетно-податковій сфері 
2007 р. відкритість бюджетного процесу передбачає на-
ступне: проекти бюджету повинні надаватися законодав-
чим органам у встановлені терміни; річний бюджет має 
бути реалістичним та опрацьованим у рамках здійсню-
ваної середньострокової макроекономічної і фіскальної 
політики; цілі фіскальної політики і фіскальні правила 
мають бути чітко зафіксовані та оприлюднені; бюджет-
на документація має містити оцінку фіскальної стійко-
сті; повинні бути впроваджені механізми координації та 
управління бюджетною і позабюджетною діяльністю в 
рамках єдиної фіскальної політики.

У цьому ж Кодексі практики МВФ зафіксовано, що 
публічна інформація повинна містити дані про бюджет-
ну і позабюджетну діяльність центрального уряду, стан 
бюджету регіональних і місцевих органів державного 
управління та фінанси державних корпорацій. Інформа-
ція стосовно центрального уряду має включати детальні 
дані про його борг, фінансові та нефінансові активи. 

Попри актуальність та змістовність сам Кодекс, як 
і власне вся практика Міжнародного валютного фонду, 
носить суто рекомендаційний та необов’язковий харак-
тер; його прийняття пояснюється прагненням фінансо-
вої організації контролювати використання державами 
позик від МВФ. Як стверджує західний дослідник А. 
Кітцумі, МВФ притримується стійкої позиції відповідно 
до якої прозорість бюджету змушує уряд діяти більш зва-
жено під час реалізації власної бюджетної політики, що 
й сприяє загальній макроекономічній стабільності [5]. 

Натомість зухвале нехтування рекомендаціями МВФ 
у кінцевому випадку може призвести до повної зупин-
ки кредитування окремої держави Організацією, адже 
остання реалізує певну «політичну наднаціональність» 
приймаючи власні рішення. Отже, забезпечення прозо-
рості бюджетного процесу можна вважати міжнародним 
зобов’язанням України, котре однак має суто формаль-
ний зміст, якщо у чинному законодавстві не буде чітко 
визначено механізм гарантування права громадян на от-
римання інформації стосовно бюджетного процесу.

Слід відмітити, що навіть попри падіння у міжнарод-
ному рейтингу прозорості бюджету українська громад-
ськість вже має доступ до певного обсягу інформації з 
питань бюджету. Так, суспільство має доступ до повного 
комплекту документації стосовно річного бюджету на 
офіційному веб-сайті Верховної Ради України www.rada.
gov.ua; також у ст. 28 Бюджетного кодексу України пе-
редбачена доступність інформації про бюджет, зокрема, 
Міністерство фінансів публікує щомісячні і квартальні 
звіти про виконання бюджету упродовж року на своєму 
веб-сайті www.minfin.gov.ua; річний огляд результатів 
аудиту розміщується на веб-сайті Рахункової палати3 
www.ac-rada.gov.ua, а детальні результати аудиту пода-
ються до Верховної Ради; більш того відповідно до ст. 10 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
інформація про результати держзакупівель публікується 
у «Віснику державних закупівель» та розміщуються на 
веб-сайті www.tender.me.gov.ua.

Крім того, 9 травня 2011 р. набрав чинності За-
кон України «Про доступ до публічної інформації» від 
13.01.2011 № 2939 (далі – Закон 2939), метою якого є 
забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів влад-
них повноважень і створенні механізмів реалізації права 
кожного на доступ до публічної інформації. Відповідно 
до ч. 5 ст. 6 Закону 2939 встановлено, що не може бути 
обмежено доступ до інформації про розпорядження бю-
джетними коштами, володіння, користування чи розпо-
рядження державним, комунальним майном, у тому чис-
лі до копій відповідних документів, умови отримання 
цих коштів чи майна, прізвищ, імен, по батькові фізич-
них осіб та найменувань юридичних осіб, які отримали 
ці кошти або майно. Тобто Законом 2939 чітко визначено 
обов’язок розпорядників інформації щодо використання 
бюджетних коштів надавати та оприлюднювати інфор-
мацію розпорядження бюджетними коштами, володіння, 
користування чи розпорядження державним, комуналь-

2Була ратифікована Україною 15 липня 1997 року.

3Рахункова палата є державним органом фінансового контролю із особливим статусом, який об'єктивно є поза системою державного урядового фінансового контролю. 
Рахункова палата здійснює контроль на засадах законності, плановості, об'єктивності, незалежності та гласності. Враховуючи останнє, слід наголосити на важливій ролі 
Рахункової палати у забезпеченні прозорості держбюджету.
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ним майном. Ст. 14 Закону 2939 передбачено обов’язок 
розпорядника інформації надавати достовірну, точну 
та повну інформацію. Однак законодавством не визна-
чено чи повинна така інформація бути зрозумілою для 
пересічного громадянина. Адже формальна та двозначна 
відповідь на інформаційний запит або інформаційне по-
відомлення зрозуміле лише для фахівців бюджетної сфе-
ри може позбавити громадськість відповідної мотивації 
щодо участі у бюджетному процесі, обмежить прозо-
рість бюджетного процесу в цілому [6, с. 84]. 

Необхідно також відзначити, що важливим зрушен-
ням у плані прозорості бюджету стало прийняття у 2010 
році нової редакції Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» (текст якого було узгоджено та 
визнано прийнятним як Європейським Союзом, так і 
Світовим банком) після чого почала знову публікувати-
ся інформація про укладення договорів за результатами 
державних закупівель. Це одразу засвідчив Індекс від-
критості бюджету, адже результати України за період 
2008-2010 років за Індексом зросли із 55 до 62 балів за 
цілою низкою ключових показників.

Втім, зважаючи на наступні систематичні обмеження 
сфери дії Закону та розширення можливостей для про-
ведення закупівель у неконкурентний спосіб4 (закупівля 
в одного учасника), громадськість втратила доступ до 
інформації щодо використанням значних за обсягами 
державних коштів. Так, аналіз контрольно-аналітичних 
заходів, проведених Рахунковою палатою, показав, що 
у 2012 році, як і в попередні роки (2009-2010), у сфері 
державних закупівель мало місце непрозоре та поза кон-
курентним полем використання значних обсягів держав-
них коштів. При цьому виявлені порушення під час вико-
ристання бюджетних коштів носять системний характер, 
повторюються з року в рік, що у свою чергу вказує на 
відсутність належного контролю з боку компетентних 
державних органів та на безвідповідальність і повне іг-
норування державних інтересів з боку замовників.

Наприклад, лише у 2012 році Рахунковою палатою 
виявлено, що величезний сегмент економіки, пов’яза-
ний з підготовкою та проведенням чемпіонату Євро-
2012 з футболу в Україні, був законодавчо вилучений із 
прозорого, конкурентного середовища, що призвело до 
безконтрольного використання держкоштів. Процедури 
визначення вартості виконаних робіт, цін на товари і по-
слуги в рамках підготовки до Євро – 2012, вибору учас-
ників закупівель і виконання зобов’язань за договорами 
були не прозорими. Уся ця та інша інформація детально 
відображена в офіційних документах Рахункової палати, 
що розглядаються та затверджуються її Колегією, а саме 
звітах, постановах та висновках.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про Рахункову 
палату», Рахункова палата регулярно публікує інформа-
цію про свою діяльність у засобах масової інформації. 
Втім попри наявну суспільну важливість зокрема Звітів 
Рахункової палати, які крім іншого вказують на існую-

чі недоліки у сфері державних закупівель, інформують 
населення про неефективне використання державних 
коштів та незадовільну діяльність державних органів, ці 
офіційні документи не публікуються та не поширюють-
ся серед широкого кола громадян, а лише направляються 
компетентним державним органам для відповідного ре-
агування. Втім щорічний звіт про роботу Рахункової па-
лати перед Верховною Радою України підлягає обов’яз-
ковому опублікуванню, хоча останній містить лише 
загальну інформації, і не здатен надати населенню опе-
ративну інформацію.

Водночас серед громадськості постійно зростає ін-
терес до будь-якої інформації, що стосується здійснен-
ня державних закупівель органами виконавчої влади, 
підприємствами, установами, організаціями, а зокрема 
інформації про результати здійснення таких закупівель, 
обсягів витрачених коштів. Про це, зокрема, свідчать 
проведені журналістські розслідування щодо держзаку-
півель, значна кількість депутатських запитів, громад-
ських звернень, що надходять до Рахункової палати, із 
проханнями надати звіти про результати аналізу стану 
державних закупівель. Зважаючи на той факт, що загаль-
ний рівень довіри громадськості до прозорості та дотри-
мання законності під час проведення процедур держав-
них закупівель є вкрай низьким, детальна інформація 
із спеціальними роз’ясненнями щодо стану державних 
закупівель та виявлених контролюючими органами по-
рушень бюджетного законодавства повинна надаватися 
на розгляд громадськості, розміщуватися на офіційних 
веб-сайтах, що б одразу позначилося на Індексі відкри-
тості бюджету. 

Взагалі, особливо цінною для громадськості, а зде-
більшого для її участі в управлінні державними фінанса-
ми, є інформація про ефективність використання коштів 
державного бюджету призначених для забезпечення со-
ціальних потреб населення, включаючи державні замов-
лення на освітянські послуги, друк навчальної літерату-
ри, закупівлю ліків тощо. Відповідно інформація щодо 
збільшення або зменшення витрат бюджетних коштів на 
такі соціальні потреби, різниця між такими витратами 
за певний період має розміщуватися у вільному доступі, 
бути доступною та зрозумілою. Окрема увага суспіль-
ства зосереджується на діяльності Міністерства охорони 
здоров’я України. З метою забезпечення прозорості у ро-
боті даного державного органу необхідно поширити се-
ред населення результати проведеного Рахункового па-
латою аудиту використання коштів Державного бюджету 
України, особливо на виконання Міністерством заходів 
з лікування та профілактики захворювань на туберку-
льоз, інші небезпечні інфекційні хвороби. Враховуючи 
кількість та важливість різних міждержавних програм, 
які передбачають фінансову допомогу Україні у боротьбі 
із відповідними захворюваннями, інформація щодо ви-
користання таких коштів, зважаючи на значний інтерес 
міжнародного співтовариства до неї, свідчитиме про 
контроль держави над використанням коштів міжнарод-
них установ, що у кінцевому випадку відображатиметься 
на позитивному іміджі держави. 

Ще нещодавно у центрі журналістської уваги були 
питання ефективності використання коштів Фондом за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування 

4Зменшення питомої ваги закупівель замовниками за конкурентними процедурами 
(відкриті торги, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій та попередня квалі-
фікація учасників) на протязі 2012 р., крім іншого, стало наслідком виключення із За-
кону України «Про здійснення державних закупівель» норми щодо впливу державного 
регулятора – Мінекономрозвитку на процес вибору замовником процедури закупівлі у 
одного учасника, що зменшує конкуренцію серед учасників та послаблює прозорість 
витрачання коштів під час держаних закупівель.
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України на випадок безробіття виділених для працевлаш-
тування безробітних шляхом надання дотації роботодав-
цям. Враховуючи важливість бюджетної політики у сфері 
працевлаштування, збільшення кількості цільових програм 
щодо створення нових робочих місць, громадяни повинні 
одержувати та контролювати інформацію щодо викори-
стання державних коштів, які виділяються для працевлаш-
тування безробітних, а діяльність Фонду має бути макси-
мально прозорою. Втім слід посилювати контроль не лише 
щодо прозорості використання коштів Фондом, але й щодо 
усіх надходжень до Фонду, діяльність якого має бути запо-
рукою високого рівня зайнятості серед населення. 

У цьому плані слід наголосити, що забезпечення про-
зорості та відкритості бюджету неможливе без розши-
рення повноважень Рахункової палати у сфері контролю 
над використання коштів місцевими бюджетами, діяль-
ністю державних підприємств та використання коштів 
державного бюджету останніми. Окремим питанням, 
яке після внесення змін до ст. 98 Конституції вже ча-
стково вирішено, є надання Рахунковій палаті повнова-
жень щодо контролю над надходженнями до бюджету5. 
Розширення компетенції Рахункової палати в частині 
надання їй повноважень щодо здійснення контролю за 
надходженнями до Державного бюджету України дасть 
можливість забезпечити дієвий контроль за виконанням 
Державного бюджету України в повному обсязі, поси-
лить роль Рахункової палати як незалежного органу фі-
нансового контролю в Україні і сприятиме подальшому 
удосконаленню нормативно-правового регулювання її 
діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту 
державних фінансів.

З точки зору прозорості бюджетної політики, по-
кладання на Рахункову палату як на незалежний орган 
повноважень з контролю за виконанням Державного бю-
джету України (як у частині видатків, так і надходжень) 
в перспективі забезпечить право всього суспільства на 
отримання повної, прозорої та об’єктивної інформації 
про стан державних фінансів.

Для підняття рейтингу України за Індексом відкри-
тості бюджету слід обов’язково публікувати інформацію 
про реагування відповідальних органів виконавчої влади 
на рекомендації та пропозиції внесені Рахунковою па-
латою, а також Державною фінансовою інспекцією які 
були включені до звітів про аудит, ревізію. Це, крім ін-
шого, надасть громадськості можливість контролювати 
ефективність діяльності органів виконавчої влади щодо 
ліквідації виявлених порушень бюджетного законодав-
ства, свідчитиме про бажання чи зухвале небажання ок-
ремих державних органів ліквідувати такі порушення.

Слід наголосити, що з метою виконання підпункту 1 
пункту 6 Плану першочергових заходів щодо інтеграції 
України до Європейського Союзу на 2013 рік, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 13.02.2013 № 73-р Кабінетом Міністрів України 
01.08.2013 прийнято розпорядження «Про Стратегію 
розвитку системи управління державними фінансами». 
Власне Розділ XI проекту Стратегії має назву «Поліп-
шення доступу громадськості до інформації з питань бю-
джету», запланованими заходами якого є: належне орга-
нізаційне забезпечення діяльності Громадської ради при 
Мінфіні; сприяння проведенню громадської експертизи 
законодавчих і нормативних актів з питань бюджету; 
систематичне проведення консультацій з громадськістю 
з питань формування та реалізації державної фінансової 
і бюджетної політики; забезпечення доступу громад-
ськості до щорічного антикорупційного звіту Мін’юсту; 
налагодження функціонування інтегрованої інформацій-
но-аналітичної системи «Прозорий бюджет», як складо-
вої частини Інформаційної системи фінансового менедж-
менту (ІСФМ) та забезпечення доступу громадськості до 
зазначеної системи використовуючи офіційний веб-сайті 
Міністерства Фінансів.

Прийняття цієї Стратегії, яка крозрорблена для 
імплементації положень Угоди про асоціацію України 
та ЄС, крім іншого сприятиме підвищенню рейтингу 
України за Індексом відкритості бюджету Міжнародно-
го бюджетного партнерства, особливо щодо показника 
участі громадськості в бюджетному процесі, забезпечить 
доступ громадськості до інтегрованої інформаційно-ана-
літичної системи «Прозорий бюджет», що у кінцевому 
результаті підвищить рівень транспарентності видатків 
бюджету, посилить інституційну взаємодію органів дер-
жавної влади у процесі забезпечення доступу громад-
ськості до інформації з питань бюджету.

Висновки. Тож забезпечити прозорість бюджетної 
політики, а разом із тим посилити громадський та дер-
жавний контроль у бюджетній сфері можна шляхом 
внесення послідовних змін до Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації», Закону «Про Рахункову 
палату», Закону «Про державні закупівлі» а також шля-
хом прийняття та виконання Стратегії розвитку системи 
управління державними фінансами. Натомість питання 
черговості та технічної складності вдосконалення зако-
нодавства у даному випадку не є ключовими, адже за-
конодавцю в першу чергу бракує політичної волі для 
забезпечення прозорості бюджетної політики, що й ві-
дображається на розвитку демократії в України, місці та 
авторитеті нашої держави на міжнародній арені. 

5Діяльність Рахункової палати не була повноцінною та такою яка відображала повну ситуацію у бюджетній сфері без контролю надходжень до бюджету. Більше того, 
функцію контролю над надходженнями до бюджету Рахункова палата мала, але після повернення у 2011 році до першої редакції Конституції, цю функцію відповідний орган 
конституційної юрисдикції втратив. Тому, з метою розбудови системи державного фінансового контролю Президент України 18.01.2013 вніс до Верховної Ради України за-
конопроект про внесення змін до ст. 98 Конституції України, метою якого є розширення компетенції Рахункової палати в частині надання їй повноважень щодо здійснення 
контролю за надходженнями до Державного бюджету України. Після схвалення відповідних змін до Основного закону Конституційним Судом, вже 19.09.2013 Верховна Рада 
України прийняла зазначений законопроект, підтримавши 380 голосами ініціативу Президента та надала Рахунковій палаті відповідні повноваження. Слід зазначити, що повний 
фінансовий контроль над бюджетним процесом, у тому числі і у сфері надходжень до бюджету є нормальною практикою абсолютної більшості європейських країн. Відповідний 
контроль над надходженнями є також і у Рахункової палати Російської Федерації, найближчого сусіда України. Діяльність Рахункової палати не була повноцінною та такою яка 
відображала повну ситуацію у бюджетній сфері без контролю надходжень до бюджету. Більше того, функцію контролю над надходженнями до бюджету Рахункова палата 
мала, але після повернення у 2011 році до першої редакції Конституції, цю функцію відповідний орган конституційної юрисдикції втратив. Тому, з метою розбудови системи 
державного фінансового контролю Президент України 18.01.2013 вніс до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до ст. 98 Конституції України, метою якого є 
розширення компетенції Рахункової палати в частині надання їй повноважень щодо здійснення контролю за надходженнями до Державного бюджету України. Після схвалення 
відповідних змін до Основного закону Конституційним Судом, вже 19.09.2013 Верховна Рада України прийняла зазначений законопроект, підтримавши 380 голосами ініціативу 
Президента та надала Рахунковій палаті відповідні повноваження. Слід зазначити, що повний фінансовий контроль над бюджетним процесом, у тому числі і у сфері надходжень 
до бюджету є нормальною практикою абсолютної більшості європейських країн. Відповідний контроль над надходженнями є також і у Рахункової палати Російської Федерації, 
найближчого сусіда України.
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Аннотация. Исследуются особенности обеспечения 
прозрачности бюджетной политики Украины. Опреде-
лен ряд недостатков в действующем законодательстве 
Украины, которые препятствуют открытости бюджет-
ного процесса. Предлагаются направления повышения 
прозрачности бюджетной политики Украины.
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Volokhov O. Budget Transparency as the Guaranty 
of Democratic Development of Ukraine

Summary. Some aspects of budget policy transparency 
provision in Ukraine are investigated. Several defects 
in current legislation of Ukraine influencing the budget 
transparency are found. The ways to improve the budget 
transparency in Ukraine are proposed. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. У публікації, з урахуванням історичного 
аспекту, аналізуються основні наукові теорії походжен-
ня та соціальні ідеї становлення інституту місцевого 
самоврядування.

Ключові слова: місцеве самоврядування, ідеї розвит-
ку місцевого самоврядування, теорії походження інститу-
ту місцевого самоврядування, міська самоврядність.

Постановка проблеми. Науковий потенціал само-
врядної ідеї розкривається в сукупності теоретичних 
конструкцій, базових юридичних понять та категорій, які 
саме і сприяють оформленню відповідних теорій похо-
дження місцевого самоврядування.

Буття ідеї місцевого самоврядування пов’язане з ши-
рокою духовною спадщиною (загальною самоврядною 
ідеєю, вченнями про природні права людини та про грома-
дянське суспільство, поглядами буржуазних просвітників, 
соціалістів-утопістів, представників інших напрямів нау-
кової думки), вона ввібрала в себе найцінніше з суспіль-
них здобутків людства.

Ідея місцевого самоврядування виконує особливі піз-
навальні функції. Вона дає первинні відомості про місце-
ве самоврядування, відображає те істотне, що притаманне 
цьому інституту в різні конкретно-історичні періоди, є 
характерним та особливим для країн, які його визнають. 
Тобто в ідеях віддзеркалюються загальні та особливі еле-
менти будь-якої моделі місцевого самоврядування в їх ди-
наміці.

Метою цієї статті є найбільш повний розгляд відпо-
відних соціальних ідей і наукових теорій (концепцій) по-
ходження місцевого самоврядування.

Стан дослідження проблеми. Наукові досліджен-
ня з окресленої проблеми здійснювали: В.Б. Авер’янов, 
Г.В. Атаманчук, М.Й. Байтін, І.Л. Бачило, І.П. Бутко, М.І. 
Корнієнко, Б.П. Курашвілі, В.В. Копейчиков, Б.М. Лаза-
рєв, А.І. Лук’янов, В.М. Марчук, В.Ф. Погорілко, М.Ф. 
Селівон, Ю.О. Тихомиров, Ю.М. Тодика, О.Ф. Фрицький, 
М.В. Чорноголовкін та інші дослідники.

Виклад основного матеріалу. Історично місцеве 
самоврядування в його сучасному аксіологічному й он-
тологічному розумінні виникло в Стародавній Греції. 
Міста-поліси Стародавніх Еллади та Італії є чудовим при-
кладом становлення самоврядних засад міського життя. 
І хоча жителі муніципій, звичайно, мали різні земельні, 
політичні права, вони виступали як громадяни [1, с. 12]. 
Природно, статутарне становлення комплексу зазначених 
прав і їхня функціональна реалізація прямо залежали від 
форми правління та політичного режиму в полісах, які 
сприяли становленню й розвитку, або навпаки, звуженню 
та ліквідації форм безпосередньої й представницької де-

мократії, модифікації правового статусу громадян полісу, 
а також інших верств населення, що не були громадянами 
– метеків, перієків, вільновідпускників та іноземців. Поза 
залежністю від конкретних форм соціально-економічної 
та політичної організації соціуму й квазідержави, мі-
ста-поліси продемонстрували можливість запровадження 
та функціонування самоврядних засад у рамках територі-
ального мікроколективу, що був об’єднаний системними 
інтересами [2, с. 18, 38].

Уперше в письмовому вигляді зміст поняття «місце-
ве самоврядування» був викладений у своєрідних юри-
дичних документах – статутах територіальних громад. 
Українські дослідники сутності вказаного питання під-
креслюють, що саме з появою статутів (хартій) середньо-
вічних міст Європи пов’язано виникнення передвісника 
сучасного місцевого самоврядування – комунального са-
моврядування. Деякі з дослідників навіть наполягають 
на тому, що у сеньйоральних монархіях Західної Європи 
цей процес був визначений так званими «комунальними 
революціями» ХІ-ХІІ ст. З цим визначенням щодо рево-
люцій у містах Західної Європи можна посперечатися, 
вказавши на те, що такий підхід до історії держави і пра-
ва Європи часів раннього феодалізму занадто модерно-
вий. І це пояснюється тим, що невідома жодна хартія єв-
ропейських монархів щодо створення системи міського 
комунального самоврядування саме у часи раннього фе-
одалізму. Тоді перш за все слід було потурбуватися про 
рецепцію римського цивільного права, а потім вже захи-
щати його носіїв з числа жителів міст через діяльність 
самоврядних структур. І взагалі, лише становлення фео-
дальної роздробленості змусило монархів Європи нада-
ти згоду на побудову самоврядування, щоб привернути 
міські громади на свій бік у боротьбі проти великих фе-
одалів, які були носіями відцентрових тенденцій у житті 
феодальних держав. Це і відбулося тоді, коли українські 
землі попали під владу Великого князівства Литовського 
і у нас набуло юридичної чинності магдебурзьке право, 
а не раніше.

Відзначивши суперечливий характер поняття «кому-
нальні революції», можна погодитися з думкою вказаних 
авторів про те, що перші хартії середньовічних міст були 
своєрідним засобом «юридизації» комунальної форми 
місцевого самоврядування. Метою ж створення хартій 
було закріплення прав (насамперед, права на виборне са-
моврядування) та привілеїв для членів міської громади 
(комуни), серед яких особливо важливими стали особи-
ста свобода та право на володіння, користування та роз-
порядження приватною власністю і безпосередня участь 
найбільш заможних городян у системі управління містом. 
Зрозуміло, що на практиці у роботі органів управління мі-
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стом вироблялися такі чинники, як повноваження, струк-
тура і порядок формування органів міського самовряду-
вання.

В Україні зміст місцевого самоврядування висвітлю-
вався в аналогах хартій – магдебурзьких грамотах, які за-
свідчували чинність норм магдебурзького права для тих 
міст, які отримали його від королів Польщі і литовських 
великих князів. Усі магдебурзькі грамоти надавалися мі-
стам Європи у середні віки з метою закріплення власної 
системи управління міськими комунами, заснованої на 
принципах міського самоврядування [3, с. 104-106].

І нині досить часто проводять паралелі між магде-
бурзьким правом та правом на місцеве самоврядування. 
У сучасному місцевому самоврядуванні вбачають ін-
ститут, який є логічним продовженням магдебурзького 
права, Проте глибший аналіз цих двох інститутів вказує 
на те, що магдебурзьке право за обсягом правового ре-
гулювання було набагато ширшим, ніж сучасне місцеве 
самоврядування. Правові акти, якими містам дарувалось 
магдебурзьке право, закріплювали за останніми право на 
відправлення цивільного та кримінального судочинства. 
Сучасне місцеве самоврядування не врегульовує цю сфе-
ру суспільних відносин, а спільним для цих двох інститу-
тів є хіба що сама ідея, суть якої полягає у праві територі-
альних громад на вирішення питань власного життя.

Історія Європи свідчить, що зміст місцевого само-
врядування у її містах був своєрідним відображенням 
організації життєдіяльності населення на конкретній те-
риторії, тобто відповідав практичним потребам городян 
у частині регулювання економічних і соціальних відно-
син [4, с. 321]. Звичайно, поглиблене вивчення місцево-
го самоврядування вимагало наукового переосмислення 
проблеми, створення для її аналізу виваженого теоретич-
ного підґрунтя. Ось чому за дуже короткий час поняття 
«місцеве самоврядування» стало фундаментальним у 
багатьох дослідженнях сучасних фахівців з державного 
управління та конституційного права. Тлумачення його 
змісту рясніли на сторінках наукових видань. Але, на 
жаль, єдиного загальноприйнятного на сутність пробле-
ми погляду так і не було вироблено. Нарешті, слід вка-
зати, що й нині терміном «місцеве самоврядування» по-
значається ряд понять навіть у рамках однієї конкретної 
суспільної науки. Дослідники в різних державах світу, де 
існує розвинене місцеве самоврядування, підходять до 
його тлумачення неоднозначно. Якоюсь мірою це зумов-
лено особливостями історичного розвитку як суспіль-
ства, так і науки [5, с. 455].

Відомо, що однією з перших держав світу, де роз-
вивалася міська самоврядність, була Велика Британія. 
Там у XVII ст. поняття «місцеве самоврядування» (self-
government) достатньо повно і широко трактувалося вче-
ними, які мали оцінювати результати англійської ранньої 
буржуазної революції, у тому числі через становлення 
самоврядних структур міст [6, с. 98]. У 50-ті роки XIX 
ст. англійське позначення даного явища було запозичене 
дослідниками з Німеччини (Selbsverwaltung), які і мали 
оцінити результати буржуазно-демократичної революції 
1848-1849 pоків. Так само і в Росії, одразу ж після ска-
сування кріпацтва Маніфестом Олександра II (19 лютого 
1861 p.), тамтешні спеціалісти з російського державного 
права мали розпочати вивчення такого феномена, який 

вони на підставі законів своєї держави позначили як 
«местное самоуправление» [7, с. 51-59].

Найбільш наближене до сучасного інтерпретування 
правового й організаційного інституту місцевого само-
врядування з’явилося саме у ХІХ ст. внаслідок серйозного 
впливу результатів буржуазно-демократичних революцій, 
навіть незважаючи на те, що вони закінчилися поразкою. 
Вказане інтерпретування ввів прусський юрист Р. Гнейст 
для позначення управління на місцях, за якого територі-
альні громади, які склалися внаслідок тривалого історич-
ного процесу, після об’єднання Німеччини і виникнення 
німецької імперії Гогенцоллернів указами Вільгельма І 
були наділені правом самостійно (у межах імперських за-
конів) вирішувати місцеві справи.

Досліджуючи зміст цього поняття, його розвиток і 
вдосконалення, російський учений Л.А. Веліхов наводить 
три, на його думку, найпоширеніші в європейській науко-
вій літературі ХІХ-початку XX ст. визначення місцевого 
самоврядування. Перше – визначення відомого німецько-
го вченого Г. Єллінека: «Самоврядування – це державне 
управління через посередництво осіб, які не є професій-
ними державними особами, управління, яке на противагу 
державно-бюрократичному є управлінням через посеред-
ництво самих зацікавлених осіб» [8, с. 229]. Друге – ві-
домого російського державознавця Н. Лазаревського, яке 
було дуже поширеним у ліберальних колах імперії Рома-
нових після проведення земської реформи: «Місцеве са-
моврядування – децентралізоване державне управління, 
де самостійність місцевих органів забезпечена системою 
такого роду юридичних гарантій, які, створюючи дій-
сність децентралізації, разом з тим забезпечують і тісний 
зв’язок органів місцевого самоврядування з даною міс-
цевістю і її населенням». Третє – англійських теоретиків 
місцевого самоврядування І. Редліха та П. Ашлея, що уза-
гальнили здобутки вікового розвитку вирішення місцевих 
справ британськими міськими комунами: «Місцеве само-
врядування – це здійснення місцевими жителями чи їх ви-
браними представниками тих обов’язків і повноважень, 
які їм надані законодавчою владою чи які належать їм по 
загальному праву» [9, с. 236-238].

Безумовно, визначення змісту поняття місцеве само-
врядування безпосередньо пов’язане з розумінням сут-
ності місцевого самоврядування. Як не парадоксально, 
але в цьому відношенні суспільна наукова думка розділи-
лась на кілька напрямів, у надрах яких викристалізували-
ся певні теорії місцевого самоврядування. Розглянемо ці 
теорії.

Свого часу у Німеччині затвердилася «теорія вільної 
громади». Її виникнення у XIX ст. було прямим наслідком 
боротьби міської буржуазії за об’єднання батьківщини 
німців, які більше трьох століть перебували під владою 
22-х монархій і 4-х «вільних міст» з республіканськими 
державними інституціями. Найповніше і найкраще це пи-
тання трактувалось А. Аренсом (1871) [10]. Його відоми-
ми прихильниками були X. Захарія та Н. Гербер [11].

Теорія вільної громади ґрунтується на постулатах 
«природного права» людини, висунутих слідом за Мон-
теск’є захисниками «загальнолюдських цінностей», які 
передусім були цінностями буржуазних приватних влас-
ників. З погляду цих вчених, громада має право на само-
стійне і незалежне від центральної влади функціонування 
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за самою своєю природою, причому держава не створює 
громаду, а лише визнає її. Звідси робляться такі висновки:

- громадські справи є відмінними від державних;
- громада є суб’єктом із спеціальними правами, наяв-

ність яких унеможливлює втручання держави до її справ;
- посадові особи самоврядування не є представниками 

держави, тим більше що ці особи виступали як «агенти 
держави» і тільки держави, і вони репрезентують суспіль-
ство, а не державу.

Як бачимо, у такому випадку у вигляді органів само-
врядування могла створюватися «держава в державі». 
Жодного прикладу такого успіху людство не надало, а 
тому дана теорія була приречена на загибель.

Другою теорією є «господарська теорія». Вона вини-
кла після знецінення теорії вільної громади. Її зміст осо-
бливо скрупульозно висвітлив Р. Моль (1885). Прихиль-
никами такої теорії у Німеччині був В. Кірхенгейм, а у 
Росії, де внаслідок так званих «контрреформ» кінця XIX 
ст. значною мірою була скасована самостійність земсько-
го та міського самоврядного управління, виступав князь 
А. Васильчиков [12].

Відповідно до цієї теорії, місцеве самоврядування – 
це управління справами недержавного значення, власни-
ми господарськими справами громади. При цьому дуже 
часто окремі автори намагалися ототожнити самоврядну 
одиницю з промисловими компаніями, спілками і корпо-
раціями, що в умовах майже абсолютистської Німеччи-
ни та самодержавної Росії було цілком природним. Адже 
саме про таке самоврядування піклувалася буржуазія 
обох монархій. Таким чином виправдовувалася повна 
самостійність громади і руйнувався принцип нагляду 
держави над місцевим самоврядуванням. Незважаючи 
на те, що ця теорія набула помітного поширення, вона 
також була приреченою на крах, оскільки теоретичне ви-
значення самоврядування у такому сенсі не відповідало 
реальному стану речей.

Перехід промислово розвинутих країн світу до такої 
стадії розвитку ринкового господарства, яку відомі еко-
номісти, юристи, політики цих країн (передусім, США, 
Англії та Франції) назвали «добою імперіалізму», призвів 
до появи «юридичної теорії місцевого самоврядування». 
Її сформулювали вчені тих же країн – Німеччини та Росії, 
де реальне місцеве самоврядування було відсутнє. Цими 
вченими були німці Г. Єллінєк, Е. Мей, О. Мауер, X. Преус 
та росіяни Н. Коркунов і Б. Чичерін [13, с. 33, 629-631].

Сутність даної теорії полягала в тому, що органи міс-
цевого самоврядування здійснюють функції державного 
управління, але при цьому вони є органами не держави 
як особливої юридичної особи, а територіальної громади. 
Отже, справами громади може управляти сама громада, а не 
органи держави. Внаслідок такої ситуації органи самовря-
дування повинні вибиратися, а не призначатися державою. 
Така теорія цілком логічна з огляду на свою прийнятність 
для населення, яке створює ті або інші територіальні ко-
лективи, але їй бракує соціального підходу, оскільки особи, 
які виконують свої обов’язки від імені громади, піклуються 
переважно справами заможних верств населення.

На початку позаминулого століття у Росії, де відбувала-
ся перша російська буржуазно-демократична революція, 
виникла „політична теорія місцевого самоврядування». 
Її прихильник П. Стучка, у майбутньому нарком юстиції 

Радянського Союзу, назвав цю теорію „розгалуженням 
державної теорії». На думку відомого правознавця Л. А. 
Веліхова, визначати зміст даної теорії таким чином не зов-
сім правильно. Суть «політичної» полягає у тому, що її 
пропагандисти поширюють серед громадян думку про те, 
що народ і уряд є антагоністами, які за жодних умов не 
спроможні єдиними зусиллями вирішувати загальнодер-
жавні та місцеві справи. Реалізація такої теорії означає, 
що суспільство будь-якої країни буде розколото внаслідок 
революції, і це призведе до краху державності [3, с. 21].

Слід вказати, що вчені тих країн, які зазнали найбіль-
ших революційних потрясінь наприкінці XIX-на початку 
XX ст. (Німеччина та Росія), висунули ще одну теорію – 
«державницьку теорію». Вона була необхідна для політич-
них кіл обох держав, які вели боротьбу проти революціо-
нерів і тому мали звузити самостійність територіальних 
колективів. Вказану теорію започаткували німці Л. Штейн 
і Р. Гнейст і розвинули російські спеціалісти з державного 
права Н. Лазаревський і В. Безобразов [14, c. 15-17].

Творці цієї теорії розглядають місцеве самоврядуван-
ня як частину держави, оскільки всяке управління громад-
ського характеру вважається державним. Отже, той, хто 
займається самоврядуванням, виконує завдання держави. 
Ця теорія свого часу зазнала поразки у німецькій та росій-
ській імперіях, але вона панує у сучасній Англії, де, не-
зважаючи на таку постановку питання, самоврядні тери-
торії мають високу самостійність. Державницьку теорію 
підтримували радянські теоретики держави і права, хоча 
вони надали їй відповідного ідеологічного забарвлення, 
пов’язаного з вирішальною роллю соціалістичної держа-
ви при вирішенні всіх питань – від загальнодержавних до 
місцевих [15, с. 200-203].

Після виникнення радянської держави П. Стучка за-
пропонував нову, «органічну теорію». Він вважав її пере-
хідною до державницької теорії на той час, коли новий 
соціальний тип держави, радянської, ще не вкоренився. 
Для обґрунтування органічної теорії П. Стучка викори-
став соціологічні погляди англійця Г. Спенсера на держа-
ву. Цей вчений, пропагандист теорії соціал-дарвінізму, яку 
він переносив на людське суспільство, розглядав державу 
в якості живого організму, складної особистості. У ро-
зумінні Спенсера, громада є лише нижчою організацією 
держави, і тому вона повинна володіти низкою правових 
повноважень не делегованих державою, а притаманних їй 
як живому соціальному організмові, за власним правом. 
Стосовно долі такої теорії можна сказати лише одне – жо-
ден сучасний політик з найбільш розвинутих країн світу 
не дотримується органічної теорії.

І насамкінець, слід вказати, що зазначені теорії в за-
гальному вигляді відповідають інтересам панівних верств 
населення сучасних розвинутих країн, але існує й „соці-
ально-класова теорія», поширена у нашій державі за часів 
радянської влади і цілком прийнятна для теоретиків дер-
жави і права сучасних соціалістичних країн. Її намагалися 
назвати „теорією ортодоксального марксизму» і тим са-
мим принизити її значення.

Слід підкреслити, що громадівська та державницька 
теорії знайшли найбільшого розповсюдження в Україні. 
Елементи громадівської теорії лягли в основу концепції 
місцевого самоврядування, яка закріплена в нашому Ос-
новному законі. На жаль, громадівська теорія не реалізо-
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вана (і не могла бути послідовно реалізована) в повному 
обсязі, так само як і державницька теорія, про що свідчать 
ряд положень Конституції України [7, с. 9-10]. Коли ж 
підкреслюємо наслідки громадівської теорії для України 
словами „на жаль», мусимо вказати, що це вірно, оскільки 
прихильність до неї наших законодавців лише спричини-
ла виникнення багатьох не розв’язаних досі проблем дер-
жавотворення. Але необхідно пам’ятати, що творці Євро-
пейської Хартії місцевого самоврядування схилялися до 
державницької теорії, коли створювали цей міжнародний 
нормативно-правовий акт [16, с. 9].

Як бачимо, суть названих теорій грунтується насампе-
ред на генетичних особливостях самоврядування в різних 
державах. В основі цих особливостей знаходяться акцен-
ти на різні функції органів місцевого самоврядування, ко-
трі забезпечують специфіку побудови самоврядування та 
визначення його ролі в суспільстві [17].

Висновки. Зміст законодавства про самоврядність у 
кожній країні переконує у тому, що воно може бути лише 
таким особливим, якою особливою є кожна з систем права 
майже двохсот держав світового співтовариства. Впевни-
тися у такому погляді на життя територіальних колективів 
сучасних зарубіжних країн можна лише за умови науко-
вого аналізу місцевого управління і самоуправління та 
встановлення корінних відмінностей між ними, хоча оби-
дві системи спрямовані на вирішення проблем населення 
місцевих громад.
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Академії праці, соціальних відносин і туризму

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОГО СУДУ 
ПРИ РОЗГЛЯДІ ДЕЯКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ

Анотація. Проаналізовано та досліджено практику 
застосування адміністративними судами матеріальних і 
процесуальних норм при визначенні підсудності деяких 
адміністративних спорів, запропоновано відповідні на-
прями вдосконалення даної проблематики.

Ключові слова: підсудність, адміністративний суд, 
спірні правовідносини, ухвала суду.

Постановка проблеми. Частиною 2 статті 2 КАС 
України передбачено, що до адміністративних судів мо-
жуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність 
суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо 
таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією або зако-
нами України встановлено інший порядок судового прова-
дження. Цю норму необхідно розуміти в системному зв’яз-
ку із частиною 1 тієї самої статті, з якої випливає, що захист 
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб шляхом оскарження до адміністративного 
суду будь-яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів влад-
них повноважень можливий тільки у сфері публічно-пра-
вових відносин.

Однак судова практика в адміністративних справах 
свідчить про наявність помилок практичного застосування 
норм, пов’язаних як з юрисдикційною визначеністю, так і з 
підсудністю спорів адміністративним судам. У свою чергу, 
помилки судів під час вирішення цього питання та юрис-
дикційні конфлікти, пов’язані із видами судочинства, впли-
вають на неналежне забезпечення принципу доступності 
до суду.

Аналіз останніх досліджень. Нині окреслена у темі 
наукової роботи проблематика не стала предметом спеці-
ального комплексного адміністративно-правового дослі-
дження і, відповідно, залишається недостатньо розробле-
ною. У працях Бевзенка В.М., Білуги С.В., Ківалова С.В., 
Кузьмишина В.М., Куйбіди Р.О. розглядалися лише окремі 
питання стосовно проблематики підсудності спорів адміні-
стративним судам.

Постановка завдання. Метою статті є сприяння у фор-
муванні єдиного підходу до вирішення зазначеного питан-
ня, однакового застосування законодавства щодо визначен-
ня підсудності спорів адміністративним судам, виявлення 
проблемних питань, найбільш характерних порушень при 
її визначенні, підготовка пропозицій щодо їх усунення.

Виклад основного матеріалу. Зауважимо, що під пред-
метною підсудністю слід розуміти розподіл адміністративних 
справ між адміністративними судами, що діють як суди пер-
шої інстанції, залежно від категорії справ (предмета позову).

Згідно з пунктом 5 статті 18 КАС України, місцевим 
загальним судам як адміністративним судам підсудні адмі-
ністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності 
державного виконавця чи іншої посадової особи державної 

виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у 
справах, передбачених пунктами 1–4 частини першої цієї 
статті.

На наше переконання, першочергово необхідно зверну-
ти увагу на помилки, що допускають суди першої інстанції 
при визначенні компетентного суду в структурі адміністра-
тивних судів у спорах про сферу діяльності органів дер-
жавної виконавчої служби України та щодо виконавчого 
провадження. Відповідно до постанови Пленуму Вищого 
адміністративного суду України № 3 від 13.12.2010 року 
«Про практику застосування адміністративними судами за-
конодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності державної виконавчої служби», визначаю-
чи предметну та територіальну підсудність справ з приводу 
рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служ-
би, судам необхідно враховувати, що за приписами пункту 
5 частини першої статті 18, частини шостої статті 181 КАС 
України адміністративні справи з приводу рішень, дій або 
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби щодо виконання ними 
рішень судів у справах, передбачених пунктами 1–4 части-
ни першої статті 18 цього Кодексу, розглядаються місцевим 
загальним судом як адміністративним судом, який видав 
виконавчий лист, незалежно від статусу позивача у вико-
навчому провадженні.

Справи з приводу рішень, дій або бездіяльності держав-
ного виконавця чи іншої посадової особи державної вико-
навчої служби щодо виконавчих документів, виданих цими 
судами в інших справах, крім передбачених пунктами 1–4 
частини першої статті 18 КАС України, підлягають розгля-
ду місцевими загальними судами як адміністративними су-
дами, які видали виконавчий лист, у разі звернення сторін 
виконавчого провадження.

Прикладом є ухвала Хмільницького міськрайонного суду 
Вінницької області від 29 листопада 2012 року у справі № 
227/3968/12, якою позовну заяву публічного акціонерного 
товариства «Вінницяобленерго» в особі структурної оди-
ниці «Хмільницькі ЕМ» до управління Державної виконавчої 
служби Головного управління юстиції у Вінницькій області 
про оскарження рішень та дій державного виконавця по-
вернуто позивачу, оскільки вона не підсудна Хмільницькому 
міськрайонному суду Вінницької області [1]. 

Суд першої інстанції виходив з того, що відповідно до 
ч. 2 ст. 19 КАС України адміністративні справи з приводу 
оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій 
чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які сто-
суються інтересів конкретної особи, вирішуються адміні-
стративними судами за місцем проживання (перебування, 
знаходження) позивача. Зазначена норма підлягає застосу-
ванню при визначені підсудності справ з приводу рішень, дій 
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чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби незалежно від статусу 
позивача – фізичної чи юридичної особи. Оскільки позивачем 
є ПАТ «Вінницяобленерго», місцем знаходження якого є м. 
Вінниця вул. 1 Травня, 2, суддя вважає, що вказана позовна 
заява Хмільницькому міськрайонному суду не підсудна.

На наше переконання, суд першої інстанції при поста-
новленні оскаржуваної ухвали порушив норми процесу-
ального права, що призвело до неправильного вирішення 
справи, оскільки пункт 5 статті 18 КАС України визначає, 
що місцевим загальним судам, як адміністративним судам 
підсудні, адміністративні справи з приводу рішень, дій чи 
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби щодо виконання ними 
рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 части-
ни першої цієї статті.

Окрім зазначеного, нині існує колізія між нормами КАС 
України з одного боку та деякими законами України – з ін-
шого, зокрема в частині визначення юрисдикційної належ-
ності публічно-правових спорів за участю органів Антимо-
нопольного комітету України. Так, відповідно до статей 2, 3 
та 17 КАС України такі спори належать саме до адміністра-
тивної юрисдикції, а закони та інші нормативно-правові 
акти до приведення їх у відповідність із Кодексом, діють у 
частині, що не суперечить цьому Кодексу (пункт 13 Розділу 
VIII Прикінцеві та перехідні положення КАС України). Од-
нак усупереч цим приписам, адміністративні суди подекуди 
відмовляють у відкритті провадження в адміністративних 
справах у спорах за зверненням органів Антимонопольного 
комітету України із публічно-правовими вимогами до при-
ватних осіб, посилаючись на пункт 3 частини першої стат-
ті 12 Господарського процесуального кодексу України та 
спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності цих 
органів, посилаючись на статтю 60 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції».

Прикладом є ухвала Чернівецького окружного адмі-
ністративного суду від 05 жовтня 2011 року у справі № 
2а/2470/2659/11 за адміністративним позовом приватного 
підприємства «Мега крокус» до Чернівецького обласного 
відділення Антимонопольного комітету України про ви-
знання нечинним рішення, якою відмовлено у відкритті 
провадження в адміністративній справі з підстав нена-
лежності її розгляду в порядку адміністративного судо-
чинства [2]. Відмовляючи у відкритті провадження, суд 
першої інстанції виходив з того, що справи зі спорів про 
оскарження рішень (розпоряджень) органів Антимоно-
польного комітету України підвідомчі господарським су-
дам і підлягають розгляду за правилами Господарського 
процесуального кодексу України.

Зокрема, суд першої інстанції в оскаржуваній ухвалі 
зазначає, що при постановленні оскаржуваних рішень, від-
повідач керувався вимогами Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. №2210-ІІІ. 

Згідно з ч.1 ст. 60 вказаного закону заявник, відповідач, 
третя особа мають право оскаржити рішення органів 
Антимонопольного комітету України повністю або ча-
стково до господарського суду у двомісячний строк з дня 
одержання рішення.

Частина друга статті 60 передбачає, що рішення 
адміністративної колегії територіального відділення Ан-
тимонопольного комітету України оскаржуються до гос-

подарських судів Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя.

Таким чином, з аналізу вказаних норм, суд дійшов вис-
новку, що справи зі спорів про оскарження рішень органів 
Антимонопольного комітету України підвідомчі господар-
ським судам і підлягають розглядові за правилами Госпо-
дарського процесуального кодексу України. Це стосується 
й розгляду справ за позовами органів Антимонопольного ко-
мітету України про стягнення з суб’єктів господарювання 
сум штрафів та пені у зв’язку з порушенням конкурентно-
го законодавства, оскільки таке стягнення здійснюється 
згідно саме з рішеннями відповідних органів, прийнятими 
на підставі приписів названого Закону. Водночас і пунктом 
3 частини першої статті 12 Господарського процесуаль-
ного кодексу України встановлено, що справи за заявами 
органів Антимонопольного комітету України з питань, 
віднесених законодавчими актами до їх компетенції, підві-
домчі господарським судам.

Така позиція також викладена у пункті 1 рекомендацій 
президії Вищого господарського суду України від 29.10.2008 
N 04-5/247 «Про деякі питання практики застосування 
конкурентного законодавства».

Суд також звернув увагу на те, що в останньому абза-
ці оскаржуваних рішень №53 та 54 від 30.08.2011р. чітко 
зазначено, що рішення може бути оскаржене до господар-
ського суду Чернівецької області у двомісячний строк з дня 
його одержання.

Однак, суд апеляційної інстанції зазначає, що судом 
першої інстанції було неправомірно відмовлено у відкрит-
ті провадження в адміністративній справі, оскільки відпо-
відно до ст. 18 КАС України окружним адміністративним 
судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі 
сторін є орган державної влади, інший державний орган, 
орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, 
Київська або Севастопольська міська рада, їх посадова чи 
службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодек-
сом, та крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяль-
ності у справах про адміністративні проступки та справ, 
які підсудні місцевим загальним судам як адміністратив-
ним судам [3].

Так, згідно зі ст. 6 КАС України кожна особа має право 
в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до ад-
міністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи 
бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її 
права, свободи або інтереси, а відповідно до статті 1 За-
кону України від 26 листопада 1993 року № 3659-ХІІ «Про 
Антимонопольний комітет України» (у редакції, чинній на 
час виникнення спірних правовідносин) АМКУ є державним 
органом зі спеціальним статусом, мета діяльності якого 
полягає в забезпеченні державного захисту конкуренції у 
підприємницькій діяльності, що відповідає ознакам суб’єк-
та владних повноважень, наведеним у пункті 7 частини 1 
статті 3 КАС України.

Необхідно констатувати, що предмет регулювання Гос-
подарського кодексу, закріплений у ст. 1, визначає основні 
засади господарювання в Україні і регулює господарські 
відносини, що виникають у процесі організації та здійс-
нення господарської діяльності між суб’єктами господарю-
вання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками 
відносин у сфері господарювання. Слід зазначити, що з 
урахуванням приписів ст. 2 йдеться про учасників, які на-
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ділені господарською компетенцією. Відповідно до части-
ни 1 ст. 8 Господарського кодексу України держава, органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування не є 
суб’єктами господарювання.

Сферу господарських відносин відповідно до частини 4 
ст. 3 зазначеного Кодексу становлять:

 господарсько-виробничі (частина четверта да-
ної статті): майнові та інші відносини, що виникають між 
суб’єктами господарювання при безпосередньому здійсне-
ні господарської діяльності;

 організаційно-господарські (частина 6 ст. 3): від-
носини, що складаються між суб’єктами господарювання 
та суб’єктами організаційно-господарських повноважень 
у процесі управління господарською діяльністю, під якою 
відповідно до частини першої даної статті розуміється ді-
яльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного 
виробництва, спрямованих на виготовлення та реалізацію 
продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного 
характеру, що мають цінову визначеність;

 внутрішньогосподарські відносини (частина 7 ст. 
3): відносини, що складаються між структурними підрозді-
лами суб’єкта господарювання, та відносини суб’єкта го-
сподарювання з його структурними підрозділами.

Відповідно до ст. 4 Господарського кодексу України, 
норми якої визначають розмежування відносин у сфері го-
сподарювання з іншими видами відносин, не є предметом 
регулювання цього Кодексу, зокрема, адміністративні й інші 
відносини управління за участі суб’єктів господарювання, 
в яких орган державної влади або місцевого самоврядуван-
ня не є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, 
і безпосередньо не здійснює організаційно-господарських 
повноважень щодо суб’єкта господарювання.

Аналіз зазначених норм чітко розмежовує господарські 
відносини (у межах яких реалізується господарська компе-
тенція) та владні управлінські функції.

Відповідно до Конституції України та Закону України 
«Про прокуратуру» діяльність органів прокуратури спря-
мована на нагляд за додержанням і правильним застосу-
ванням законів, у тому числі органами виконавчої влади та 
місцевими радами і їх виконавчими органами.

При зверненні з позовом із вимогою про визнання акта 
органу місцевого самоврядування недійсним, прокурор 
відповідно до обсягу наданих йому повноважень виконує 
владну функцію та виступає від імені держави, а тому такі 
справи предметно підсудні окружним адміністративним 
судам.

З аналізу практики застосування окремих положень за-
конодавства, пов’язаних із підсудністю справ, порушених 
за зверненнями органів прокуратури до органів місцевого 
самоврядування, встановлені випадки звернення до суду 
з порушенням норм законодавства про підсудність спорів 
адміністративним судам. 

У наведеній категорії спорів, місцеві (загальні) суди 
у низці випадків на підставі приписів п. 2 ч. 1 ст. 22 КАС 
України передавали такі справи за підсудністю окружним 
адміністративним судам [4; 5; 6].

Окрім того, керуючись п. 6 ч. 3 ст. 108 КАС України, 
місцеві суди повертали позови прокурорам як такі, що не 
підсудні цим судам [7; 8; 9]. 

У контексті окреслених проблем підсудності, які вини-
кають у судовій практиці адміністративних судів, вважаємо 

за необхідне виокремити питання, пов’язані із визначен-
ням підсудності адміністративних спорів, предметом яких 
є оскарження дій по невиплаті позивачу соціальної допо-
моги, що виплачується органом, у трудових відносинах з 
яким перебуває позивач, та відшкодовується органом праці 
та соціального захисту населення.

Так, з місцевих загальних судів до окружних адміністра-
тивних судів надходять адміністративні справи за позовами 
фізичних осіб до управлінь праці та соціального захисту 
населення районних державних адміністрацій, державних 
установ, в яких працюють позивачі, які передані ухвалою 
суду на підставі ст. 22 КАС України. 

Позовні вимоги в таких справах мотивовані тим, що 
позивач перебуває на посаді державного службовця в уста-
нові, що знаходиться на території, яка відповідно до Поста-
нови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених 
пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 23.07.1991 р. № 
106 відноситься до зони посиленого радіологічного контр-
олю, і відповідно ця установа здійснює доплату до заробіт-
ної плати в значно менших розмірах, ніж це передбачено 
чч. 1, 2 ст. 39 Закону України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», що й стало підставою для звернення до суду.

У цьому випадку існує суперечність щодо визначення 
підсудності, оскільки адміністративні позови щодо проход-
ження публічної служби розглядаються окружним адміні-
стративним судом, а спори з приводу нарахування та випла-
ти соціальної допомоги – місцевими загальними судами як 
адміністративними.

Так, відповідно до пункту четвертого частини першої 
статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України 
місцевим загальним судам як адміністративним судам під-
судні усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з 
суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, при-
значення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пен-
сійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадя-
нам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних 
виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

У свою чергу ч. 2 ст. КАС України окружним адміні-
стративним судам підсудні адміністративні справи, у яких 
однією зі сторін є орган державної влади, інший держав-
ний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, об-
ласна рада, Київська або Севастопольська міська рада, їх 
посадова чи службова особа, в тому числі і спори з приводу 
прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 
звільнення з публічної служби, крім випадків, передбаче-
них цим Кодексом, та крім справ з приводу їхніх рішень, 
дій чи бездіяльності у справах про адміністративні про-
ступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як 
адміністративним судам.

Приймаючи ухвалу про передачу адміністративної 
справи, суд першої інстанції виходить з того, що позивач 
перебуває на публічній службі, а даний спір пов’язаний з 
проходженням публічної служби, тому вказана справа під-
лягає розгляду окружним адміністративним судом.

Однак, як вбачається із постанови Пленуму Вищого ад-
міністративного суду України № 4 від 16 березня 2012 року 
«Про судову практику вирішення адміністративними суда-
ми спорів, що виникають у зв’язку із застосуванням статей 
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39, 48, 50, 52, 54 Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи», доплата, передбачена статтею 39 Зако-
ну України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», не 
входить до структури заробітної плати, а є соціальною га-
рантією, виплата якої компенсується підприємствам управ-
ліннями праці та соціального захисту населення.

А тому з урахуванням зазначеної вище постанови Пле-
нуму Вищого адміністративного суду України можна дій-
ти до висновку, що спори за позовом осіб, які працюють 
на територіях радіоактивного забруднення, пов’язані із 
визначенням розміру доплат, передбачених статтею 39 За-
кону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
належить розглядати місцевими загальними судами як ад-
міністративними, а не окружним адміністративним судом.

У зв’язку із тим, що положеннями чч. 7, 8 ст. 22 Кодексу 
адміністративного судочинства України передбачено, що 
адміністративна справа, передана з одного адміністратив-
ного суду до іншого в порядку, встановленому цією стат-
тею, розглядається адміністративним судом, до якого вона 
надіслана та спори між адміністративними судами щодо 
підсудності не допускаються, окружними адміністратив-
ними судами приймаються до провадження вказані адміні-
стративні спори.

Разом з тим положеннями Постанови Пленуму Вищого 
адміністративного суду України № 2 від 06 березня 2008 
року «Про практику застосування адміністративними суда-
ми окремих положень Кодексу адміністративного судочин-
ства України під час розгляду адміністративних справ» пе-
редбачено, що порушення правил предметної підсудності є 
підставою для скасування рішень судів нижчих інстанцій з 
направленням справи на новий розгляд до належного суду, 
оскільки недотримання встановлених ст. 22 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України підстав і порядку пере-
дачі справи з одного суду до іншого розглядається як пору-
шення права особи на компетентний суд, адже відповідно 
до ч. 2 ст. 6 КАС України ніхто не може бути позбавлений 
права на розгляд його справи в адміністративному суді, до 
підсудності якого вона віднесена цим Кодексом.

У свою чергу, КАС України не передбачена можливість 
залишати без розгляду адміністративні справи, які в пору-
шення предметної підсудності відповідно до ст. 22 Кодексу 
передані з іншого суду на розгляд окружного суду.

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, підкресли-
мо наступне:

1. Місцевим загальним судам як адміністративним су-
дам підсудні адміністративні справи з приводу рішень, дій 
чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби щодо виконання ними 
рішень судів у справах, передбачених п.п. 1 - 4 ч. 1 ст. 18 
КАС України.

2. Адміністративні позови до органів Антимонополь-
ного комітету України розглядаються адміністративними 
судами, оскільки відповідно до ст. 1 ЗУ від 26.11.1993 «Про 
Антимонопольний комітет України» АМКУ є державним 
органом зі спеціальним статусом, мета діяльності якого 
полягає в забезпеченні державного захисту конкуренції у 
підприємницькій діяльності, що відповідає ознакам суб’єк-
та владних повноважень, наведеним у п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС 

України.
3. Спори за позовом осіб, які працюють на територі-

ях радіоактивного забруднення, пов’язані із визначенням 
розміру доплат, передбачених ст. 39 ЗУ «Про статус і соці-
альний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи», належить розглядати місцевим 
загальним судам як адміністративним, а не окружним ад-
міністративним судом. 
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Аннотация. Проанализирована и исследована 
практика применения административными судами ма-
териальных и процессуальных норм при определении 
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Diorditsa I. In relation to determination of competent 
court at consideration of some administrative disputes

Summary. Practice of application of financial and 
judicial norms administrative courts is analysed and 
investigational at determination of cognizance of some 
administrative disputes, the proper directions of perfection 
of this problematiki are offered.

Key words: cognizance, administrative court, litigions 
legal relationships, court ruling.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Анотація. У статті робиться спроба систематизу-

вати головні нормативно-правові акти, які регулюють 
питання державної статистики в Україні, пропонуються 
шляхи удосконалення законодавства в цій сфері.

Ключові слова: державна статистика, норматив-
но-правове регулювання, адміністративна відповідаль-
ність.

Постановка проблеми. Становлення сучасної україн-
ської держави характеризується запровадженням новітніх 
інформаційних технологій, значним прискоренням проце-
су отримання, обробки, аналізу інформації. Статистична 
складова інформаційної сфери України чинить істотний 
вплив практично на всі сфери суспільного життя.

Система державної статистики України покликана 
забезпечити органи державної влади, громадські об’єд-
нання, науково-дослідні організації, засоби масової ін-
формації і громадян достовірною і своєчасною статистич-
ною інформацією про соціально-економічне становище 
держави на основі наукових принципів організації збору, 
обробки та розповсюдження цієї інформації. Такий про-
цес об’єктивно пов’язаний з адміністративно-правовим 
регулюванням правовідносин, що виникають у сфері на-
дання статистичної інформації, становленням предметно-
го законодавства щодо діяльності відповідальних органів 
державної влади та недержавних установ як суб’єктів дер-
жавного статистичного обліку.

Стан дослідження. Правове регулювання у вигляді 
окремого об’єкту наукових пошуків достатньо часто до-
сліджується у працях з теорії держави і права, конститу-
ційного права, адміністративного права та інших юри-
дичних наук. Зокрема, на формування основних підходів 
до вирішення питань, що досліджуються у статті, мали 
вплив праці С. С. Алексєєва, М. І. Ануфрієва, Ю. П. Би-
тяка, Р. А. Калюжного, А. М. Колодія, В. К. Колпакова,  
В. В. Копєйчикова, С. Л. Лисенкова, В. С. Нерсесян-
ца, М. П. Орзіха, В. Ф. Погорілка, П. М. Рабіновича,  
О. Ф. Фрицького, Ю. С. Шемшученка.

Сучасні проблеми державної статистики стали об’єк-
том дослідження широкого кола українських науковців 
і фахівців, серед яких: О. І. Амоші, Г. В. Ковалевський,  
П. А. Кравченко, І. О. Курило, Е. М. Лібанова,  
С. О. Матковський, О. Г. Осауленко, М. М. Папієв та ін. 
Вагомий внесок у організацію статистичної діяльно-
сті внесли російські вчені і практики А. М. Бондарчук,  
Б. В. Башкатов, І. В. Єлісєєва, М. Р. Єфімова, Ю. Н. Іванов,  
З. Д. Ільєнкова, М. Р. Назаров, О. С. Олейник, Б. Т. Рябушкін,  
М. М. Юзбашев, С. Л. Соколін, А. Л. Кевеш, В. С. Ульянов, 
Е. Б. Фролова та ін. У той же час адміністративно-пра-

вове регулювання державної статистики як одного з най-
більш важливих елементів інформаційної інфраструктури 
України органічно знаходиться в колі актуальних проблем 
вдосконалення української державності та потребує на-
укового аналізу. Особливу увагу в цьому контексті слід 
приділити питанням нормативного забезпечення органі-
зації державного статистичного обліку, аналізу цієї про-
блеми за допомогою сучасних наукових підходів.

Метою статті є аналіз законодавства у сфері адміні-
стративно-правового регулювання державної статистики 
в Україні, а також надання пропозицій щодо його вдоско-
налення.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі 
розвитку української державності офіційна державна 
статистика розвивається в умовах значних соціаль-
но-політичних та економічних змін, здійснення адміні-
стративної реформи, переходу на міжнародні стандар-
ти статистичної звітності. Такі обставини вимагають 
пошуку та реалізації принципово нових підходів до 
державної статистичної діяльності в Україні, форму-
вання гнучкої системи інформаційно-статистичного 
забезпечення, яка б швидко реагувала на зміни життя 
в суспільстві. Ефективність державної статистики в 
Україні в багатьох випадках залежить від досконалості 
її правової основи, тому вирішення проблем норматив-
ної регламентації офіційної статистичної діяльності є 
вкрай необхідним.

Нормативно-правове регулювання має виконувати 
такі функції, як закріплення соціально-економічних 
підстав державного адміністрування, компетенцію ор-
ганів, які складають систему державного адмініструван-
ня, повинно встановлювати порядок діяльності органів 
державної влади, підприємств, установ, організацій, 
посадових осіб, також відносини між громадянами та 
громадськими об’єднаннями. Нормативно-правове ре-
гулювання являє собою єдність соціологічного, норма-
тивного і практичного аспектів. Воно починається тоді, 
коли у цілях, змісті, вимогах закону виникає суспіль-
на потреба в упорядкуванні взаємозв’язків і взаємодій 
людей, причому певним чином і в певному напрямку. 
Мається на увазі не суб’єктивне уявлення будь-якого 
органу влади, а саме те, що у свідомості маси людей 
сформувалося як щось необхідне, потрібне, актуальне, 
вкрай важливе для їх подальшого життя.

Основою правового регулювання державної статис-
тики в Україні є нормативний аспект, тобто розробка 
та юридичне закріплення (встановлення) норм (правил) 
поведінки людей. Такі норми (правила) сприймаються 
по-різному, що залежить від їх цілей і змісту; часом 
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вони обмежують свободу, окреслюючи її межі, але в 
більшості є порадою, допомогою людям в упорядкуван-
ні їх взаємовідносин. Норми ряду галузей права, напри-
клад трудового, сімейного, житлового тощо, практично 
не знають серйозних обмежень і санкцій, а передають 
людям досвід, приклад поведінки в житті.

Організація державної статистики в Україні регла-
ментується правовими нормами, що містяться в різ-
номанітних нормативних актах. В юридичній літера-
турі прийнято класифікувати джерела права на різних 
підставах. Найбільш поширеною є класифікація, що 
здійснюється за ознакою їх юридичної сили та суб’єк-
тами, що ухвалюють ці акти [1, с. 218-230]. Згідно із 
ст. 2 Закону України «Про державну статистику» пра-
вовою основою державної статистичної діяльності є 
Конституція України, Закон «Про державну статисти-
ку», інші закони України та нормативно-правові акти, 
які регулюють відносини в галузі статистики, інфор-
мації, інформатизації, науково-технічної діяльності, 
стандартизації, а також міжнародні договори України в 
галузі статистики, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України [2]. Отже, усі акти, що ста-
новлять правову основу адміністративно-правового ре-
гулювання державного статистичного обліку в Україні 
доцільно поділити на дві групи:

1) загальні нормативні акти – акти, що регулюють 
організацію державного статистичного обліку в Україні 
взагалі;

2) спеціальні акти, тобто акти, що регулюють діяль-
ність органів державної влади та недержавних установ 
зі збору, обробці та надання статистичних даних.

Обидві ці групи містять нормативні акти, що знахо-
дяться на різних рівнях ієрархії правових актів – норми 
міжнародного права, закони, укази Президента Украї-
ни, постанови Верхової Ради та Кабінету Міністрів, 
нормативні акти органів виконавчої влади та інші під-
законні акти.

Інтеграційні процеси, що відбуваються у світі та, 
зокрема в Європі, вплинули й на статистику, поступово 
почали створюватися міжнародні та європейські стан-
дарти організації статистики, які дозволяють ефектив-
но і якісно організувати статистичний облік за різними 
напрямками. Міжнародні контакти статистичних служб 
здійснюються відповідно до основних принципів офі-
ційної статистики ООН [3] і Кодексу поведінки, при-
йнятого Комітетом зі статистичної програми ООН. У 
Кодексі передбачено, що «статистичні дані в Європі по-
винні бути порівнянні між собою, між регіонами і кра-
їнами і однорідні за часом; повинна бути забезпечена 
можливість комбінації і спільного використання пов’я-
заних між собою даних з різних джерел» [4].

Центральне місце в механізмі правового регулюван-
ня державної статистики в Україні займають закони та 
інші законодавчі акти України. Закони регулюють най-
важливіші питання державного та суспільного життя, 
їх норми складають серцевину, фундамент формування 
і розвитку інших адміністративно-правових норм [5, с. 
55-67]. При регулюванні відносин у сфері державно-
го статистичного обліку термін «закон» вживається як 
узагальнююче поняття, під ним розуміються усі норма-
тивні акти, які мають силу закону, або іншими словами 

законодавчі акти, до яких належать й основи законодав-
ства, статути, кодекси, положення та інші акти, які при-
ймаються Верховною Радою України.

Нормативно-правове регулювання державної ста-
тистики в Україні у першу чергу відбувається дією нор-
мативних актів Верховної Ради України, що підпадають 
під поняття «закон». Це Закони України «Про державну 
статистику», «Про Всеукраїнський перепис населен-
ня», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про державну ста-
тистику», «Про сільськогосподарський перепис», «Про 
інформацію», «Про доступ до публічної інформації», 
«Про державну службу», «Про електронні докумен-
ти та електронний документообіг», «Про електронний 
цифровий підпис», «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо організації статистичних 
спостережень» та ін.

Нормативно-правове регулювання державної ста-
тистики в Україні неможливо уявити поза компетенці-
єю глави держави та органів виконавчої влади. Серед 
визначальних актів Президента України, що регулюють 
порядок державного статистичного обліку, слід виділи-
ти Укази Президента України «Про Державну службу 
статистики України», «Про День працівників статис-
тики», «Про символіку Державної служби статистики 
України» та ін. Крім цього, значну роль у регулювання 
статистичних відносин відіграють: постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 749 «Про 
надання органами державної статистики платної адмі-
ністративної послуги з видачі довідки з Єдиного дер-
жавного реєстру підприємств і організацій України»; 
від 8 листопада 2000 р. № 1659 «Про затвердження По-
ложення про проведення статистичних спостережень 
та надання органами державної статистики послуг на 
платній основі»; розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про проведення Першого всеукраїнського за-
гального сільськогосподарського перепису» та ін.

У межах нашого дослідження першорядне значення 
має Закон України «Про державну статистику», який 
був прийнятий Верховною Радою України, введений в 
дію окремою постановою 17 вересня 1992 року та зго-
дом викладений у нової редакції від 13 липня 2000 року. 
Слід зауважити, що країни Європейського Союзу також 
намагаються здійснювати регулювання статистичних 
відносин законодавчим порядком, що зайвий раз під-
креслює важливість цієї сфери. Наприклад, у Німеч-
чині діє Закон про статистику для федеральних потреб 
(закон про федеральну статистику – BstatC) від 22 січня 
1987 року [6]. 

Ретельне вивчення тексту Закону України «Про 
державну статистику» дозволило встановити його по-
зитивні сторони та виявити, на наш погляд, певні не-
доліки. Насамперед необхідно об’єктивно підкреслити, 
що даний закон визначив основи для реалізації держав-
ної політики у сфері державного статистичного обліку, 
спрямованої на забезпечення інформаційних потреб 
держави і суспільства повною, достовірною, науково 
обґрунтованою статистичною інформацією про соці-
альні, економічні, демографічні та інші суспільні про-
цеси в Україні. Згідно зі ст. 3 Закону, державна політика 
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в галузі статистики спрямована на створення єдиної 
системи обліку та статистики на всій території України 
та її узгодження з міжнародними стандартами і методо-
логією [2].

В законі відображені усі головні елементи, які доз-
воляють на первинному, якісному рівні організувати 
державну статистичну звітність: суб’єкти дії закону, 
джерела статистичної інформації, статистична методо-
логія, порядок діяльності органів державної статистики 
тощо. Разом з тим у даному законі допущено ряд суттє-
вих недоліків для його практичного застосування, які 
ми спробуємо розкрити.

Для того щоб органи державної влади отримували 
дані офіційної системи державної статистики, що охо-
плюють всю територію країни, необхідно було б пе-
редбачити в законі обов’язковість подання первинних 
статистичних даних усіма наявними на даній території 
організаціями (юридичними особами) незалежно від 
форм власності. Вкрай важливо законодавчо закріпити 
за ними цей обов’язок і одночасно визначити їх відпові-
дальність у конкретних формах за неподання звітності, 
матеріалів для обстеження або перепису. Порушенням 
має визнаватися також неповнота і несвоєчасність по-
дання зазначених матеріалів.

Не визначивши в законі обов’язок всіх організацій 
представляти статистичну інформацію на вимогу від-
повідної служби (Державної служби статистики Украї-
ни) і відповідальність керівників об’єктів статистично-
го обліку, ми ніколи не доб’ємося повноти збору даних. 
Отже, матеріали Державної служби статистики України 
будуть неповними, обстеження та перепису – лише ви-
бірковими. Як і раніше органам виконавчої влади до-
ведеться бути обережними з використанням офіційних 
даних системи державної статистики при прийнятті 
управлінських рішень. Будь-які юридичні особи (орга-
нізації) не повинні самі визначати необхідність їх уча-
сті у статистичному обліку, а повинні бути зобов’язані 
безумовно виконувати вимоги держави. Причому за їх 
невиконання держава може застосовувати до них най-
жорсткіші санкції, включаючи реєстраційні, економічні 
і фінансові. Розмір санкцій повинен відповідати обсягу 
порушення.

Іншим істотним недоліком прийнятого закону є від-
сутність визначеного переліку користувачів державної 
статистичної інформації. Слід було б більш детально 
перерахувати таких користувачів. І насамперед перед-
бачити в переліку користувачів державної статистичної 
інформації Президента України, органи законодавчої і 
виконавчої влади, фінансові, податкові органи, держав-
ні позабюджетні фонди, а при необхідності банки та 
інші кредитні установи. Саме цим владним суб’єктам 
та державним організаціям необхідні повні й достовір-
ні дані офіційної статистики.

Крім цього, в законі не розкрито також і такі важливі 
питання, як: а) складання та подання офіційної статис-
тичної інформації про промислові, торгівельні, фінан-
сові, банківські, освітні, медичні та інші суспільно важ-
ливі процеси в Україні; б) взаємозв’язок статистичної 
та бухгалтерської звітності; в) що відноситься до служ-
бової таємниці, що згідно з чинним законодавством не 
належить зараз до державної комерційної таємниці; г) 

необхідність систематичної публікації статистичної ін-
формації в електронних виданнях.

Розділом IV Закон України «Про державну статисти-
ку» передбачена можливість понести відповідальність 
за порушення законодавства про державну статистику. 
Найбільш розповсюдженим видом юридичної відпові-
дальності за порушення порядку статистичних право-
відносин слід визнати адміністративну відповідаль-
ність, яка передбачена статтею 1863 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення. В останній час 
спостерігається тенденція к підвищенню кількості пра-
вопорушень цього виду. Так, у 2011-2012 рр. Держав-
ною службою статистики України за результатами пе-
ревірної роботи за порушення встановленого порядку 
подання даних державних статистичних спостережень 
відповідно до статей 1863 та 2443 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення було притягнуто до 
адміністративної відповідальності 17093 посадові осо-
би.

Диспозиція статті 1863 КУпАП одним з елементів 
об’єктивної сторони правопорушення передбачає пе-
рекручення даних державних статистичних спостере-
жень, а також використання їх в засобах масової ін-
формації, для поширення в інформаційних мережах, на 
паперових, магнітних та інших носіях, в наукових пра-
цях тощо без посилання на їх джерело. Зважаючи, що 
така практика в останні роки в Україні набуває все біль-
шої розповсюдженості, а також те, що неправдиві ста-
тистичні дані за резонансними напрямками державного 
розвитку вводять в оману суспільство і навіть несуть 
загрозу демократичному розвитку нашої держави, слід 
посилити штрафні санкції відносно посадових осіб та 
громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які 
свідомо, переслідуючи власні цілі, вчиняють такі дії.

Висновок. Перехід до ринкових відносин, суттє-
ві зміни у суспільному і економічному житті України 
викликали потребу докорінного реформування дер-
жавної статистики, комплексного перегляду всієї сис-
теми обліку і звітності у відповідності з досвідом за-
рубіжних країн. Такий процес об’єктивно пов’язаний 
з вдосконаленням нормативно-правового регулювання 
правовідносин, що виникають у сфері надання статис-
тичної інформації. Особливу увагу слід звернути на 
необхідність внесення змін до Закону України «Про 
державну статистику» та посилення адміністративної 
відповідальності посадових осіб та громадян-суб’єктів 
підприємницької діяльності за надання неправдивих 
статистичних даних.
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Кондратьев А. Ю. Нормативно-правовое регу-
лирование государственной статистики в Украине: 
проблемы и пути совершенствования

Аннотация. В статье делается попытка система-
тизировать основные нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие вопросы государственной статистики в 

Украине, предлагаются пути совершенствования зако-
нодательства в этой сфере.

Ключевые слова: государственная статистика, нор-
мативно-правовое регулирование, административная 
ответственность.

Kondratiev A. Legal regulation of state statistics in 
Ukraine: problems and ways of improvement

Summary. The article attempts to organize the basic 
normative legal acts regulating issues of state statistics in Ukraine, 
the ways of improvement of the legislation in this sphere.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ

Анотація. Досліджено та проаналізовано міжнарод-
но-правове підґрунтя державного управління закордон-
ними справами. Узагальнено та виокремлено основний 
блок міжнародних правових актів, що регулюють адмі-
ністрування в зазначеній галузі. Визначено роль та зна-
чення міжнародних звичаїв.

Ключові слова: міжнародно-правове підґрунття, 
державне управління, галузь закордонних справ, між-
народний договір, міжнародний звичай.

Постановка проблеми. Державне управління закор-
донними справами як діяльність органів виконавчої влади, 
що спрямована на досягнення зовнішньополітичних цілей, 
набуває своєї реалізації у певних напрямках, за відповід-
них умов, шляхом використання системи різноманітних 
форм та конкретних методів. Забезпечення ефективної та 
злагодженої роботи «управлінської машини», подальше 
вдосконалення та модернізація механізму управління в га-
лузі закордонних справ знаходяться в прямій залежності 
від належного правовового підґрунтя. Під правовими заса-
дами державного управління закордонними справами слід 
розуміти систему нормативно-правових актів, на основі 
яких здійснюється управлінська діяльність в галузі закор-
донних справ. Як відомо, головною передумовою станов-
лення та розвитку в Українскій державі законодавства, що 
на сьогодніщній день становить значну систему законів та 
підзаконних нормативно-правових актів (дія яких, зокрема, 
спрямована на реалізацію зовнішньої політики України), 
стали Декларація про державний суверенітет України та 
Акт проголошення незалежності України. Проте, окрім на-
ціонального правового забезпечення, істотну роль у здійс-
ненні управління закордонними справами завжди відігра-
вали норми міжнародного права.

Своє бачення щодо міжнародно-правових засад дер-
жавного управління у галузі закордонних справ вислов-
лювали такі вчені, як: В.А. Зорін, Ю.П. Битяк, Б.І. Гуме-
нюк, С.В. Ківалов, О.П. Сагайдак, В.М. Репецький, К.К. 
Сандровський та ін. Водночас слід зазначити, що на те-
перішній час, питання міжнародно-правової основи реа-
лізації управління закордонними справами є недостатньо 
розкритим, а тому, значна кількість чинних міжнародних 
нормативних актів (договорів) потребує всебічного та де-
тального аналізу. Завдання цієї статті полягає у виокрем-
ленні основного блоку міжнародно-правових актів, що 
регламентують вирішення широкого кола питань адміні-
стрування у галузі закордонних справ, переосмисленні 
їхньої ролі та ролі міжнародних звичаїв, які у своїй сукуп-
ності створюють багатогранну правову основу для здійс-
нення зовнішньополітичної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Основоположну ча-
стину правового фундаменту, на якому здійснюється за-
значений вид управлінскьої діяльності, складають закони 
України та міжнародно-правові акти. Проте в Україні, за 
умови визнання державою міжнародних норм у встанов-
леному законом порядку, у певних випадках діє принцип 
пріоритету міжнародного права над національним. Так, 
згідно із ст. 9 Конституції України чинні міжнародні до-
говори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного законодавства 
України. Та не зважаючи на те, що міжнародне та націо-
нальне право по суті є абсолютно самотійними правови-
ми системами, в останні роки глобалізаційні та інтегра-
ційні процеси призвели до суттєвого розширення сфери 
міжнародно-правового регулювання. Як доречно зазначає 
О.Ф. Скакун, національне право регулює відносини все-
редині країни, а за допомогою норм міжнародного права 
регулюються відносини між державами та іншими його 
суб’єктам [3, с. 307-308]. Беручи до уваги те, що державне 
управління закордонними справами постійно пов’язано 
з регулюванням міжнародних відносин, встановленням 
міждержавних зв’язків, діяльністю представницьких 
установ України та їхніх працівників, застосування норм 
міжнародного права є невід’ємним при здійсненні управ-
лінської діяльності в цій галузі. 

Згідно з положеннями ст. 18 Конституції України, зов-
нішньополітична діяльність України спрямована на за-
безпечення її національних інтересів і безпеки держави 
шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співро-
бітництва з членами міжнародного співтовариства обу-
мовлена саме загальновизнаними принципами і норма-
ми міжнародного права. Таким чином, твердження щодо 
реалізації Україною своєї зовнішньої політики на основі 
загальновизнаних норм та принципів міжнародного пра-
ва [1, с. 858] є цілком обґрунтованим. Будучи суб’єктом 
міжнародного права, Українська держава здійснює без-
посередні зносини з іншими державами, укладає з ними 
договори, обмінюється представництвами, бере участь 
у діяльності впливових міжнародних організацій (ООН, 
ОБСЄ, СНД та ін.) в обсязі, необхідному для ефективно-
го забезпечення національних інтересів [2, с. 490]. Саме 
тому у питанні правового забезпечення управління закор-
донними справами необхідно відзначити виключне зна-
чення міжнародно-правових норм.

Основну частину міжнародно-правового фундаменту 
управління закордонними справами становлять Статут 
Організації Об’єднаних Націй від 26.06.1945 р., Віден-
ська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961 
р. [4], Віденська конвенція про консульські зносини від 
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24.04.1963 р. [5], Віденська конвенція про право між-
народних договорів від 1969 р. [6]. Для України як дер-
жави-засновниці ООН Статут є документом, у якому 
закріплені цілі та принципи зробили вагомий вклад у 
формування напрямків та засобів реалізації зовнішньої 
політики України, слугують визначником поведінки укра-
їнської держави у світовій політичній, військовій, еколо-
гічній та гуманітарній сферах. 

Віденська конвенція про дипломатичні зносини являє 
собою правову основу реалізації дипломатичних відно-
син (що виникають між державами) та визначає юридичні 
рамки в межах яких дипломатичні представництва Укра-
їни здійснюють свою професійну діяльність. У цілому, 
Конвенція регламентує порядок встановлення диплома-
тичних стосунків, акредитації очільників дипломатич-
них представництв, розрізнює їх класифікацію за класом, 
визначає дипломатичні привілеї та імунітет, встановлює 
підстави припинення повноважень голів дипломатичних 
установ, передбачає механізм інформування Міністер-
ством закордонних справ держави перебування про при-
значення, прибуття і відбуття працівників представництв 
і членів їх сімей тощо. 

Значення Віденської конвенції про консульські зноси-
ни полягає у сприянні реалізації управління закордонни-
ми справами через консульську діяльність, яка на тепе-
рішній час є надзвичайно важливою у площині відносин, 
спрямованих на зміцнення двосторонніх зв’язків між дер-
жавами, відпрацюванні шляхів і методів встановлення та 
підтримання належних контактів між фізичними та юри-
дичними особами держав. Положення конвенції регулю-
ють встановлення та укладення консульських відносин, 
припинення консульських функцій, охоплюють питан-
ня привілеїв і імунітетів консульських установ та їхніх 
працівників, правовий статус та діяльність консульських 
агентів тощо.

До наступного блоку міжнародних договорів, що ре-
гулюють ряд інших питань представницької (зокрема, 
дипломатичної) діяльності слід віднести Конвенцію ООН 
про привілеї та імунітети ООН від 1946 р., Конвенцією 
про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН 
від 1947 р., Конвенцію про спеціальні місії від 1969 р., 
Віденською конвенцією про представництво держав у їх 
відносинах з міжнародними організаціями універсально-
го характеру від 1975 р. Остання, відіграє важливу роль у 
регулюванні діяльності представництв України при між-
народних організаціях, визначає їх функції, склад, чисель-
ність персоналу, повноваження голови установи та інше. 

Окрім вищенаведеного, Україна реалізує свою зовніш-
ню політику ґрунтуючись на загальновизнаних нормах 
Гельсінського заключного акту, Паризької хартії для Нової 
Європи, та інших документів ОБРЄ.

Особливе значення у реалізації зовнішньої політи-
ки, здійснення якої базується на домовленостях між 
державами, закріплених у договорах, має Віденська 
конвенція про право міжнародних договорів, до якої 
Україна приєдналася в 1986 році. Зазначений правовий 
документ визнає за кожною державою право бути сто-
роною міжнародного договору та регламентує чіткий 
порядок укладання договору, набрання ним законної 
сили та випадки його тимчасового застосування. Кон-
венцією також передбачені умови встановлення автен-

тичності текстів договорів та способи вираження згоди 
на їхню обов’язковість, визначені підстави застережень 
щодо договорів, способи їх формування, прийняття та 
заперечення проти них, врегульованні питання додер-
жання, застосування, тлумачення, зміни та скасування 
договорів, припинення і зупинення їх дії. 

Враховуючи активну діяльність держави (зокрема 
органів управління закордонними справами), що носить 
євроінтеграційний характер, неможливо оминути й Уго-
ду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 
(далі – ЄС), підписання найближчим часом якої, окрім 
вирішення економічних та торгівельних питань, надасть 
змогу вийти на новий рівень співпраці і поглиблення сто-
сунків України та ЄС у різних сферах, посилить взаємо-
дію та зв’язки між органами зовнішніх зносин, сприятиме 
конструктивному політичному діалогу, реформам, співп-
раці та зближенні у сфері зовнішньої політики у цілому.

Окрім міжнародних договорів, зовнішня політика 
України ґрунтується певною мірою на базі значної су-
купності різноманітних загальновизнаних міжнародних 
звичаїв та звичаєво-правовій практиці. Своє бачення з 
цього приводу висловлює С.А. Федичишин [7], на дум-
ку якого, питання звичаїв у контексті управління закор-
донними справами на теперішній час майже зовсім не 
досліджувалося у рамках адміністративно-правової на-
уки. На підтримку своєї позиції щодо застосування зви-
чаїв у діяльності, спрямованої на здійснення зовнішньої 
політики, дослідник спирається на те, що застосування 
міжнародного звичаю в галузі управління закордонними 
справами може бути закріплене в нормі правового акту. В 
якості прикладу науковець наводить ст. 3 Консульського 
статуту України від 2.04.1994 р., згідно з якою консульські 
установи здійснюють свою діяльність відповідно до цього 
статуту, законодавства, міжнародних договорів України та 
міжнародних звичаїв.

Також, відповідно до положень Віденської конвенції 
про консульські зносини, звичаї можуть регулювати пи-
тання призначення та допуску очільників консульських 
установ, регламентують порядок звернень посадових осіб 
до місцевих органів країни перебування тощо. Значна 
кількість міжнародних звичаїв набули свого вираження в 
міжнародних нормах, що регулюють й дипломатичні від-
носини.

У той же час, незважаючи на те, що звичаї відіграють 
значну роль у регулюванні міжнародних відносин, їх за-
стосування при здійсненні зовнішньої політики України, 
зокрема, управлінні закордонними справами, іноді буває 
доволі неоднозначним. Так, наприклад, якщо призначен-
ням такого звичаю є врегулювання спірних питань чи 
уникнення правових колізій, то він може бути обов’язко-
вим для держави лише, якщо не суперечить законодавству 
України, є закріпленим (визнаним) у законі, міжнародно-
му договорі або обумовлений домовленостями та характе-
ром відносин з іншою державою. 

Звісно, роль міжнародного звичаю у контексті управ-
ління закордонними справами важко переоцінити, адже, 
у деяких випадках звичай виступає важливим інструмен-
том у вирішенні організаційних питань управління в цій 
галузі. Крім того, як зазначає В.М. Репецький, звичай має 
здатність заповнювати прогалини у договірному праві, а 
тому ніколи не зможе стати заміною договору. 
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Висновки. Отже, підсумовуючи вищенаведене, не-
обхідно зазначити, що галузь управління закордонними 
справами України, у порівнянні з іншими галузями, базу-
ється на значній базі міжнародно-правових норм, принци-
пів та звичаїв, зміст яких регламентує основи організації 
та діяльності органів управління закордонними справами 
України та сприяє дотриманню засад зовнішньої політики 
держави. 

Література:
1. Административное право Украины : учебник / под общ. ред. С. 

В. Кивалова. – X. : «Одиссей», 2004. – 858 с.
2. Адміністративне право України : підручник для юрид. вузів і 

фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.] ; за 
ред. Ю. П. Битяка. – Харків : Право, 2000. – 490 с.

3. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. – 2-ге вид. – К. 
: Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 520 с. 

4.  Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18.04.1961 г. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

5. Венская конвенция о консульских сношениях от 24.04.1963 г. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon1.
rada.gov.ua.

6. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 
23.05.1969 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon1.rada.gov.ua.

7. Федчишин С. А. Дипломатичне представництво України за кор-
доном в механізмі управління закордонними справами : дис. … 
кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Федчишин Сергій Анатолійо-
вич. – Харків, 2010. – 236 с.

Коровайко А. А. Международно-правовые ос-
новы государственного управления в области 
иностранных дел

Аннотация. Исследована и проанализирована меж-
дународно-правовая основа государственного управ-
ления иностранными делами. Обобщен и выделен 
основной блок международных правовых актов, регу-
лирующих администрирование в указанной области. 
Определены роль и значение международных обычаев.

Ключевые слова: международно-правовые основы, 
государственное управление, отрасль иностранных дел, 
международный договор, международный обычай.

Korovaiko A. International legal foundation of 
public administration in the field of foreign affairs

Summary. International legal base of foreign affairs 
public management is investigated and analyzed. The main 
set of international legal acts regulating administration in 
abovementioned sphere is allocated and generalized. The 
role and value of international customs supplementing the 
legal basis of foreign policy are defined.

Key words: international legal basis, public 
administration, field of foreign affairs, international treaty, 
international custom.
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Національної академії внутрішніх справ

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ 
ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Анотація. Стаття присвячена визначенню поняття 
механізму адміністративно-правового регулювання за-
побігання фінансуванню тероризму.

Ключові слова: тероризм, фінансування тероризму, 
адміністративне право, механізм адміністративно-пра-
вового регулювання.

Постановка проблеми. Проблема запобігання фінан-
суванню тероризму в сучасних умовах належить до комп-
лексних світових проблем. Така міжнародна загроза як 
тероризм спонукає політиків, громадських діячів та нау-
ковців шукати причини, що сприяють цьому негативному 
явищу. Водночас відбуваються пошуки шляхів подолання 
та запобігання терористичним проявам. Серед шляхів по-
долання тероризму одним із найбільш дієвих напрямків 
є блокування фінансових потоків, що його підживлюють, 
тобто створення дієвих заходів із запобігання фінансу-
ванню тероризму. Проблема запобігання фінансуванню 
тероризму досить багатогранна та залишається малодо-
слідженою та систематизованою. Дослідження цієї про-
блеми потребує виділення певних складових (сегментів), 
з’ясування механізму імплементації міжнародних норм, 
їх концептуалізацію в рамках адміністративного права. 
На основі отриманих даних відбувається систематизація 
отриманих даних, виявлення прогалин чинного законо-
давства та формування необхідних юридичних передумов 
для нормального функціонування механізму адміністра-
тивно-правового регулювання запобігання фінансуванню 
тероризму.

Актуальність дослідження цієї проблеми зумовлена 
ще й тим, що на теренах нашої країни проблема проти-
дії фінансуванню тероризму майже не досліджується, а 
існуючі дослідження перебувають у сфері кримінального 
права, натомість механізм адміністративно-правових від-
носин, що мають забезпечити запобігання фінансуванню 
тероризму, майже не досліджується. Таким чином, про-
блема адміністративно-правового механізму запобігання 
фінансуванню тероризму є вкрай актуальною. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням механіз-
му адміністративно-правового регулювання присвятили 
свої роботи ціла плеяда науковців: С. Алексєєв, Ю. Ан-
тонян, Н. Бедрак, М. Бездольний, В. Білоус, М. Буромен-
ський, А. Гайдук, М. Грищенко, І. Дьомін, Д. Заброда, 
А. Коренєв, О. Користін, М. Мельник, Ю. Мірошник, С. 
Невмержицький, О. Сердюк, О. Терещук, С. Трофімов, 
В. Фесенко, Ф. Шульженко та ін. Однак питання механіз-
му адміністративно-правового регулювання запобігання 
фінансуванню тероризму у їхніх працях виявилося поза 
межами предмету дослідження.

Завдання. На основі аналізу теорії адміністративного 
права та практики діяльності публічної адміністрації ви-
значити адміністративно-правовий механізм запобігання 
фінансуванню тероризму. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо існуючі 
підходи до розуміння механізму правового регулювання з 
точки зору різних науковців.

Вперше в науковий юридичний обіг термін «механізм 
правового регулювання» було введено С. Алексєєвим. На 
його думку, механізм правового регулювання – це узята в 
єдності система правових засобів, за допомогою якої за-
безпечується результативний правовий вплив на суспільні 
відносини. Основними стадіями механізму правового ре-
гулювання виступають: формування і загальна дія норм 
права; виникнення правовідносин, реалізація прав та 
обов’язків, а також стадія правозастосування. Відповідно 
до цих елементів виокремлюють такі елементи аналізова-
ного механізму: норми права; правовідносини, акти реалі-
зації прав та обов’язків; правозастосовні акти [1; 2].

Досліджуючи сутність механізму адміністративно-пра-
вового регулювання, Н. Бедрак зазначає, що він лежить в 
основі управлінських відносин між керуючою та керова-
ною сторонами; при цьому воля керованих у певних межах 
підпорядкована єдиній керуючій волі суб’єкта виконавчої 
влади. Іншими словами, механізм адміністративно-право-
вого регулювання розрахований на такі відносини, де ви-
ключається юридична рівність учасників [3, с. 58].

На думку низки вітчизняних науковців В. Галунька, В. 
Олефіра, М. Пихтіна та інших – механізм адміністратив-
но-правового регулювання – це засоби функціонування 
єдиної системи адміністративно-правового регулювання 
з метою забезпечення прав, свобод та публічних закон-
них інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального 
функціонування громадянського суспільства і держави. 
До складових елементів механізму адміністративно-пра-
вового регулювання відноситься:

1) норми адміністративного права та їх зовнішнє вира-
ження – джерела права; 

2) публічна адміністрація; 
3) принципи діяльності публічної адміністрації; 
4) індивідуальні акти публічної адміністрації; 
5) адміністративно-правові відносини; 
6) форми адміністративного права; 
7) тлумачення норм адміністративного права; 
8) методи адміністративного права; 
9) процедури реалізації адміністративно-правових норм; 
10) принцип законності [4, с. 87-90].
У свою чергу З. Гладун, розглядаючи механізм адміні-

стративно-правового регулювання, виділяє у ньому еле-
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менти механізму та функціональні складові частин меха-
нізму. До елементів відносяться: 

- норми права – загальнообов’язкові правила поведінки, 
встановлені з метою регулювання суспільних відносин;

- акти реалізації норм права – процес фактичного вті-
лення в життя приписів правових норм через поведінку 
суб’єктів адміністративного права; 

- правові відносини – вольові суспільні відносини, що 
виникають на основі норм права.

До функціональних складови частин механізму адмі-
ністративно-правового регулювання відносяться: юри-
дичні факти; правова свідомість і правова культура; за-
конність; акти тлумачення норм права; акти застосування 
норм права [5, с. 10].

Більш узагальнений підхід до системи механізму ад-
міністративно-правового регулювання знаходимо у С. 
Мосьондза. Науковець не відносить принципи адміністра-
тивного права до структури системи механізму, на його 
думку, зазначений механізм адміністративно-правового 
регулювання містить наступні елементи: 

- адміністративно-правові норми; 
- акти тлумачення адміністративно-правових норм; 
- акти реалізації адміністративно-правових норм; 
- адміністративно-правові відносини [6, с. 34].
С. Стеценко, даючи визначення механізму адміні-

стративно-правового регулювання, розглядає його як су-
купність правових засобів, за допомогою яких здійсню-
ється правове регулювання суспільних відносин у сфері 
адміністративного права. Водночас до складових частин 
(елементів) механізму адміністративно-правового регу-
лювання науковець вважає за доцільне віднести органічні 
складові та функціональні складові. Органічними скла-
довими частинами механізму адміністративно-правового 
регулювання можуть уважатися ті, що визначають суть 
самого явища, тобто без яких не може відбуватися сам 
механізм адміністративно-правового регулювання. По-
ряд з цим функціональними складовими частинами ме-
ханізму адміністративно-правового регулювання можуть 
уважатися ті, які значною мірою впливають на механізм 
адміністративно-правового регулювання, на його вираже-
ність та ефективність, водночас вони не є обов’язковими 
елементами. Тобто функціональні складові мають можли-
вість якісно змінити механізм адміністративно-правового 
регулювання, вони суттєво впливають на його надійність, 
але сам по собі механізм адміністративно-правового ре-
гулювання може існувати (здійснюватися, втілюватись у 
життя) без функціональних складових.

До органічних складових частин (елементів) механіз-
му адміністративно-правового регулювання С. Стеценко 
відносить: норми права; юридичні факти; правові відно-
сини; акти реалізації норм права. [7, с. 63-65].

Узагальнюючи позиції науковців та існуючі в юридич-
ній літературі підходи, можемо констатувати, що зміст 
механізму адміністративно-правового регулювання роз-
кривається перш за все, як система (сукупність) адміні-
стративно-правових засобів, [5, с. 10; 7, с. 64; 8, c. 20-22; 
9, с. 23], за допомогою яких здійснюються правове ре-
гулювання суспільних відносин у сфері дії норм адміні-
стративного права [5, с. 10; 7, с. 64], котрі впливають на 
суспільні відносини, організовуючи їх у відповідності до 
завдань держави та суспільства [10, с. 42].

Науковці-правники, аналізуючи зміст механізму адмі-
ністративно-правового регулювання, розкривають його як 
сукупність адміністративно-правових засобів, за допомо-
гою яких справляється вплив на відносини, що виника-
ють у процесі здійснення виконавчої влади [8, c. 20-22], 
з допомогою яких здійснюється правове регулювання 
(упорядкування) суспільних відносин у сфері державного 
управління [9, с. 23].

На нашу думку, найбільш оптимальний підхід до 
складових механізму адміністративно-правового регу-
лювання наведено у праці Ю. Антоняна «Етнорелігійний 
тероризм». Науковець стоїть на позиції, що адміністра-
тивне право безпосередньо реалізується через механізм 
адміністративно-правового регулювання, який склада-
ється з адміністративно-правових норм, правовідносин, 
актів застосування права та засобів правового регулю-
вання [11, с. 195].

Таким чином, механізм адміністративно-правового за-
побігання фінансуванню тероризму необхідно розглядати 
як складову частину більш загального механізму адміні-
стративно-правового регулювання. У цілому механізм ад-
міністративно-правового запобігання фінансуванню теро-
ризму характеризується наступними рисами:

1) є системою адміністративно-правових засобів;
2) наявність спрямування на врегулювання суспільних 

відносин у процесі запобігання фінансуванню тероризму;
3) запобігання фінансуванню тероризму – це недопу-

щення, відвертання та завчасне попередження спроб фі-
нансування тероризму;

4) протидія фінансуванню тероризму – це скеровуван-
ня діяльності спеціально визначених суб’єктів публічної 
адміністрації проти будь-яких розпочатих проявів по фі-
нансуванню тероризму;

5) представляє собою процес, що містить визначені 
стадії (етапи) реалізації.

Реалізація адміністративного права відбувається че-
рез механізм адміністративно-правового регулювання. У 
свою чергу, структура механізму адміністративно-пра-
вового запобігання фінансуванню тероризму повинна 
складатися з відповідних елементів. До таких елементів 
відносяться: 

- адміністративно-правові норми;
- правовідносини; 
- акти застосування права; 
- засоби правового регулювання.
Висновки. Підсумовуючи викладене, можемо ствер-

джувати, що особливе місце у системі запобігання фінан-
суванню тероризму та відмиванню коштів відводиться 
саме адміністративному праву.

Активізація міжнародного тероризму по-новому фор-
мулює завдання боротьби з легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, і вимагає вжиття 
жорстких заходів із контролю за фінансовими потоками. 
Тому діяльність щодо виявлення та ефективного блоку-
вання каналів фінансової підтримки терористичних ор-
ганізацій лишається одним із ключових напрямків дов-
гострокової міжнародної антитерористичної стратегії 
[12, с. 63-64].

Саме за допомогою норм адміністративного права є 
можливим створення певної системи запобігання фінан-
суванню тероризму. В свою чергу, адміністративне право 
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безпосередньо реалізується через механізм адміністра-
тивно-правового регулювання. 

Визначаючи механізм адміністративно-правового ре-
гулювання запобігання фінансуванню тероризму можемо 
стверджувати, що це складна організована система засо-
бів та форм, що перебувають у взаємозв’язку і взаємоді-
ють між собою, забезпечуючи необхідні умови для ство-
рення системи запобігання фінансуванню тероризму.

Таким чином, досліджений у цій статті механізм адмі-
ністративно-правового регулювання запобігання фінансу-
ванню тероризму є суто теоретичним. Перспективним на-
прямом подальшого дослідження, на наш погляд, є більш 
докладний аналіз кожного елементу механізму адміністра-
тивно-правового запобігання фінансуванню тероризму.
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Корсун С. И. Механизм административно-право-
вого регулирования предотвращения финансирова-
ния терроризма

Аннотация. Статья посвящена определению поня-
тия механизма административно-правового регулиро-
вания предотвращения финансирования терроризма.

Ключевые слова: тероризм, финансирование тер-
роризма, административное право, механизм админи-
стративно-правового регулирования.

Korsun S. The mechanism of administrative and 
legal regulation prevent of terrorism financing

Summary. The article is devoted to the definition of the 
mechanism of administrative regulation to prevent terrorist 
financing.
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law, administrative mechanism of regulation.
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РОЛЬ ОРГАНІВ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ 
У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню ролі 
органів опіки і піклування у доказуванні. У статті ви-
значені поняття доказів, доказування та суб’єктів до-
казування, їх основні ознаки. Автор довів належність 
органів опіки і піклування, при обох можливих формах 
участі у справі, до суб’єктів доказування.

Ключові слова: органи опіки та піклування, дока-
зування, суб’єкти доказування, ознаки суб’єктів дока-
зування.

Постановка проблеми. Участь органів опіки і піклу-
вання у розгляді цивільних справ є надзвичайно важли-
вою, оскільки спрямована на захист прав, свобод та інте-
ресів інших осіб. На сьогодні ряд питань щодо такої участі 
є не з’ясованим, дослідження неповні, що може негативно 
позначитись на ході всього процесу і якості захисту прав 
і свобод інших осіб. Одним з таких проблемних питань є 
роль органів опіки і піклування у доказуванні.

Стан дослідження. Ґрунтовні дослідження участі ор-
ганів опіки і піклування у цивільному процесі здійснюва-
ли Кіреєва Н.О. [1, с. 93], Іванова С.А. [2, с. 170]. Праці 
вчених стосувалися участі органів опіки і піклування у 
цивільному процесі радянського періоду. Грабовська О.О. 
досліджувала це питання в контексті усиновлення дітей 
іноземцями. Кулакова В. Ю. [3, 132] та Джандосова Е. В 
вивчали цю проблематику лише частково, бо їхні роботи 
стосувалися участі органів державної влади та місцевого 
самоврядування у цивільному процесі. До більш пізніх 
праць можна віднести наукові статті Рожик Ю.С., але і 
вони стосуються участі органів місцевого самоврядуван-
ня у цивільному процесі, а не конкретно участі органів 
опіки і піклування. Не зважаючи на наявність наукових 
робіт у даній сфері на сьогодні залишається ще велика 
кількість не вивчених питань. Чи належить орган опіки і 
піклування до суб’єктів доказування є одним з таких пи-
тань у цивільному процесі. Частково проблематика цієї 
теми висвітлена у роботах І.В. Решетнікової [4, с. 29] та 
С.Я. Фурси [5, с. 132]. Отже, метою написання статті і 
буде є вивчення та вирішення ряду спірних питань сто-
совно ролі органів опіки і піклування у доказуванні.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 45 
Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК 
України) органи опіки і піклування (органами опіки та пі-
клування є районні, районні в містах Києві та Севастополі 
державні адміністрації, виконавчі органи міських, район-
них у містах, сільських, селищних рад – частина 1 статті 
56 Цивільного кодексу України, пункт 3 постанови Кабі-
нету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки 
та піклування, пов’язані із захистом прав дитини» № 866 
від 24 вересня 2008 року) можуть брати участь у цивіль-
ному процесі у двох формах: подання заяви про захист 

прав, свобод та інтересів інших осіб; надання висновків 
у справі. Участь даних органів у цивільному процесі ви-
кликає ряд теоретичних та практичних питань, оскільки 
детальне нормативне регулювання відсутнє.

Для з’ясування ролі органів опіки і піклування у ци-
вільному процесі перш за все необхідно визначити базо-
ві поняття, які будуть використані у статті: доказування, 
суб’єкт доказування.

На сьогодні проблемним у науці цивільного процесу 
є визначення поняття доказування. М.Й Штефан вихо-
дить із того, що доказування – це пізнавальна і розумо-
ва діяльність суб’єктів доказування, яка здійснюється в 
урегульованому цивільному процесуальному порядку і 
спрямована на з’ясування дійсних обставин справи, прав і 
обов’язків сторін, встановлення певних обставин шляхом 
ствердження юридичних фактів, зазначення доказів, а та-
кож подання, прийняття, збирання, витребування, дослі-
дження і оцінки доказів [6, с. 98].

М.С. Шакарян: «Доказування – діяльність, спрямована 
на встановлення обставин справи за допомогою судових 
доказів» [7, с. 204].

С.Я. Фурса і Т.В. Цюра пропонують розмежувати по-
няття доказування та доведення. Закріпляють за поняттям 
доказування лише зміст стосовно таких процесуальних 
дій, як збирання, витребування (для адвокатів і прокуро-
рів) і надання суду доказів особами, що беруть участь у 
справі. Всі інші дії, що спрямовані на забезпечення спри-
ятливого для сторони рішення суду, необхідно вважати 
процесом доведення, а не доказування. Поняття доведен-
ня пропонується вважати ширшим і таким, що містить у 
собі поняття доказування [4, с. 14].

І.В. Решетнікова визначає доказування як діяльність 
суб’єктів доказування в процесі розгляду і вирішення спору 
на підставі обставин справи з метою його вирішення [4, с. 23].

Кожне з визначень можна визначити як правильне і 
кожне з них в певній мірі дублює інше.

Тому виходячи з положень, що містяться в цих дефіні-
ціях можемо визначити, що доказування – це врегульова-
на законом діяльність суб’єктів доказування, щодо вста-
новлення обставин справи, з метою її вирішення шляхом 
ухвалення законного і обґрунтованого рішення.

І.В. Решетнікова визначає суб’єкт доказування як 
суб’єкт цивільних процесуальних відносин, які в силу за-
кону несуть обов’язок та мають право доказування обста-
вин, які мають значення для вирішення справи, а також 
зацікавленні у вирішенні справи у матеріально-правовому 
чи (і) процесуально-правовому сенсі [4, с. 34].

Дискусія стосовно того, кого з учасників цивільно-
го процесу відносити до суб’єктів доказування, зберігає 
свою актуальність і сьогодні.
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Для виділення всіх суб’єктів доказування необхідно 
визначити кваліфікуючі ознаки, які дозволяють при їх 
наявності чи відсутності вирішувати позитивно чи нега-
тивно питання про віднесення того чи іншого учасника 
процесу до суб’єкта цивільного процесуального доказу-
вання [4, с. 28].

Отже суб’єкт доказування має такі ознаки: 1) він є 
суб’єктом цивільних процесуальних прав, маючий матері-
ально-правову чи (і) процесуально-правову зацікавленість 
у вирішенні справи; 2) він несе обов’язок по доказуванню 
і має право на доказування в силу цивільного процесу-
ального законодавства; 3) використовує доказування для 
підтвердження чи спростування своїх вимог, заперечень, 
висновку по справі в загальному [4, с. 34].

Таким чином, для того щоб визначити, чи є орган опі-
ки і піклування при кожній з форм участі суб’єктом дока-
зування, необхідно визначити чи притаманні йому вище 
зазначенні ознаки.

Загалом, до суб’єктів цивільних процесуальних від-
носять: суд, осіб, які беруть участь у справі та осіб, які 
сприяють здійсненню правосуддя або, як вони визначенні 
у ЦПК – інші учасники цивільного процесу. 

У даній статті ми не будемо розглядати питання ролі 
суду у доказуванні. Насамперед нас цікавлять органи опі-
ки і піклування. Відповідно до ч. 3 ст. 26 «Склад осіб, які 
беруть участь у справі» та ст.ст. 45, 46 у справах беруть 
участь органи та особи, яким законом надано право за-
хищати права, свободи та інтереси інших осіб, а також 
можуть брати участь у справі для подання висновків. Ор-
ган опіки і піклування і є тим органом про який йдеться 
у ст.ст. 26, 45, 46 ЦПК України. Отже, орган опіки і пі-
клування належить до суб’єктів цивільних процесуальних 
відносин, а саме є особою яка бере участь у справі. 

Основною ознакою осіб, які беруть участь у справі є 
наявність матеріальної чи процесуальної заінтересова-
ності у вирішенні справи. Органи опіки і піклування за-
ймають процесуальне становище заінтересованих осіб і 
ця заінтересованість має держаний (публічний) характер 
у зв’язку з покладених на них державою обов’язків [8, 
с. 294]. Держава зобов’язала органи опіки і піклування 
сприяти захисту прав і свобод осіб, які цього потребують. 
Тобто органи опіки і піклування не мають жодної мате-
ріальної зацікавленості, їхня зацікавленість – це законне, 
обґрунтоване, справедливе, вирішення справи. Адже ви-
сновок надається з метою дотримання прав дітей чи інших 
соціально незахищених верств населення та урахування 
їх інтересів при вирішенні справи. Така процесуальна за-
цікавленість, що має публічний характер притаманна у 
двох формах участі органів опіки та піклування у цивіль-
ному процесі, що ще раз підтверджує необхідність відне-
сення органів опіки і піклування до осіб, які беруть участь 
у справі. основне завдання органів опіки і піклування це 
захист прав осіб, які цього Тобто перша ознака суб’єкта 
доказування притаманна органам опіки і піклування.

Стосовно другої ознаки – обов’язку по доказуванню та 
права на доказування в силу цивільного процесуального 
законодавства, то тут варто погодитися з Н.О. Кіреєвою, 
яка вказує на те, що доказова діяльність органів опіки і 
піклування залежить від форми участі в процесі [1, с. 92].

Звертаючись у суд, з метою захисту прав, свобод та 
інтересів, орган опіки і піклування є процесуальним по-

зивачем і наділений всім комплексом диспозитивних та 
змагальних прав, що має особа, яку він захищає, тобто по-
зивач, окрім права на укладання мирної угоди. Зазначені 
органи виконують всі обов’язки по доказуванню, які мала 
б виконати сторона.

Відповідно до ч. 1ст. 60 ЦПК кожна сторона зобов’я-
зана довести ті обставини, на які вона посилається як на 
підставу своїх вимог і заперечень. Тобто обов’язок дока-
зування полягає у тому, що орган опіки і піклування пови-
нен вжити всіх заходів, щоб необхідні докази були зібран-
ні вчасно і повно, обставини справи перевіренні завчасно 
[1, с. 93].

Крім того, у п. 8 постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язані із захистом прав дитини» № 866 від 24 вересня 
2008 року) органи опіки та піклування здійснюють підго-
товку документів для звернення до суду про позбавлення 
батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання 
дитини у матері, батька без позбавлення їх батьківських 
прав. Тобто збір доказового матеріалу, що підтверджує за-
явлені вимоги.

У судовому засіданні орган опіки і піклування може 
заявляти клопотання про витребування доказів, брати 
участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим 
особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, екс-
пертам, спеціалістам, давати усні та письмові пояснення 
судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які 
виникають під час судового розгляду, і заперечення проти 
клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Але у науці є й інші погляди. Так, C.Я. Фурса та Т.В. 
Цюра вказують у своїй роботі на те, що коли органи дер-
жавної влади або органів місцевого самоврядування звер-
таються до суду як представники з метою захисту прав та 
інтересів інших осіб, то вони не вправі давати висновок 
по справі, а є суб’єктами доказування та доведення. У разі 
ж участі цих суб’єктів з метою дачі висновку по справі, 
вони не можуть бути суб’єктами доказування [5, с. 147].

Відносячи орган опіки і піклування при двох формах 
участі у справі до осіб, які беруть участь у справі, автори 
заперечують наявність інших двох ознак, які характерні 
для суб’єктів доказування у випадку участі органів у фор-
мі подання висновку.

Вчені вважають, що особи, які надають суду висновки, 
не повинні брати участь в процесі доведення, оскільки 
таке процесуальне сумісництво негативно впливатиме на 
їх участь у процесі. Таким чином, суд, в разі необхідності, 
може звертатись до відповідних органів за висновком з 
окремого питання, але особи, що готуватимуть висновок, 
мають відмежовуватись від участі в процесі доказування 
і доведення. Їх висновок має бути спрямований на відпо-
відь стосовно конкретних питань, що поставлені в запиті 
судді [5, с. 146].

Та з таким висновком однозначно погоджуватись не 
можна, оскільки, якщо органи опіки і піклування беруть 
участь для подання висновків, то вони вивчають відпо-
відні факти, збирають докази, аналізують та оцінюють їх 
у своєму висновку, який є письмовим доказом у справі. 
Відповідно до ст. 19 Сімейного Кодексу орган опіки та 
піклування подає суду письмовий висновок щодо розв’я-
зання спору на підставі відомостей, одержаних у резуль-
таті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших 
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осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у 
її вихованні, а також на підставі інших документів, які 
стосуються справи. Тобто для подачі висновку необхідно 
провести роботу по збиранню та проміжній оцінці дока-
зів, які є етапами процесу доказування. У ч. 6 ст. 19 СК 
України зазначено, суд може не погодитись з висновком, 
якщо він є недостатньо обгрунтованим. Таким чином, на 
орган опіки і піклування законом покладений обов’язок 
зібрати факти, якими довести обгрунтованість наданого 
висновку. Питання процесуального сумісництва є неак-
туальним, у даному випадку, оскільки, по-перше, орган 
опіки і піклування може діяти через двох різних представ-
ників – один діє звертаючись у суд, а інший дає пояснення 
з приводу висновку. А по-друге, часто в суд може зверта-
тися як орган опіки і піклування районна адміністрація, а 
висновок надавати виконавчий комітет сільської ради за 
місцем проживання дитини.

Крім того, у ч. 6 ст. 46 ЦПК України зазначено,що орга-
ни державної влади та органи місцевого самоврядування, 
які беруть участь у справі для подання висновку, мають 
процесуальні права і обов’язки, встановлені ст. 27 ЦПК 
України і можуть висловити свою думку щодо вирішення 
справи по суті. Дане положення підтверджує наявність у 
відповідних органів змагальних прав. Таким чином, орга-
ни опіки і піклування навіть, коли беруть участь у справі 
у формі подачі висновків, мають права і обов’язки по до-
казуванню.

Стосовно третьої ознаки – використання доказування 
для підтвердження чи спростування своїх вимог, запере-
чень, висновку по справі в загальному, то вона у деякій 
мірі випливає з другої. Оскільки всі дії по реалізації прав і 
обов’язків з доказування спрямовані саме на підтверджен-
ня позовних вимог та заперечення позиції протилежної 
сторони, коли органи опіки і піклування звертаються в суд 
з позовом. А випадках, коли орган опіки і піклування бере 
участь у справі для подання висновків, то його доказова 
діяльність спрямована на обґрунтування своєї позиції у 
висновку та по справі загалом.

Тобто органи опіки і піклування підтверджують фак-
ти, які входять до предмета доказування, його елементи 
з допомогою доказів, що приводить до нового знання, 
яке має значення для справи, а отже є третьою ознакою 
суб’єктами доказування.

Висновки. Органи опіки і піклування у кожній з сво-
їх форм участі у цивільній справі є особами, які беруть 
участь у справі, мають процесуальну заінтересованість, 
мають визначені законом права і обов’язки по доказуван-
ню і вся їх доказова діяльність спрямована на підтвер-

дження чи спростування їх вимог, заперечень, висновку 
по справі, а отже є суб’єктами доказування.
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Кошин Н. С. Роль органов опеки и попечитель-
ства в процессе доказывания

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли 
органов опеки и попечительства в доказывании. В 
статье определены понятия доказательств, доказывания 
и субъектов доказывания, их основные признаки. Автор 
доказал принадлежность органов опеки и попечитель-
ства, при обоих возможных формах участия в деле, к 
субъектам доказывания.

Ключевые слова: органы опеки и попечительства, 
доказывание, субъекты доказывания, признаки субъек-
тов доказывания.

Koshen N. The role of guardianship and custodianship 
bodies in proof

Summary. The article is devoted to the role guardianship 
and custodianship bodies in evidence. There are definition 
of proofs of evidence and proof business, their main 
features in this article. Author proved that guardianship 
and custodianship bodies, with two possible forms of 
participation in the case, were the subjects of proof.

Key words: guardianship and custodianship bodies, 
proof, proof entities, attributes of subjects of proof.
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Постановка проблемы. Административное право 
является одной из древнейших и фундаментальных от-
раслей правовой системы. Оно имело и имеет большое 
общественное значение для жизнеобеспечения и регули-
рования отношений, складывающихся в обществе.

Современные условия способствуют обусловленности 
государственного управления с постановкой основной 
задачи – обеспечение согласованной, упорядоченной дея-
тельности всех составляющих частей механизма испол-
нительной власти. В свою очередь, изучение генезиса ста-
новления административного права и законодательства 
способствует понимания путей развития современного 
административного права и законодательства, исключе-
ния повторений ошибок прошлого, унификации законода-
тельства и т. д. Кроме того, по мнению А.И. Елистратова, 
«задачей первоочередной важности является последова-
тельное системное изучение внутреннего развития форм 
управления, организации системы государственного 
управления, развитие норм, понятия и в целом науки 
административного права» [1, с. 18]. Подобные мысли 
звучат на фоне призывов К.С. Вельского провести «ин-
вентаризацию науки административного права, выявить 
его первоначальные истоки, дабы найти сокрытый, если 
не сказать утерянный смысл этой отрасли знания» [2, с. 
3-10.], и что «честно проведенная инвентаризация «хозяй-
ства» науки административного права покажет далеко не 
утешительную картину», и что «административным пра-
вом как отраслью права в 30-80-е годы был в некотором 
роде утерян собственный подлинный смысл, а админи-
стративное право как отрасль правоведения превратилось 
в эти годы наполовину в квазинауку» [2, с. 4]. Не вступая 
в дискуссию по этому поводу, хотим подчеркнуть, на-
столько важной и актуальной является выбранная тема 
исследования, первоначальная цель которой – определе-
ние периодов развития науки административного права 
Российской Федерации. 

Анализ последних исследований и выделение нере-
шенных проблем. 

Следует отметить, что в разные периоды значитель-
ный вклад в развитие науки административного права и 
отчасти вопросов исследования развития науки админи-
стративного права внесли такие ученые, как А. Лунев, 

М. Студеникин, Ю. Козлов, В. Манохин, А. Алехин, 
В. Власов, Ц. Ямпольская, Г. Петров, Д. Бахрах, А. Ко-
ренев, Н. Конин, Д. Овсянко, В. Сорокин, Ю. Старилов, 
Ю. Тихомиров, В. Пєтков, И. Пахомов, А. Клюшничен-
ко, А. Кармолицкий, А. Бандурка, В. Опрышко, О. Якуба,  
Р. Павловский, И. Голосниченко, А. Васильев, Л. Коваль, 
В. Аверьянов, В. Цветков, А. Селиванов, С. Кивалов,  
Е. Додин, К. Бельский, и др.

Целью написания статьи является освещение особен-
ности становления и развития науки административного 
права Российской Федерации и классификация этапов её 
становления.

Изложение основного материала. Сразу следует от-
метить, что в научных кругах нет единого мнения о том, с 
какого времени идет отсчёт зарождения науки администра-
тивного права. Многие обоснованно считают, что админи-
стративное право именно как наука развивалось как адми-
нистративная наука, камералистика, наука государственного 
управления. В XVIII веке камералистика стала развиваться, 
ее предмет расширился, а теоретические основы углуби-
лись. В университетах Европы были созданы кафедры ка-
мералистики, а со второй половины XIX века камералистика 
стала преподаваться и в университетах России.

Другие же учёные связывают начало становления ад-
министративного права с возникновением термина «по-
лиция» (означало когда-то управление делами полиса – 
города-государства) – в Древнем Риме, Греции и Египте 
значительное внимание уделяли поддержанию порядка и 
обеспечению лояльности граждан, благоустройству, орга-
низации и содержанию войска, сооружению дорог и кана-
лов и т. п. Следует отметить, что лишь в последние три-
четыре столетия это понятие становится тождественным 
определению специализированной службы общественно-
го порядка и внутренней безопасности.

Третья группа учёных утверждает, что зарождением 
науки административного права нужно считать появле-
ние некоторых элементов управление в человеческом 
обществе – в первобытнообщинном строе возникла по-
требность согласовывать свои действия во время строи-
тельства, собирательства, войны, охоты и т. д., что можно 
было сделать только благодаря простейшему аппарату 
управления.

В редких изданиях историю развития административ-
ного законодательства рассматривают с октября 1917 года 
(в основном в источниках советского периода). Подобный 
подход противоречит общеисторическому пути развития 
российской государственности и не отвечает современно-
му представлению и уровню знания в данном вопросе, по-
этому сознательно опускается нами в своем исследовании.
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Мы считаем, что у каждой из перечисленных групп 
есть реальные доводы по приоритетности своей версии, 
но во время анализа развития административного пра-
ва современной России будем придерживаться мнения 
третьей группы.

Что касается периодизации развития административ-
ного права России, то следует отметить, что некоторые 
учёные довольно обобщенно выделяют «в качестве круп-
нейших вех развития административного права следую-
щие этапы его существования:

- под эгидой полицейского права совместно с другими 
сферами регулирования, 

- этапы развития административного права как само-
стоятельно, так и под «крышей» теории права и государ-
ственного права;

- этапы формирования в XX в. самостоятельной от-
расли административного права с его общей частью – в 
зарубежных доктринах и административной практике, с 
общей и особенной частями – в советской и современной 
теории и практике» [3, с. 76].

Исследования исторической и современной литера-
туры, научных периодических изданий и классических 
учебников дают нам основания для выделения пяти ос-
новных периодов развития административного права Рос-
сийской Федерации, которые в свою очередь можно поде-
лить на подпериоды:

1. Первобытнообщинный период (докняжеский) – во 
время него возникла потребность в управлении общиной 
(родом), ведении хозяйства, выборе политики сосуще-
ствования с соседними общинами и т. п. Всё это в древних 
славян осуществлялось путём принятия решений на об-
щем собрании (вече) или делегированием своих полномо-
чий путём выбора князя – тогда ещё не имевших обшир-
ных полномочий. Единственным источником права того 
времени было право обычаев – система устоявшихся, как 
правило письменно не фиксированных и частично санк-
ционированных верховной властью правил в определен-
ном обществе. Отражением древнейшего общественного 
устройства, покоящегося на общинном самоуправлении 
того времени, можно назвать административное устрой-
ство республик-городов (например, Новгорода).

2. Княжеский период – это один из наиболее дли-
тельных периодов, начало которого связано с узурпацией 
власти князьями и знатью, основным признаком которого 
является передача некогда выборной должности князя по 
наследству (период Киевской Руси) и заканчивается со 
становлением Московского государства и российского са-
модержавия. 

3. Царский период (середина ХVI ст.-1917 г.) характе-
ризуется бурным развитием государственного аппарата, 
что в свою очередь повлекло развитие административной 
науки (на то время – камералистики), унификация Рос-
сийского национального законодательства с европейским, 
кодификацией законодательства и многим другим. Имен-
но в этот период в ХVІ-первой половине ХVII веков фор-
мируются основы административного законодательства, 
образовавшие основные направления административной 
деятельности Русского централизованного государства. 
Правовые акты определяли структуру, компетенцию и 
внутренний порядок деятельности органов управления, 
их делопроизводств. В этот период формируются и нор-

мы права, регламентирующие отношения между государ-
ством и подданными в управленческо-административной 
сфере и политической жизни общества, закладываются 
основы последующего развития административного пра-
ва России [4, с. 126]. В поздний период становление и раз-
витие полицеистики основывалось на немецком научном 
опыте в этой области. Так, известные русские полицеисты 
второй половины XIX в. М.X. Бунге, М.М. Шпилевский, 
И.Е. Андреевский, В.В. Ивановский, И.Т. Тарасов и про-
чие были приверженцами концепции Р. фон Моля, изло-
женной в его фундаментальном труде «Наука о полиции» 
[5, с. 154].

4. Советский период (1917-конец 80-х годов ХХ века) 
характеризуется неоднозначностью отношения к науке 
административного права, политизации управленческой 
науки, что, в свою очередь приводило к полному упадку 
разработок проблем пауки административного права в 30-е 
годы ХХ века до активного противостояния советской ад-
министративной науки «историко-эволюционному методу 
буржуазной юриспруденции» [6, с. 13] в 50-70 годах.

В этот период на протяжении полустолетия сформиро-
вались устойчивые взгляды о структуре особенной части. 
Она традиционно делится на четыре крупных раздела, 
охватывающих сферы государственной жизни и подраз-
деляемых на отрасли государственного управления. По-
следние строились в соответствии с видами центральных 
и местных органов государственного управления, ко-
торые действовали в каждой отрасли. Схема анализа была 
такова: задачи управления, компетенция органов, система 
органов, организация управления, участие трудящихся 
(общественности).

Управление народным хозяйством включало в себя 
управление промышленностью, сельским хозяйством, ка-
питальным строительством, транспортом и связью, вну-
тренней торговлей, жилищно-коммунальным хозяйством. 
Управление в области социально-культурного строитель-
ства охватывало управление в области образования, орга-
низации науки, культуры, здравоохранения, социального 
обеспечения. К управлению в сфере административно-по-
литической деятельности относилось управление в облас-
ти обороны, обеспечения государственной безопасности, 
охраны общественного порядка, юстиции, внешних сно-
шений [3, с. 154].

5. Современный период развития административно-
го права в России характеризуется постепенным перехо-
дом от советского командно-административного права к 
оформлению самостоятельной отрасли управления, про-
исходит смена формы государства, вводится принцип раз-
деления властей, верховенство закона, судебный и консти-
туционный контроль.

Современное административное право как правовая 
отрасль и соответствующая область российского законо-
дательства переживает период интенсивного развития, в 
процессе которого уточняется предмет правового регули-
рования, реформируются практически все его институты 
и сама система. Наука административного права пытает-
ся обобщить происходящие изменения, сформулировать 
новые положения, обосновать и предложить направления 
дальнейшего реформирования. Заметный интерес ученых 
вызывают сегодня главнейшие проблемы административ-
ного права, среди которых можно выделить следующие:



124

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-2 том 1

1) предмет административного права и построение его 
системы;

2) «семейство» административных (управленческих) 
наук;

3) организация и функционирование исполнительной 
ветви государственной власти: структурные проблемы ор-
ганизации системы исполнительной власти; новые цели, 
задачи, при этом осознавая особую сложность реформи-
рования современного российского административного 
права и изменения его структуры, автор считает, что по-
требуются долгие годы исследовательской, администра-
тивно-политической и законотворческой работы, прежде 
чем административному праву будет придан новый вид 
и оно будет иметь новую структуру, адекватную уровню 
развития современного административного и других от-
раслей публичного права и функции публичного управле-
ния; преобразование в системе исполнительной власти, в 
ее структуре и методах деятельности; установление (или 
разграничение) компетенции ее органов;

4) защита прав и свобод гражданина и человека; уси-
ление судебного контроля за исполнительной властью 
(административная юстиция);

5) законодательное регулирование государственной и 
муниципальной службы;

6) формы и методы деятельности органов исполни-
тельной власти (правовые акты управления и администра-
тивные договоры);

7) юрисдикционная деятельность государственных и 
муниципальных органов;

8) развитие законодательства об административном 
процессе [7, с. 28].

Выводы. В результате проведённого исследования 
считаем возможным предложить следующую классифи-
кацию основных периодов становления науки админи-
стративного права Российской Федерации:

1. Первобытнообщинный период (докняжеский);
2. Княжеский период (период Киевской Руси);
3. Царский период (середина ХVI ст.-1917 г.);
4. Советский период (1917-конец 80-х годов ХХ века);
5. Современный период (начало 90-х годов-по сегодня). 
Создание основ административного права является 

исключительной заслугой административно-правовой 
науки, которая на определенном историческом отрезке 
выделилась из науки об управлении в самостоятельную 
дисциплину. Наука административного права – это теоре-
тические положения и методологические основы, обеспе-
чивающие процесс изучения, исследования, анализа и 
разработки предложений, рекомендаций и концепций по 
вопросам правового регулирования отношений в области 
организации и функционирования публичного управления.
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аспірант кафедри адміністративного та митного права

Академії митної служби України, начальник відділу митного оформлення
Чернігівської митниці Міністерства доходів та зборів України

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Анотація. Статтю присвячено дослідженню пи-
тання адміністративно-правового забезпечення право-
охоронної діяльності органів доходів і зборів шляхом 
постановки та розгляду проблематики окремих мето-
дологічних аспектів даної сфери правозастосування на 
етапі виявлення та припинення порушень митного за-
конодавства.

Ключові слова: органи доходів і зборів, митниця, 
правоохоронна діяльність, порушення митного законо-
давства, методологія, метод.

Постановка проблеми. Актуальність теми дослі-
дження обумовлена особливим значенням виявлення та 
припинення порушень митного законодавства як в умовах 
становлення незалежної України, так і активного залучен-
ня державних інституцій в процеси забезпечення митної 
безпеки в міжнародних масштабах, необхідністю форму-
вання єдиної, цілісної, комплексної, уніфікованої та за-
снованої на передових нормах міжнародного права мето-
дологічної системи подолання викликів правоохоронного 
спрямування в митних правовідносинах.

Визначивши відповідно до статті 3 Основного Закону 
України людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю 
в Україні [1], законодавцем створено передумови щодо 
упорядкування нагальних питань правоохоронної діяль-
ності системи органів державної влади, в тому числі її 
адміністративно-правової складової, а віднесення згідно 
частини 1 статті 7 Митного кодексу України до складових 
державної митної справи запобігання та протидію контра-
банді, боротьбу з порушеннями митних правил [2], зумо-
вили необхідність здійснення Держмитслужбою України, 
а наразі й органами доходів і зборів діяльності, пов’язаної 
з реалізацією правоохоронної функції.

Забезпечуючи практичну реалізацію разом з право-
охоронною й інших функцій (контрольної, фіскальної, 
регулятивної, захисної тощо), органи доходів і зборів 
створюють стан митної захищеності конкретної людини, 
громадянина, держави в цілому. При цьому заходи адмі-
ністративного виявлення та припинення можуть бути ха-
рактерними для кожного із вказаних вище напрямків пра-
возастосування, визначальними по відношенню до інших 
стадій провадження у справах про порушення митних 
правил.

Зазначене висуває до посадових осіб органів доходів і 
зборів особливі вимоги в частині володіння спеціальними 
вміннями та навичками в напрямку протидії порушенням 
митного законодавства, розуміння та знання методології 
такої роботи, своєчасної, повної та всебічної процесуаль-
ної фіксації проступків.

У подальшому в контексті даної наукової роботи, під 
органами доходів і зборів слід розуміти митниці та митні 
пости в поняттях, визначених Митним кодексом України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить 
про відсутність достатньої кількості джерел, в яких запо-
чатковано розв’язання даної проблематики, не приділення 
належної уваги розгляду теоретичних та методологічних 
основ виявлення й припинення порушень митного зако-
нодавства, а також дефіцит дієвої, законодавчо врегульо-
ваної системи заходів протидії протиправним викликам у 
сфері митних правовідносин.

Зазначимо, що основні напрямки діяльності з вияв-
лення та припинення порушень митного законодавства 
можуть бути запозичені з положень інституту адміні-
стративної відповідальності, зокрема, розгляду питань 
стадійності провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, що становило й продовжує станови-
ти коло наукових інтересів вчених, зокрема таких, як  
В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв,  
Ю.А. Ведерніков, В.К. Грищук, Л.В. Коваль, А.Т. Ком-
зюк, В.Т. Комзюк, О.Т. Корнійчук, В.К. Колпаков,  
М.Я. Масленников, А.П. Павлов, Ю.М. Старилов,  
В.В. Цвєтков, М.І. Хавронюк, В.К. Шкарупа, В.А. Юсу-
пов та інших.

Значний внесок у дослідження теоретичних аспектів 
виявлення, припинення та профілактики порушень мит-
ного законодавства внесено Є.В. Додіним, С.В. Ківаловим, 
О.В. Константою, Ю.Д. Кунєвим, А.І. Педешком, Д.В. При-
ймаченком, С.С. Терещенком та іншими вченими. Зокрема, 
професор Є.В. Додін, розглядаючи правоохоронну функцію 
митних органів, відносив до її особливостей універсаль-
ність та різноманітність форм, методик, заходів та засобів 
здійснення правоохоронної діяльності митних органів, а 
також форм та методів організації її здійснення [3, с. 82].

До джерельної бази, на рівні якої правниками ближ-
нього зарубіжжя започатковано розроблення проблеми 
методів адміністративного виявлення та припинення 
проступків у сфері митних правовідносин, відносимо 
найбільш новітні розробки Р.Р. Айгістова, О.В. Гречкіної, 
О.В. Зубача, П.М. Сафоненкова та інших науковців.

Таким чином, метою даної статті є теоретичне з’ясу-
вання сутності, змісту, поняття й значення методології 
виявлення та припинення порушень митного законодав-
ства, а також ознайомлення з практичними адміністратив-
но-правовими заходами, здійснюваними органами доходів 
і зборів в процесі реалізації зазначеного етапу правоохо-
ронної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Нормативна неурегульо-
ваність стадії виявлення та припинення порушень митно-
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го законодавства, відсутність чіткого закріплення прав та 
обов’язків органів доходів і зборів в правоохоронній сфе-
рі, координації їх діяльності та розподілу функціональних 
обов’язків, взаємодії з правоохоронними органами, дефі-
цит наукових напрацювань у даному напрямку, існуюча 
практика штучного нарощування показників з протидії 
митним правопорушенням за рахунок порушення малозна-
чущих справ тощо, сприяють не лише значній латентності 
контрабанди, митних адміністративних правопорушень, 
завдаючи значної шкоди економіці та безпеці держави, а 
й формулюють перед нами ряд нагальних питань, які по-
требують ґрунтовних відповідей, основним з яких, на нашу 
думку, є наступне: яка юридична природа та структура 
здійснюваного органами доходів і зборів процесу пошуку, 
аналізу та пред’явлення фактичних даних, які у подальшо-
му слугуватимуть підставами для порушення справи про 
порушення митних правил? На нашу думку, саме відповідь 
на зазначені питання надасть змогу віднести заходи з вияв-
лення та припинення порушень митного законодавства до 
специфічного різновиду діяльності органів доходів і зборів.

В.А. Юсупов, висвітлюючи у філософській та юридич-
ній літературі питання онтології, гносеології й аксіології 
адміністративного права, окремо зупинявся на методоло-
гії та методах пізнання даної галузі права, зазначаючи, що 
розгляд цих питань слугуватиме розвитку загальної теорії 
адміністративного права [4, с. 6-7].

Д.М. Бахрах, розглядаючи кожну зі стадій правоза-
стосування, відносив до основних ознак, які їх характе-
ризують, наступні: наявність власних завдань та цілей, 
особливе коло учасників та специфічність їх правового 
статусу, об’єктивну динамічність, специфіку характеру 
вчинюваних діянь і породжуваних ними юридичних на-
слідків, особливе коло рушійних обставин, особливість 
отримуваних матеріально-процесуальних результатів та 
їх процесуального закріплення [5, с. 134].

В.В. Лазарєв та І.П. Левченко підкреслювали, що про-
цес застосування права складається з ряду послідовних 
стадій, форм і методів різних структурних елементів од-
ного чи декількох органів, об’єднаних однією цільовою 
функцією [6, с. 32].

Погоджуючись з вищезазначеним, акцентуємо нашу 
увагу на окремих рисах методології виявлення та припи-
нення саме порушень митного законодавства.

По-перше, методологія виявлення та припинення мит-
них правопорушень є однією з базових, наріжних кате-
горій діяльності, пов’язаної з установленням фактичних 
обставин справи про порушення митних правил.

По-друге, така діяльність є невід’ємною складовою за-
гальної організації боротьби з правопорушеннями в сфері 
митних правовідносин з комплексним підходом до розгля-
ду питання побудови її механізму, початковим елементом, 
що забезпечує настання реальної юридичної відповідаль-
ності в царині митних правовідносин.

По-третє, методологічні основи виявлення та припи-
нення митних правопорушень являють собою постійний, 
еволюційний та трансформаційний процес – від моменту 
отримання відомостей та даних, які вказують на можли-
вість вчинення проступку, до процесуального закріплення 
такого факту.

По-четверте, однією з ознак методологічних аспектів 
виявлення та припинення порушень митного законодав-

ства є їх нерозривний розвиток з нормами права, які за-
кріплюють загальні поняття державної митної справи та 
відповідальності за порушення митних правил, існуючу 
структуру органів доходів і зборів, їх права та обов’язки у 
правоохоронних відносинах, передбачають вибір та ана-
ліз юридичних норм, які мають бути застосовані суб’єк-
том владних повноважень.

По-п’яте, методологія виявлення та припинення адмі-
ністративних проступків органами доходів і зборів, окрім 
правових заходів базується на економічних, соціальних, 
організаційних, управлінських, інформаційних, технічних 
та інших основах розвитку держави та суспільства.

По-шосте, методологія та її ефективність прямо про-
порційно залежить від методів, стратегічних та тактичних 
основ, застосовуваних суб’єктом владних повноважень, 
інтелектуального розвитку й практичного досвіду кон-
кретної посадової особи, яка здійснює творчий пошук.

По-сьоме, методологія становить собою сукупність та 
систему певних методик, правил, спрямованих на пошук 
істини, яка в нашому випадку являє собою виявлення та 
припинення порушення митного законодавства.

По-восьме, при розробці методологічного забезпечен-
ня правоохоронної діяльності органів доходів і зборів слід 
враховувати можливу протидію з боку суб’єкта правопо-
рушення (зокрема фізичну, спрямовану на приховування 
доказів протиправної діяльності тощо).

По-дев’яте, дана методологія безпосередньо пов’язана 
з юридичними фактами, які мають місце при виконанні 
митних формальностей з товарами і транспортними за-
собами комерційного призначення, що переміщуються 
через митний кордон України, результатами здійснення їх 
митного контролю та митного оформлення.

По-десяте, саме поняття методологічного забезпе-
чення виявлення та припинення митних правопорушень 
базується на науково-теоретичних категоріях і не здобу-
ло свого понятійного визначення на законодавчому рівні. 
Зазначимо, що митними органами Російської Федерації 
приділяється значна увага розробці методик адміністра-
тивного розслідування. Зокрема, листом Державного 
митного комітету Російської Федерації від 19.12.2002 № 
01-06/50295 надіслано основні положення методики ад-
міністративного розслідування. При цьому в преамбулі 
листа передбачено, що система методів, які використо-
вуються при проведенні розслідування та пов’язані між 
собою в єдине ціле й підпорядковані цілі встановлення 
істини по справі, створюють методику адміністративного 
розслідування [7].

По-одинадцяте, застосовувана органами доходів і збо-
рів методологія виявлення і припинення порушень мит-
ного законодавства, а також її результати можуть бути 
використані при здійсненні контролю за дотриманням по-
даткового законодавства, виявлення ознак злочинів, скла-
ди яких пов’язані з транскордонним переміщенням осіб, 
товарів та транспортних засобів, предметів, вилучених з 
цивільного обігу, проведення загальної та індивідуальної 
профілактики правопорушень тощо.

Далі перейдемо до розгляду внутрішньої побудови 
методології виявлення та припинення порушень митного 
законодавства.

Діяльність органів доходів і зборів по виявленню та 
припиненню порушень митного законодавства безпосе-
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редньо пов’язана з фактичними даними, які вказують на 
достатність приводів і підстав для порушення справи про 
порушення митних правил. Такі дані, як правило, отриму-
ються органами доходів і зборів у межах виконання про-
цедур митного контролю та митного оформлення товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення, а також 
проведення спеціально уповноваженими на протидію 
митним правопорушенням підрозділами митниць (управ-
ліннями (відділами) боротьби з контрабандою та митни-
ми правопорушеннями).

При цьому зазначений різновид діяльності в значній 
мірі обумовлюється аналітично-пошуковою роботою, яка 
являє собою творчий процес заснований на аналізі, син-
тезі, прогнозуванні, моделюванні протиправної діяльно-
сті та інших методах наукового пізнання, включає пошук 
джерел інформації, перевірку документів та відомостей, 
отриманих органами доходів і зборів, вивчення оператив-
ної обстановки в зоні діяльності митниць та митних по-
стів та створення факторів, які дадуть можливість управ-
ління такою обстановкою з метою забезпечення стану 
захищеності митних інтересів.

З урахуванням вищезазначеного методи виявлення та 
припинення порушень митного законодавства слід визна-
чити як сукупність заснованих на законі способів, прийо-
мів та дій суб’єктів владних повноважень (органів доходів 
і зборів, правоохоронних, контролюючих органів), спря-
мованих на реалізацію заходів адміністративного вияв-
лення та припинення.

При цьому методи виявлення та припинення митних 
правопорушень поділяються на загальні та спеціальні.

Загальні методи виявлення та припинення порушень 
митного законодавства включають в себе наступні методи:

- політичні (політична воля керівництва держави в 
правоохоронній сфері, зокрема, запровадження держав-
них програм протидії порушенням митного законодав-
ства);

- правові (наявність дієвого інструментарію виявлення 
та припинення порушень митного законодавства в межах 
правового поля);

- економічні (зовнішньоекономічне регулювання, рі-
вень якого безпосередньо впливає на ризики в правоохо-
ронній діяльності);

- історичні (дослідження питань виявлення та припи-
нення митних правопорушень без відриву від історичного 
процесу розвитку суспільства);

- організаційні (зокрема, урегулювання питань діяль-
ності органів державної влади, функціонально призначе-
них протидіяти митним правопорушенням, проведення 
конкретних заходів (операцій), спрямованих на виявлення 
та припинення порушень митного законодавства);

- контрольні (забезпечення як внутрішнього, так і зо-
внішнього контролю за дотриманням законодавства при 
проведенні заходів адміністративного виявлення та при-
пинення митних правопорушень);

- інформаційні (удосконалення існуючого та розро-
блення новітнього програмного забезпечення, інфор-
маційних технологій, спрямованих виключно на супро-
водження правоохоронної діяльності органів доходів і 
зборів);

- роз’яснювальні, технічні, статистичні тощо, спрямо-
вані на протидію правопорушенням.

Призначенням відокремлених нами методів, зокрема, 
є визначення на державному рівні та закріплення зако-
нодавчо пріоритету протидії митним правопорушенням, 
розроблення напрямків протидії даній категорії правопо-
рушень та засобів їх практичної реалізації, а що найго-
ловніше – нормативних основ базових категорій в сфері 
виявлення та припинення порушень митних правил, за-
провадження системи органів державної влади, уповнова-
жених протидіяти митним правопорушенням, забезпечен-
ня їх інституціонального розвитку.

На відміну від загальних методів, які створюють пере-
думови до запровадження дієвого механізму протидії мит-
ним проступкам, спеціальні методи підтверджують або 
спростовують ефективність останніх та застосовуються 
органами доходів і зборів на практиці, а також є обумов-
леними між собою.

Спеціальні методи можна класифікувати за відповід-
ними критеріями, наприклад, залежно від:

- етапів їх застосування: на методи виявлення та влас-
не припинення адміністративних проступків;

- суб’єкта правопорушення: методи виявлення та при-
пинення порушень митного законодавства, що вчиняють-
ся громадянами, посадовими особами підприємств;

- об’єкта посягання порушення митних правил: мето-
ди, зумовлені порядком переміщення товарів, транспорт-
них засобів комерційного призначення через митний кор-
дон України, пред’явленням їх органам доходів і зборів 
для проведення митного контролю та митного оформлен-
ня тощо;

- суб’єкта владних повноважень, який здійснює ре-
алізацію правоохоронних повноважень: методи вико-
ристовувані посадовими особами підрозділів митного 
оформлення, митних постів, методи, які застосовуються 
підрозділами боротьби з контрабандою та митними пра-
вопорушеннями органів доходів і зборів тощо.

До спеціальних методів виявлення порушення митно-
го законодавства ми відносимо:

- організаційні: проведення різноманітних нарад з 
питань боротьби з порушеннями митних правил в орга-
нах доходів і зборів, із залученням представників органів 
внутрішніх справ, Служби безпеки України, прокуратури; 
обговорення актуальних питань оперативного стану в ре-
гіоні та макрорегіоні; планування спільних розшукових та 
пошукових заходів, розробка пропозицій щодо активізації 
правоохоронної діяльності, яка б виключала паралелізм 
та розсіювання наявних сил та засобів; проведення спеці-
ального навчання та інструктажів, вивчення керівних до-
кументів, регламентуючих відповідальність за порушення 
митних правил; розробка спільних документів стосовно 
методологічного забезпечення правоохоронної діяльно-
сті; прийняття рішення про направлення додаткових сил 
на окремі ділянки митного кордону; підведення підсумків 
діяльності з протидії порушенням митного законодавства;

- аналітичні: аналітична робота з вивчення оператив-
ного стану та стану протиправної діяльності в регіоні; 
розробка пошукових ознак і пропозицій з активізації бо-
ротьби з митними правопорушеннями; аналіз конкретних 
товарів, які з високим рівнем імовірності можуть стати 
безпосередніми предметами порушення митних правил; 
визначення напрямку переміщення таких товарів та за-
явленого митного режиму; аналіз умов зовнішньоеко-
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номічного договору (контракту); вивчення доцільності 
зовнішньоекономічної операції; аналіз наявності в зов-
нішньоекономічній операції структур, які можуть бути 
пов’язані з учиненням митного шахрайства; попередній 
аналіз інформації про товари та зовнішньоекономічну 
операцію, наявної в центральній базі даних та локальних 
базах даних органів доходів і зборів; визначення переліку 
товарів групи «ризику» та/або «прикриття»;

- пошукові (оперативні): пошук ознак та припинення 
фактів порушень митного законодавства, здійснюваний 
підрозділами митного оформлення, митного поста, під-
розділу боротьби з контрабандою та митними правопо-
рушеннями, а також за їх спільної участі та залученням 
співробітників правоохоронних органів; пошукові заходи, 
здійснювані з використанням технічних систем митного 
контролю та кінологічних команд; «зовнішній» пошук 
(збір інформації шляхом направлення запитів, в тому чис-
лі шляхом направлення запитів до митних органів зару-
біжних країн), здійснення митного контролю та митного 
оформлення товарів і транспортних засобів комерційного 
призначення, виконання митних формальностей на різних 
видах транспорту, проведення посадовими особами орга-
нів доходів і зборів контролю за правильністю визначення 
країни походження товарів, їх митної вартості, класифі-
кації та кодування товарів, сприяння захисту прав інте-
лектуальної власності товарів, що переміщуються через 
митний кордон України, проведення власне оперативних 
заходів в пунктах пропуску (контролю) на державному 
кордоні, операцій пов’язаних із застосуванням окремих 
форм митного контролю, в т. ч. огляду (переогляду) тощо;

- процесуальні: визначення прав, обов’язків, проце-
суального статусу учасників так званої «митної перевір-
ки», що наразі не урегульовано на законодавчому рівні та 
власне процесуальне закріплення результатів зазначених 
перевірочних заходів у разі встановлення відповідних 
приводів і підстав, − порушення справи про порушення 
митних правил.

Розглянуті нами загальні та спеціальні методи у сво-
їй сукупності впливають на методологічні аспекти вияв-
лення та припинення порушень митного законодавства як 
комплексного, системного, структурно обумовленого ме-
ханізму застосування суб’єктом норм права та розробле-
них на їх основі методів наукового пізнання, спрямованих 
на досягнення мети та завдань правоохоронної діяльності, 
створюють підґрунтя подальшого дослідження теоретич-
них засад та можливості нормативного вирішення про-
блемних питань стадії порушення справи про порушення 
митних правил, їх кваліфікації тощо, що в значній мірі 
підвищить процесуальну якість матеріалів адміністратив-
них справ, економічний ефект за результатами розгляду 
останніх та прийняття рішення на користь держави.

Висновки. Підсумовуючи зазначене, відмітимо, що в 
сучасних умовах досить складно розраховувати на пози-
тивні результати в напрямку протидії порушенням мит-
ного законодавства, які були б досягнуті в ході окремих 
пошукових заходів, обмежених використанням певного 

методу пізнання. Одночасно вірний науковий підхід дає 
змогу не лише пасивно досліджувати протиправну діяль-
ність, активно впливаючи на неї, створюючи додаткові пе-
репони правопорушникам та спонукаючи їх відмовитися 
від вчинення проступку на початкових стадіях, що з однієї 
сторони є проявом виховної, профілактичної функції ор-
ганів доходів і зборів, а з іншої, комплексне використан-
ня розглянутого нами методологічного арсеналу створює 
передумови до реалізації ефективного митного контролю 
та митного оформлення товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, а також адміністративно-пра-
вового забезпечення правоохоронної діяльності митниць.
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Лысенко А. М. Методология выявления и пресе-
чения нарушений таможенного законодательства

Аннотация. Статья посвящена исследованию во-
проса административно-правового обеспечения пра-
воохранительной деятельности органов доходов и сбо-
ров путем постановки и рассмотрения проблематики 
отдельных методологических аспектов данной сферы 
правоприменения на этапе выявления и пресечения на-
рушений таможенного законодательства.

Ключевые слова: органы доходов и сборов, тамож-
ня, правоохранительная деятельность, нарушения та-
моженного законодательства, методология, метод.

Lysenko O. Methodology of detection and 
suppression of violations of customs legislation

Summary. The article is devoted to studying the issue 
of administrative-legal support of law-enforcement activity 
of authorities of income and charges by the way of setting 
and review of issues of some methodological aspects of 
this sphere of law-enforcement at the stage of detection and 
stopping of violations of customs legislation.

Key words: authorities of income and charges, customs, 
law-enforcement activity, violations of customs legislation, 
methodology, method.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Анотація. Стаття присвячена актуальній пробле-
мі міжнародного співробітництва Державної служби 
України з контролю за наркотиками.
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Постановка проблеми. Останніми роками активно 
розширюється й поглиблюється міжнародне співробіт-
ництво у сфері боротьби з наркотиками. Пояснюється 
це тим, що у світі відбувається швидкий розвиток інте-
граційних процесів, суттєво спростився порядок пере-
тинання кордонів країн та проблема набуває все більш 
глобального характеру. Тому актуальність досліджень 
міжнародного співробітництва в боротьбі з наркотика-
ми, його особливостей і форм набуває важливого зна-
чення у сфері контролю за наркотиками. 

Стан дослідження. Проблематику окремих аспектів 
міжнародного співробітництва взагалі та міжнародного 
співробітництва Державної служби України з контро-
лю за наркотиками досліджували наступні науковці:  
В.А. Тимошенко[1] - голова Державної служби України 
з контролю за наркотиками, А.М. Волощук [2], А.П. То-
лопіло [3], С.П. Швець [3], Є.В. Зозуля [4] та інші.

Враховуючи адміністративну реформу, початок якої 
ознаменувало прийняття Президентом України Ука-
зу «Питання Державної служби України з контролю 
за наркотиками» від 13.04.2011 р. № 457/2011, питан-
ня міжнародного співробітництва Державної служби 
України з контролю за наркотиками потребують прове-
дення комплексного аналізу.

Мета даної статті полягає у дослідженні міжна-
родного співробітництва Державної служби України з 
контролю за наркотиками, аналізі міжнародного та чин-
ного законодавства України та відповідних підзаконних 
нормативно-правових актів, що стосуються діяльності 
Державної служби України з контролю за наркотиками, 
й узагальнення практики їх реалізації.

Виклад основного матеріалу. Згідно Стратегії дер-
жавної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, 
міжнародне співробітництво у сфері обігу наркотиків є 
важливою складовою частиною реалізації зовнішньопо-
літичних інтересів держави. У цьому контексті держава: 
розширює і підвищує ефективність міжнародного спів-
робітництва на всіх рівнях у сфері формування наркопо-
літики шляхом виконання спільних програм і проектів, 
проведення досліджень у цій галузі, навчання та обміну 
досвідом з профілактики, лікування та реабілітації тощо; 
вживає заходів із приведення національного законодав-
ства щодо наркотиків у відповідність з нормативними 

актами ООН, ЄС та кращими міжнародними зразка-
ми;домагається прискорення інтеграції вітчизняного 
інформаційного простору в міжнародні інформаційні 
системи в цій сфері; підтримує міжнародне співтовари-
ство в боротьбі з незаконним обігом наркотиків стосовно 
зменшення обсягу пропонування та зниження попиту на 
наркотики, що знаходяться в незаконному обігу, у тому 
числі подолання негативних наслідків від їх вживання, 
удосконалює обмін оперативно-аналітичною інформа-
цією і розроблення спільних стратегій щодо наркотиків;

розвиває співробітництво на всіх рівнях, надаючи 
пріоритет співпраці з Міжнародним комітетом ООН з 
контролю за наркотиками, ВООЗ, Управлінням ООН 
з наркотиків і злочинності та іншими організаціями 
ООН, ЄС, Ради Європи;сприяє удосконаленню меха-
нізмів протидії транснаціональній злочинності у сфе-
рі незаконного обігу наркотиків та пов’язаних з ними 
форм організованої злочинної діяльності; забезпечує 
своєчасне інформування Міжнародного комітету ООН 
з контролю за наркотиками про приєднання Украї-
ни до міжнародних правових актів у сфері боротьби 
з незаконним обігом наркотиків, а також у разі зміни 
національного законодавства щодо стану контролю в 
цій сфері; здійснює заходи із забезпечення обміну до-
свідом і багатостороннього обміну інформацією із за-
рубіжними партнерами, міжнародними урядовими та 
неурядовими організаціями щодо розвитку сучасного 
законодавства, новітніх методів боротьби з незаконним 
обігом наркотиків; бере активну участь у міжнародно-
му співробітництві у сфері боротьби з незаконним обі-
гом наркотиків, формуванні загальносвітової системи 
боротьби з наркобізнесом [5].

Державна служба України з контролю за наркотика-
ми (ДСКН України) є органом виконавчої влади, спе-
ціально уповноваженим на вирішення завдань у сфері 
обігу наркотичних засобів, протидії їх незаконному 
обігу, а також координуючим діяльність інших органів 
виконавчої влади та органів виконавчої влади України 
в цій області. Вона створена з метою підвищення ефек-
тивності реалізації державної політики у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекур-
сорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з ос-
новних реальних загроз національній безпеці України, 
забезпечення повного і своєчасного виконання міжна-
родних зобов’язань України.

Відповідно до міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою Украї-
ни одним із основними завданнь ДСКН України є за-
безпечення взаємодії та інформаційного обміну з між-
народними організаціями і компетентними органами 
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іноземних держав у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, прекурсорів та протидії їх неза-
конному обігу, а також представлення інтересів України 
у зазначеній сфері в міжнародних організаціях [6].

Таким чином, діяльність Державної служби України 
з контролю за наркотиками відіграє значну роль у між-
народному співробітництві по боротьбі з наркотиками.

Основними формами діяльності Державної служби 
України з контролю за наркотиками у сфері міжнарод-
ного співробітництва є: проведення прес-конференцій, 
міжнародних конференцій, круглих столів за участю 
засобів масової інформації щодо поліпшення робо-
ти, обговорення та обміну досвідом у сфері боротьби 
з наркоманією. Так, 11 липня 2013 року проводилась 
прес-конференція, яка була присвячена темі «Міжна-
родне співробітництво у сфері наркополітики, як один 
з факторів євроінтеграції України». На зустрічі з жур-
налістами Голова ДСКН Володимир Тимошенко проа-
налізував стан співробітництва ДСКН України з Комі-
сією з наркотичних засобів ООН, Управлінням ООН з 
наркотиків і злочинності (УНЗ ООН), Міжнародним ко-
мітетом з контролю над наркотиками (МККН), Групою 
Помпіду Ради Європи, іншими державними та недер-
жавними організаціями.

Предметом обговорення стали питання, пов’язані з 
підписанням міжвідомчих угод, участю фахівців ДСКН 
у міжнародних конференціях, тематичних сесіях, коор-
динаційних нарадах. Крім того 6 лютого цього року у 
Вільнюсі підписана Угода про співробітництво у сфері 
контролю за обігом психоактивних речовин між ДСКН 
України та Департаментом з контролю за наркотиками, 
тютюном і алкоголем Литовської Республіки. Готують-
ся до підписання подібні угоди з Федеральною служ-
бою Російської Федерації з контролю за обігом нарко-
тиків, та з Агентством з контролю за наркотиками при 
Президентові Таджикистану. Опрацьовується питання 
щодо приєднання України до Групи Помпіду Ради Єв-
ропи. Загалом, у період з квітня 2011 року, включаючи 
перше півріччя 2013 року, представники ДСКН взяли 
участь у 62 найбільш важливих форумах, які проводи-
лися на міжнародному рівні у сфері контролю за нарко-
тиками [7].

Також необхідно зазначити, що Указом Президента 
України № 316/2013 від 5 червня 2013 року [8], Тим-
ошенка Володимира Андрійовича – Голову Державної 
служби України з контролю за наркотиками, призначе-
но представником України в Комісії ООН з наркотич-
них засобів (КНЗ ООН).

Данна комісія – є центральним органом в системі 
ООН, що визначає політику з усіх питань, пов’язаних з 
наркотиками, орган, який аналізує ситуацію щодо злов-
живання наркотичними засобами в світі та розробляє 
пропозиції з посилення міжнародного контролю за нар-
котиками. До повноважень комісії належить давати не 
тільки пропозиції керівництву ООН, але й рекомендації 
окремим країнам з усіх питань антинаркотичної діяль-
ності, включно правову. Також в його компетенцію вхо-
дить ініціативна робота по удосконаленню відповідних 
міжнародних правових актів [7].

Висновки. Враховуючи необхідність подальшого 
розвитку ДСКН необхідно міжнародне співробітни-

цтво, тому що завдяки такої взаємодії можно досягти 
вагомих результатів у протидії незаконному обігу нар-
котиків. Отже, міжнародне співробітництво ДСКН є 
основою, завдяки якій вдосконалюються напрями ді-
яльності служби, акумулюється досвід колег з Європи і 
усього світу. Широкі можливості для України відкриває 
розвиток і міжвідомчого співробітництва на міжнарод-
ному рівні, що особливо актуально для оперативного 
вирішення транскордонних та транснаціональних про-
блем боротьби із світовим наркобізнесом. Основною 
формою мінародного співробітництва у співпраці на-
буває оперативний обмін інформацією про нові хімічні 
речовини психотропної дії, що стають предметом злов-
живання, так само як і про нові методи, способи, так-
тичні прийоми, які використовує сучасний наркобізнес. 
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МІСЦЕ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У ФОРМУВАННІ 
«ІНКЛЮЗІЇ» ЯК ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Анотація. У дослідженні автор аналізує міжнародні 

нормативні акти прийняті в рамках ООН з питань соці-
алізації осіб з обмеженими можливостями. Також ви-
значає місце ООН в становленні «інклюзії» в Україні.

Ключові слова: діти-інваліди, особи з обмежени-
ми можливостями, інклюзія, міжнародна організація, 
ООН, соціалізація.

Постановка проблеми. Світові тенденції соціалізації 
осіб з обмеженими можливостями зумовлюють кожну з 
країн до впровадження політики «інклюзії», необхідності 
змін у національному законодавстві та створенні відпо-
відної інфраструктури для осіб з обмеженими можливос-
тями. Ініціаторами світової інклюзивної кампанії висту-
пають міжнародні організації. Так, у рамках Організації 
Об’єднаних Націй було прийнято низку міжнародних 
документів, які закликають уряди країн та надають ґрун-
товних рекомендацій, щодо запровадження процесу «ін-
клюзії» у суспільстві. Доцільним вбачаться дослідження 
діяльності ООН у сфері соціалізації осіб з обмеженими 
можливостями. Так, певні питання діяльності міжнарод-
них організацій, висвітлювались у напрацювання таких 
вчених, як: Бобровник С.М., Богинська Ю.В., Ворон М., 
Вуєвутко Н.Ю., Дікова-Фаворська О.М., Жаворонков Р.Н., 
Кабанець М.М., Колупаєва А.А., Корнієнко С., Криво-
носова О.В., Рассказова О.І., Федан Я.І. Худоренко Е.А., 
Цина В., Чупахіна С.В.. Автори, розкриваючи різні ас-
пекти впровадження інклюзії в український соціальний 
простір, у своїх дослідженнях характеризують значення 
міжнародної спільноти та її вплив на розвиток «інклюзії» 
в світі у різних аспектах, як з педагогічної так і з управ-
лінської точки зору.

Виклад основного матеріалу. Для створення умов, 
що найбільш повно відповідають інтересам осіб з обме-
женими можливостями здоров’я, Організацією Об’єдна-
них Націй була розроблена та прийнята до виконання 3 
травня 2006 року Конвенція про права інвалідів. Основна 
її мета – максимально можливим чином полегшити життя 
людям, що мають дефекти здоров’я, шляхом заборони їх 
дискримінації та створення сприятливого середовища для 
самореалізації. Країни, що ратифікували Конвенцію, зо-
бов’язані привести своє законодавство у відповідність до 
вимог, націленими на більш повне здійснення прав інвалі-
дів, і скасувати закони, звичаї і практику, що створюють 
ґрунт для їх дискримінації [16, с. 66].

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявно-
сті фізичного чи інтелектуального порушення, має право 
на одержання освіти, якість якої не відрізнятиметься від 

освіти здорових людей. Цей принцип, відбитий у низці 
міжнародних документів, покладених в основу організа-
ції інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 
потребами, що впроваджується з метою реалізації їхнього 
права вибору навчального закладу та форми навчання за 
місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для 
цього умов [2, с. 17]. Завдяки співпраці української влади 
та міжнародних організацій було напрацьовано та рати-
фіковано ряд важливих нормативно-правових документів 
[10, с. 179]. У цьому контексті варто зазначити, що в осно-
ві інклюзії лежить право людини на освіту, проголошене 
у Всесвітній декларації прав людини в 1948 році, де за-
значається, що кожен має право на освіту. Освіта має бути 
спрямована на розвиток людської особистості та посилен-
ня поваги до прав людини та основних свобод. При цьому 
декларація гарантує право на безкоштовну й обов’язкову 
освіту для всіх дітей [5].

Як справедливо було зазначено, Загальна декларація 
прав людини 1948 року знаходить відображення у всіх 
міжнародних документах у сфері освіти [6, с. 12-13]. 
Отже, вперше держави визнали на міжнародному рівні 
наявність у людини права на освіту в Загальній деклара-
ції прав людини. Далі, Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права 1966 року. Так, у ст. 13 Між-
народного пакту Загальна декларація отримала подаль-
ший розвиток за рахунок офіційного проголошення права 
кожної людини на обов’язкову та безкоштовну початкову 
освіту, а також на поступовий перехід до безкоштовної се-
редньої та вищої освіти. Це право підтверджується в ст. 28 
Конвенції про права дитини [11; 3, с. 86].

Особливу роль у визнані прав дитини з особливими 
потребами, у тому числі на доступну та якісну освіту, зі-
грала Конвенції ООН «Про права дитини», що була при-
йнята 20 листопада 1989 р. Так, право дитини не зазна-
вати дискримінації зазначене в ст. 2 та ст. 23 Конвенції. 
Зокрема, у статті 23 йдеться, про те що дитина з особливи-
ми освітніми потребами повинна мати доступ до освіти, 
виховання, медичного обслуговування, реабілітаційних 
послуг, професійної підготовки, максимально можливої 
соціальної інтеграції та індивідуального розвитку, вклю-
чаючи його чи її культурний та духовний розвиток. У ст. 
29 (цілі освіти) встановлено, що освіта дитини має бути 
спрямована на розвиток особи, талантів, розумових і фі-
зичних здібностей дитини в найповнішому обсязі, освіта 
повинна сприяти розвитку потенціалу дитини в усіх сфе-
рах [8; 13; 6, с. 12]. Конвенція ООН «Про права дитини» 
висуває вимоги до кожної держави щодо розробки й удо-
сконалення законодавчої бази для виконання важливого 



132

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-2 том 1

принципу всіх демократичних суспільств, що кожна ди-
тина, незалежно від стану її здоров’я, наявності інтелек-
туального або розумового порушення має право на одер-
жання якісної освіти [9, с. 11].

З часу ратифікації Україною Конвенції ООН «Про 
права дитини» дедалі більшого визнання та поширення 
набуває соціальна модель ставлення до людей з особливи-
ми потребами, яка більше пов’язана з дотриманням прав 
людини. На противагу медичній моделі, соціальна модель 
розглядає розлади здоров’я як соціальну проблему, а не як 
характеристику особистості, оскільки ця проблема зумов-
лена – непристосованістю оточення, включаючи ставлен-
ня до людей з особливими потребами, виробничі норми, 
архітектурну безбар’єрність і транспорт [6, с. 10]. 

Визнання Україною Конвенції ООН «Про права ди-
тини» посилило увагу до проблем дітей, котрі мають ті 
чи інші відхилення в розвитку, зумовило необхідність 
розробки цілеспрямованих дій держави для створення 
найсприятливіших умов для забезпечення їхньої самоак-
туалізації, активної участі в системі сучасних суспільних 
відносин [7, с. 17]. Так, з метою поліпшення соціально-
го захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, розв’язання проблем 
дитячої бездоглядності та безпритульності, створення 
належних умов для соціально-психологічної адаптації ді-
тей, реалізацію їх права на сімейне виховання та здоровий 
розвиток було прийнято Указ Президента України «Про 
першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 11 лип-
ня 2005 року [12]. З метою виконання вищенаведеного 
Указу Президента України, Кабінетом Міністрів України 
було прийнято Розпорядження від 22 квітня 2006 року, 
яким було схвалено Концепцію Загальнодержавної про-
грами «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини на 2006-2016 роки». Положення 
вищенаведеного нормативно-правового акта, зокрема, 
спрямовані на створення умов для повноцінного життя 
в суспільстві дітей-інвалідів та дітей з вадами фізичного 
та розумового розвитку, здобуття ними освіти, професій-
ної підготовки, забезпечення конкурентоспроможності на 
ринку праці, працевлаштування [15].

Аналізуючи місце та роль міжнародних організацій у 
процесі впровадження інклюзивної освіти в світі, у тому 
числі в Україні, варто зазначити, що в 1987 році в місті 
Стокгольмі на Глобальній нараді експертів, що була при-
свячена оцінці процесу здійснення Всесвітньої програми 
дій щодо інвалідів, було висловлено пропозицію підготу-
вати та прийняти Конвенцію про права інвалідів. Загаль-
ний проект конвенції був підготовлений Італією та пред-
ставлений Генеральній Асамблеї ООН. Швеція виступила 
з заявою, що стосується проекту конвенції. Проте в обох 
випадках не було досягнуто консенсусу щодо доцільнос-
ті такої конвенції. У 1990-х роках необхідність розробки 
подібного документа знову привернула увагу міжнарод-
ної спільноти. При цьому активну підтримку ініціатив у 
даному напрямку надали провідні представники найбіль-
ших неурядових організацій інвалідів. Зокрема, у берез-
ні 2000 року учасники Міжнародного саміту неурядових 
організацій з проблем інвалідності зібралися в Пекіні для 
обговорення проекту міжнародної угоди, яка би закріпила 
фундаментальні права людей з обмеженими можливостя-
ми. Декларація прийнята на цьому саміті, закликала ліде-

рів громадських організацій та соціально відповідальних 
організацій приватного сектора негайно приступити до 
розробки міжнародної конвенції. При цьому учасники са-
міту визначили такі пріоритети такої угоди:

- загальне поліпшення якості життя інвалідів; 
- освіта, навчання, гідно оплачувана робота, участь у 

процесі прийняття рішень на всіх рівнях;
- усунення дискримінаційного підходу та проявів дис-

кримінації, а також інформаційних, юридичних та інфра-
структурних бар’єрів; 

- збільшення виділених ресурсів для забезпечення рів-
ної участі інвалідів у житті суспільства [4, с. 83].

Натхненна зростаючим інтересом з боку міжнарод-
ного співтовариства до питань захисту прав людей з об-
меженими можливостями Генеральна Асамблея ООН 28 
листопада 2001 року прийняла резолюцію про заснування 
Спеціального комітету для розгляду пропозицій щодо все-
осяжної й єдиної міжнародної конвенції про заохочення 
та захист прав та гідності інвалідів на основі комплек-
сного підходу до роботи в області соціального розвитку 
прав людини та недискримінації. У роботі Спеціального 
комітету взяли участь представники держав-членів ООН, 
представники органів і організацій ООН, Спеціальний до-
повідач ООН з питань інвалідності, а також представники 
національних правозахисних організацій та організацій 
інвалідів. У період з липня 2002 року по грудень 2006 
року Спеціальний комітет провів вісім сесій, кожна з яких 
тривала близько двох тижнів. Спеціальним комітетом 
була створена Робоча група, яка в січні 2004 року вироби-
ла єдиний проект тексту Конвенції, що був використаний 
надалі в роботі Комітету. З урахуванням прийнятих змін 
і доповнень у серпні 2006 року Спеціальний комітет за-
твердив остаточний варіант Конвенції та Факультативний 
протокол до неї. Після редагування та перекладу тексту на 
шість офіційних мов ООН, направив його на розгляд Ге-
неральної Асамблеї ООН. 13 грудня 2006 Конвенція ООН 
про права інвалідів і Факультативний протокол були при-
йняті Генеральною Асамблеєю. 13 грудня 2007 Конвенція 
та Факультативний протокол були відкриті для підписан-
ня та ратифікації державами [4, с. 84].

У Конвенції про права інвалідів йдеться про те, що 
повноцінної та ефективної участі в житті суспільства 
заважає не інвалідність, а бар’єри, що стосуються взає-
мовідносин та оточуючого середовища. Наявність вище-
вказаних бар’єрів і стигматизація свідчать про нагальну 
необхідність чіткого проголошення прав та їх закріплення 
в програмних і законодавчих рамках [8; 3, с. 90]. 

Статут ООН основою своєї діяльності визначає прин-
ципи миру, віри в права та основні свободи людини, гід-
ності та цінності людської особистості, сприяння соці-
альній справедливості. В рамках ООН прийнято низку 
нормативних актів, які стали фундаментом, що затвердив 
та забезпечив реалізацію прав і свобод людини: Загальна 
Декларація прав людини, Міжнародний пакт про соціаль-
ні економічні та культурні права, Міжнародний пакт про 
цивільні та політичні права, Факультативний протокол до 
останнього та ін. В реалізації положень вищезазначених 
міжнародних актів визначальне місце відводиться Секре-
таріату ООН, у структурі якого функціонують установи, 
які відповідно до своїх повноважень спеціалізовано впро-
ваджують в життя норми актів ООН. Так, забезпечуючи 
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реалізацію положень Конвенції про права інвалідів та 
Всесвітньої програми дій стосовно інвалідів у структурі 
Секретаріату ООН функціонують наступні організації: 
Програма розвитку ООН (ПРООН) – організація по на-
данню допомоги країнам-учасницям у сфері розвитку; 
Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ); Управління Верховно-
го комісара у справах біженців (УВКБ); Близькосхідне 
агентство Організації Об’єднаних Націй для допомоги 
палестинським біженцям та організації робіт ( БАПОР ); 
Центр ООН по населених пунктах (ЦНПООН); Органі-
зація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО); Світовий 
Банк (СБ).

Дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ був створений в 
1946 році за рішенням Генеральної Асамблеї ООН для 
допомоги дітям, постраждалим у Другій світовій війні. 
З 1953 року діяльність ЮНІСЕФ присвячена захисту та 
підтримці прав дітей усього світу на безпечне, здорове 
та щасливе дитинство. ЮНІСЕФ переконаний, що про-
грес неможливий без підтримки середовища, що сприяє 
повноцінному розвитку кожної дитини. При цьому будує 
свою діяльність, ґрунтуючись на цій гуманістичної пози-
ції. ЮНІСЕФ закликає до співпраці політиків і різні дер-
жавні організації, проводить і підтримує програми, спря-
мовані на захист здоров’я та життя дітей, їх фізичний та 
інтелектуальний розвиток. Варто зазначити, що ЮНІСЕФ 
не отримує фінансування від ООН і повністю залежить 
від добровільних пожертвувань. Дитячий фонд ООН під-
тримують індивідуальні, корпоративні та урядові донори. 
Акумулюючи кошти, що надходять з усього світу, ЮНІ-
СЕФ направляє їх на програми підтримки дітей, забезпе-
чує їх найнеобхіднішим, допомагає створювати нормальні 
умови життя для них і їх сімей. Особливу увагу ЮНІСЕФ 
приділяє дітям з неблагополучних країн і країн, що опи-
нилися в найбільш важких умовах; дітям з обмеженими 
можливостями здоров’я, жертвам військових дій і стихій-
них лих, убогості, жорстокості й експлуатації. Діяльність 
Дитячого фонду ООН аполітична і безстороння: пріори-
тет віддається дітям з тих країн, які потребують підтрим-
ки найбільше. Співпраця з партнерами ООН і гуманітар-
ними організаціями дає ЮНІСЕФ унікальну можливість 
надавати допомогу швидко і цілеспрямовано - саме тим 
дітям, кому вона найбільш необхідна в даний момент [17].

ЮНІСЕФ відкрив своє представництво в Києві в 1997 
році. З того часу ЮНИСЕФ працює над покращенням 
життя дітей та сімей на всій території України. Протягом 
останніх років ЮНІСЕФ постійно збільшував масштаби 
своєї підтримки Уряду України в створенні програм з охо-
рони здоров’я, харчування, освіти та захисту для дітей. 
ЮНІСЕФ відстоює права дітей на участь та виступає за 
пріоритетність дій направлених на допомогу найбільш 
знедоленим та дітям та родинам, що опинились у кризо-
вих ситуаціях. Визнаючи, що добробут дітей тісно пов’я-
заний із станом матерів, ЮНІСЕФ також працює заради 
покращення здоров’я та освіти та захисту прав матерів в 
Україні. Представництво ЮНІСЕФ в Україні продовжує 
реалізацію програми, що відображає прагнення країни 
досягти Цілей розвитку тисячоліття. Ці цілі включають 
захист материнства, зменшення дитячої смертності, зупи-
нення поширення ВІЛ/СНІДу й туберкульозу, захист враз-
ливих категорій і сприяння гендерній рівності [17].

Отже, з метою активізації ролі сім’ї та громади в на-

данні допомоги дітям-інвалідам у їх природному середо-
вищі, у 1980 р. ЮНІСЕФ прийнято Концепцію основних 
видів послуг для всіх дітей. У 1999 році у доповіді «Мо-
лодь з обмеженими можливостями: їх потреби та особисті 
права» оприлюднені результати глобального дослідження 
ЮНІСЕФ з проблем молоді з обмеженими можливостя-
ми, у якому взяли участь понад 200 організацій, що пред-
ставляють інтереси інвалідів та підлітків з обмеженими 
можливостями в 40 країнах світу. До обговорення були 
винесені питання соціалізації, у тому числі освітніх та 
рекреаційних можливостей, доступних підліткам та моло-
ді з обмеженими можливостями. У Програмі «Заохочен-
ня прав дітей з обмеженими можливостями» вивчається 
становище близько 200 мільйонів дітей з обмеженими 
можливостями по всьому світу і визначаються шляхи 
для підтримки реалізації їх прав. У доповіді зазначаєть-
ся діти-інваліди постійно стикаються з перешкодами при 
здійсненні своїх прав і включення в суспільство.

ЮНІСЕФ сприяє реалізації дітьми своїх прав, у тому 
числі, доступ до освіти, медичного обслуговування та ре-
абілітації, соціальної та правової допомоги , ігор і куль-
турних заходів , професійних і життєвих навичок. За 
результатами моніторингу дітей-інвалідів в країнах, що 
розвиваються, у 2008 році, в якості вирішення проблеми 
недостатньої інформації про стан та проблеми даної ка-
тегорії дітей, ЮНІСЕФ рекомендували включити модуль 
інвалідності, який вирішить питання доступу до інформа-
ції у рамках майбутнього моніторингу становища дітей з 
обмеженими можливостями. Серед інших ініціатив ЮНІ-
СЕФ оприлюднено наступні звіти: «Діти та інвалідність у 
перехідний період у країнах СНД і Балтії »; «Насильство 
щодо дітей-інвалідів» та ін.

Управління Верховного комісара у справах біженців 
розроблено програму для біженців-інвалідів. Питання-
ми попередження дефектів серед палестинських біжен-
ців і зниженням соціальних і фізичних бар’єрів, з якими 
стикаються біженці-інваліди займається Близькосхідне 
агентство ООН (БАПОР). Питаннями усунення фізичних 
бар’єрів і забезпечення загального доступу до фізичного 
середовища займається Центр ООН по населених пунктах 
(ЦНПООН). Організація ООН з промислового розвитку 
(ЮНІДО), в тому числі займається виробництвом лікар-
ських засобів, щодо попередження інвалідності, крім того 
технічних засобів для інвалідів.

Світовий Банк підтримує ініціативи в галузі розвитку, 
в тому числі в сфері освіти, зайнятості, соціального за-
хисту, транспорту, інфраструктури, охорони здоров’я, са-
нітарії, сприяє усуненню бар’єрів, що обмежують функ-
ціонування та участь осіб з обмеженими можливостями 
у соціумі. Крім того, Світовий Банк об’єднує проблемні 
питання інвалідності, шляхом проведення аналітичних 
робіт, незалежних емпіричних досліджень з проблем бід-
ності й інвалідності в країнах, що розвиваються, інвалід-
ності та освіти, інвалідності та ринків праці. У співпраці 
з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Світовим 
банком опубліковано Всесвітню доповідь про інвалід-
ність, розробляється Огляд моделей інвалідностей (MDS).

Висновки. Отже, з метою покращення якості життя 
осіб з особливими потребами, у тому числі в контексті 
освітніх потреб, Організацією Об’єднаних Націй було 
прийнято низку важливих міжнародних нормативно-пра-
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вових актів, які вважаємо заклали фундамент розвитку 
«інклюзії», як процесу соціалізації осіб з обмеженими 
можливостями. Продовжуючи політику «соціалізації» або 
ж «універсалізації», спеціалізовані структури ООН ведуть 
плідну роботу у даному напрямку.
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Аннотация. В исследовании автор анализирует 
международные нормативные акты принятые в рамках 
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возможностями. А также определяет роль ООН в ста-
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Myskiv L. Role of the UN in the formation of 
«inclusion» as a process of peoples’ with limited abilities 
socialization

Summary. In the research the author analyses the 
international legal acts adopted under the UN auspice on 
the issues of person’s with limited ability socialization. 
And also defines the UN role in the establishment of the 
«inclusion» in Ukraine.
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ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІ 
НЕМАЙНОВІ БЛАГА ПУБЛІЧНИХ ОСІБ

Анотація. У статті досліджено сутність гідності 
та честі як особистих немайнових благ, що належать 
публічній особі, а також зміст особистих немайнових 
прав публічної особи на повагу до гідності та честі. До-
ведено, що такі особисті немайнові блага, як «честь» 
та «гідність» публічної особи, можуть бути об’єктами 
лише цивільних охоронних правовідносин та не мо-
жуть бути об’єктами цивільних регулятивних право-
відносин. Визначено місце гідності та честі в системі 
особистих немайнових благ публічної особи.

Ключові слова: публічна особа, гідність, честь, не-
майнове благо, немайнове право.

Постановка проблеми. У європейській та світовій 
практиці загальновизнаним постулатом є важливість 
свободи слова та інформації в демократичному суспіль-
стві, що здійснюється, зокрема, за допомогою вільних та 
незалежних засобів масової інформації. Водночас право 
вільно виражати думки та висвітлювати в засобах масо-
вої інформації найважливіші події в житті суспільства та 
держави інколи конфліктує з правом окремих осіб, як пра-
вило, публічних осіб, на приватне життя, на повагу до їх 
честі та гідності. Будь-яке право чи свобода, в тому числі 
свобода вираження поглядів, пов’язані з певними закон-
ними обмеженнями, покликаними виключити зловживан-
ня даним правом (свободою). У зв’язку з цим важливого 
значення та актуальності набуває дослідження честі та 
гідності як особистих немайнових благ публічних осіб.

Стан дослідження. Проблематиці особистих немай-
нових благ фізичних осіб, зокрема таких, як честь та гід-
ність, присвячені праці вітчизняних та зарубіжних дослід-
ників, серед яких: С.Н. Братусь, А.С. Довгерт, О.С. Іоффе, 
О.М. Калітенко, В.М. Коссак, Л.О. Красавчикова, Н.С. 
Кузнєцова, Д.Д. Луспеник, В.В. Луць, М.М. Малеїна, Н.В. 
Павловська, З.В. Ромовська, Р.О. Стефанчук, В.Л. Сухо-
верхий, Н.В. Устименко, К.А. Флєйшиц, Я.М. Шевченко, 
К.Б. Ярошенко та інші.

Метою даної статті є наукове дослідження таких осо-
бистих немайнових благ публічних осіб як честь та гід-
ність.

Для досягнення поставленої мети визначено наступні 
завдання:

- проаналізувати зміст права публічної особи на пова-
гу до її гідності та честі;

- розмежувати правові категорії «особисті немайнові 
права» та «особисті немайнові блага»;

- дослідити проблему включення особистих немайно-
вих прав публічної особи до предмету регулювання ци-
вільного права.

- визначити місце гідності та честі в системі особистих 
немайнових благ публічної особи.

Виклад основних положень. Право особи на повагу 
до її честі та гідності є невід’ємним правом, яке притаман-
не людині незалежно від її соціального статусу, матеріаль-
ного стану, виду професійної діяльності тощо.

Особисті немайнові права фізичної особи зайняли своє 
місце у предметі сучасного цивільного права України, на-
були статусу автономного правового інституту, здолавши 
багато перешкод, значна частина яких була обумовлена 
ідеологічними факторами [1, с. 45].

Як зазначає М.М. Малеїна, необхідно перебороти 
традиційно-архаїчне уявлення про те, що основу предме-
ту цивільно-правового регулювання складають майнові 
відносини, обумовлені використанням товарно-грошової 
форми, і що такий підхід до визначення предмета цивіль-
ного права та змісту його норм немов би підтримує культ 
речей, майна [2, с. 29].

Конституція України та Цивільний кодекс України 
(далі – ЦК України) серед найважливіших особистих 
немайнових благ особи називає її честь та гідність, що є 
«найвищою цінністю» держави.

Категорії честі та гідності нерідко ототожнюються та 
сприймаються як єдине ціле. Наприклад, М.А. Цанава за-
значає, що гідність є внутрішньою, суб’єктивною сторо-
ною честі [3, с. 12].

Між тим, як справедливо відзначає Д.Д. Луспеник, по-
чуття честі та гідності не лише переживаються, але й усві-
домлюються, тому при тлумаченні поняття честі відмежо-
вують почуття честі та усвідомлення власної гідності. У 
людини свідомість та відчуття честі й гідності немов би 
органічно злиті воєдино, однак їх не можна ототожнювати 
[4, с. 15].

Честь і гідність мають між собою нерозривний зв’я-
зок у силу того, що в їх основі лежить єдиний критерій 
– моральність, однак вони не є тотожними. Розбіжність 
полягає у тому, що честь є об’єктивною суспільною влас-
тивістю, яка суб’єктивно оцінюється людиною, а гідність 
– суб’єктивною самооцінкою, що залежить від її внутріш-
нього духовного світу. Категорії «честь» і «гідність» ви-
пливають одна з іншої. Тому вони є взаємозалежними, але 
не тотожними [5].

Аналізуючи категорії «честь» та «гідність» саме з 
правової сторони, необхідно зазначити, що в юридичній 
літературі їх розглядають як особисті немайнові права 
та особисті немайнові (нематеріальні) блага. Деякі ав-
тори практично ототожнюють ці поняття, розглядаючи 
немайнові права як частину поняття «немайнові блага» 
[6, с. 118]. Р.О. Халфіна у цьому зв’язку зауважувала, що 
хоча традиційно вживається термін «право», даний тер-
мін не відповідає сутності відносин. Забезпечується та 
охороняється державою не право на недоторканність, 
честь, гідність, а самі ці нематеріальні блага [7, с. 124]. 
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Інші з цього приводу критикують використання терміну 
«особисті немайнові права». На їх думку, у цьому терміні 
штучно поєднані дві підстави виділення прав: особисті та 
немайнові. Тому вони пропонують використовувати тер-
мін «особисті права», а відносно нематеріальних благ – 
термін «особисті блага» [8, с. 611-615].

Звичайно, особисті немайнові права не можуть бути 
складовою особистих немайнових благ, оскільки ці кате-
горії мають різний правовий зміст. Вони поєднуються у 
межах особистих немайнових правовідносин, об’єктом 
яких виступають особисті немайнові блага, а зміст скла-
дають особисті немайнові права їх суб’єктів (учасників). 
Суб’єктивне право, як вказує М.І. Матузов, – гарантована 
законом міра поведінки і разом з тим міра володіння со-
ціальним благом. У мірі поведінки виражається функціо-
нальне, а у мірі володіння благом – соціальне призначення 
соціального блага. При цьому саме благо (у якій би кон-
кретній формі воно не виступало) до змісту суб’єктивного 
права не входить, а слугує лише його об’єктом [9, с. 21]. 
Недоторканість особистості, таємниця переписки, свобо-
да слова, друку, зборів, честь, гідність, безпека тощо – це 
дійсно фактичні соціальні блага, а гарантована державою 
можливість користуватися ними – це суб’єктивне право, 
право на забезпечення вказаних цінностей, право вимага-
ти належної охорони, захисту від порушень, причому не 
лише тоді, коли вони порушені, а й постійно [10, с. 96].

Тому особисте немайнове право особи на повагу до 
її честі та гідності забезпечує доступ та можливість ко-
ристування особою такими особистими нематеріальними 
благами як честь та гідність. З цього приводу 

Л.О. Красавчикова зауважує, що відсутність прав на 
будь-яке, навіть об’єктивно існуюче природне благо, ро-
бить їх «юридично беззахисними» [11, 

с. 15]. Це означає, що держава, закріплюючи за осо-
бою суб’єктивне особисте немайнове право на відповідне 
нематеріальне благо, захищає саме дане право, чим опо-
середковано здійснює захист і відповідного блага. Отже, 
з огляду на вищенаведене, правильним буде висновок, 
відповідно до якого особисте немайнове право не носить 
правової природи «нематеріального блага» [12, с. 97]. 
Тобто кожній фізичній особі (у тому числі й публічній 
особі) належать такі особисті немайнові блага, як «честь» 
та «гідність». Водночас для надання цим благам правової 
охорони держава закріпила за особою право на повагу до 
його честі та гідності та можливість захисту цього права, 
зокрема й в судовому порядку.

Відсутній в юридичній літературі також єдиний підхід 
щодо вирішення питання про включення особистих не-
майнових прав особи до предмету регулювання цивільно-
го права. Так, О.С. Іоффе вказував, що особисті немайнові 
відносини, не пов’язані з майновими, зокрема честь та 
гідність, не можуть регулюватися цивільним правом, вони 
лише охороняються та захищаються правом [13, с. 62]. 

Між тим такої точки зору дотримуються не всі автори 
[14, с. 9-20]. Наприклад, М.К. Сулейменов з цього приводу 
вказує, що як можна охороняти, не регулюючи [15, с. 119].

У більш новітніх наукових дослідженнях зазначається, 
що особисті немайнові блага є об’єктом охоронних цивіль-
них правовідносин, а відносини, що складаються у зв’язку 
з використанням особистих немайнових благ, є об’єктом 
цивільно-правового регулювання. Наприклад, Є.О. Хари-

тонов та О.І. Харитонова зазначають, що на відміну від 
інших об’єктів цивільних правовідносин, які можуть бути 
об’єктами як цивільних регулятивних, так і цивільних охо-
ронних правовідносин, особисті немайнові блага можуть 
бути об’єктами лише цивільних охоронних правовідносин. 
Це пояснюється суттю особистих немайнових прав, котрі, 
як правило, є вираженням природних прав людини і скла-
дають частину правового статусу людини. 

Особисті немайнові блага – це блага, що позбавлені 
майнового змісту, нерозривно пов’язані із суб’єктом ци-
вільного права, визнані суспільством, а тому охороня-
ються цивільним законодавством. Будучи належними 
суб’єкту цивільних відносин і, таким чином, потрапляю-
чи у сферу цивільно-правового регулювання, вони стають 
об’єктом цивільних прав [16, с. 118-120]. Не заперечуючи 
проти того, що особисті немайнові блага є об’єктом ци-
вільно-правового регулювання, науковці все ж зазнача-
ють, що особисті немайнові блага можуть бути об’єктами 
лише цивільних охоронних правовідносин.

Дійсно, слід визнати, що, не дивлячись на відсутність 
економічного змісту, неможливість їх відчуження тощо, 
деякі особисті немайнові блага все ж таки стають об’єк-
тами цивільних регулятивних правовідносин. Як приклад 
можна навести власне ім’я громадянина, яке є його осо-
бистим немайновим благом, а право на ім’я – особистим 
немайновим правом. Стаття 201 ЦК України називає ім’я 
(найменування) серед особистих немайнових благ, які 
охороняються законом, а стаття 294 ЦК України визначає 
право фізичної особи на ім’я як особисте немайнове пра-
во, що забезпечує соціальне буття фізичної особи. Норми 
статей 295-296 ЦК України визначають право фізичної 
особи на зміну імені та на використання імені. Ці нор-
ми мають регулятивний, а не охоронний характер, тому 
з аналізу цих норм можна дійти висновку, що власне ім’я 
фізичної особи як особисте немайнове благо може бути 
об’єктом не лише охоронних, а й регулятивних цивільних 
правовідносин.

Однак цього не можна сказати про такі особисті не-
майнові блага, як «честь» та «гідність» фізичної особи. 
ЦК України лише декларує про наявність права кожно-
го на повагу до його честі та гідності, не вказуючи при 
цьому, яким чином це право може змінюватися чи вико-
ристовуватися.

Водночас в юридичній літературі більш поширеною 
є протилежна точка зору. Наприклад, А.В. Білявський 
стверджує, що право на честь та репутацію до свого 
змісту включає можливість користування відповідним 
соціальним благом, тобто заслуженою хорошою ре-
путацією, а також можливість суб’єкта вимагати, щоб 
будь-яка третя особа утримувалась від повідомлень та, 
на сам кінець, в праві звернення за допомогою до при-
мусової сили держави [17, с. 9].

М.М. Малеїна включає до змісту права на честь 
та ділову репутацію повноваження по володінню, ко-
ристуванню та зміні честі та ділової репутації. При 
цьому, повноваження володіння визначається нею як 
можливість фактичного володіння честю та діловою 
репутацією без звернення за сприянням третіх осіб 
та вимагати від будь-кого та кожного не порушувати 
ці блага. Повноваження користування дає можливість 
використовувати уявлення, що склалося в суспільстві, 
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про себе в особистій, трудовій, суспільній та іншій 
сфері діяльності. Повноваження по зміні змісту че-
сті та ділової репутації може реалізовуватись шляхом 
укладення угод, які направлені на формування певного 
іміджу [18, с. 28-29].

Р.О. Стефанчук, розвиваючи дану концепцію, вка-
зує, що право на честь та право на репутацію є двома 
різними особистими немайновими правами, які подіб-
ні за змістом їх повноважень і спрямовані на забезпе-
чення соціального статусу фізичної особи. До їх змісту 
включається низка повноважень активного та пасив-
ного типу. Активні повноваження включають в себе 
можливість їх благоволодіння відповідними благами 
та можливість їх благовикористання. Благоволодіння 
честю та репутацією означає, що фізична особа визна-
чається суб’єктом – носієм цих особистих немайнових 
благ. В свою чергу, благовикористання дає можливість 
фізичній особі, яка визнана носієм вказаних особистих 
немайнових благ, вчиняти поведінку, спрямовану на 
формування, зміну та використання у суспільних від-
носинах з метою досягнення власної мети існуючих у 
неї честі та репутації у межах, що визначені чинним 
законодавством чи не суперечать моральним засадам 
суспільства [12, с. 454-455].

Між тим ближчою до істини вбачається позиція 
Л.О. Красавчикової, яка зазначає, що норми права не 
можуть та не повинні містити яких-небудь конкретних 
вказівок відносно порядку володіння, користування 
та розпорядження честю та гідністю, а цивільне пра-
во лише констатує наявність названих благ та визнає 
свободу індивіда визначати свою поведінку на власний 
розсуд в межах, що передбачені законом [11, с. 38]. Ав-
тор вказує, що честь та гідність, приватне життя перед-
бачають перш за все охоронний вплив норм цивільного 
права [19, с. 54].

Закон не надає носію права на повагу до його честі 
та гідності жодних правомочностей окрім права на його 
захист, і це цілком справедлива ситуація. У деякі сфе-
ри суспільного життя держава не повинна втручатись 
та надмірно регулювати їх. Честь та гідність фізичної 
особи залишаються поза сферою правового регулюван-
ня до тих пір, поки не стають об’єктом протиправного 
посягання. З цього можна зробити висновок, що такі 
особисті немайнові блага як «честь» та «гідність» пу-
блічної особи можуть бути об’єктами лише цивільних 
охоронних правовідносин та не можуть бути об’єктами 
цивільних регулятивних правовідносин.

Зовсім інша ситуація склалася у випадку з репу-
тацією публічної особи (або діловою репутацією як її 
окремим випадком). На відміну від честі та гідності 
ділова репутація може бути використана у цивільному 
обороті, наприклад, у банківській сфері, що перекон-
ливо обґрунтовує Р.О. Стефанчук [12, с. 454-455]. Тому 
ділову репутацію можна розглядати в якості об’єкта як 
цивільних регулятивних, так і цивільних охоронних 
правовідносин.

Висновки наукового дослідження і перспективи 
подальших розробок у даному напрямку. Особисті 
немайнові блага публічної особи можуть бути поділені 
на дві групи залежно від виду цивільних правовідно-
син, об’єктами яких вони є:

1) особисті немайнові блага, які можуть бути об’єк-
тами як цивільних регулятивних, так і цивільних охо-
ронних правовідносин (ім’я (найменування), здоров’я, 
сімейне життя публічної особи, ділова репутація тощо);

2) особисті немайнові блага, які можуть бути об’єк-
тами лише цивільних охоронних правовідносин (честь 
та гідність).
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Можаровская Е. В. Честь и достоинство как лич-
ные неимущественные блага публичных лиц

Аннотация. В статье исследована сущность до-
стоинства и чести как личных неимущественных благ, 
которые принадлежат публичному лицу, а также содер-
жание личных неимущественных прав публичного 
лица на уважение достоинства и чести. Доказано, что 
такие личные неимущественные блага, как «честь» и 
«достоинство» публичного лица, могут быть объектами 
только гражданских охранительных правоотношений и 
не могут быть объектами гражданских регулятивных 
правоотношений. Определено место достоинства и че-
сти в системе личных неимущественных благ публич-
ного лица.

Ключевые слова: публичное лицо, достоинство, 
честь, неимущественное благо, неимущественное право.

Mogarovskaya K. Honour and dignity as the 
personal unproperty blessing of public persons

Summary. In the article essence of dignity and honour 
is investigational as the personal unproperty blessing 
that belong to the public person, and also maintenance of 
the personal unproperty rights for public personality on 
respect to dignity and honour. It is well-proven that such 
personal unproperty blessing as «honour» and «dignity» 
of public person can be objects only of civil guard legal 
relationships and can not be the objects of civil регулятив-
них legal relationships. The location of dignity and honour 
is determined in the system of the personal unproperty 
blessing of public person.

Key words: public person, dignity, honour, unproperty 
blessing, unproperty right.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО 
МОНІТОРИНГУ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

Анотація. Стаття присвячена характеристиці право-
вих засад здійснення фінансового моніторингу в Украї-
ні та розгляду окремих міжнародних стандартів в сфері 
моніторингу відмивання доходів, одержаних незакон-
ним шляхом.

Ключові слова: моніторинг, фінансовий моніто-
ринг, протидія відмиванню доходів, одержаних неза-
конним шляхом.

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин 
та діяльність щодо здійснення адміністративної рефор-
ми в Україні спричинила виникнення та введення в поле 
правового регулювання таких нових форм фінансового 
контролю як моніторинг та інспектування. Актуальність 
дослідження питань контрольно-фінансової діяльності 
загалом та фінансового моніторингу зокрема, обумовле-
на тим, що фінансовий контроль є універсальним яви-
щем і застосовується у різних сферах суспільного жит-
тя, його зміст розкривається у взаємозв’язку зі сферою 
застосування й функціонування фінансів. Необхідність 
запровадження нових та вдосконалення існуючих методів 
контрольної діяльності пов’язана також і з доцільністю 
приведення українського законодавства у відповідність до 
міжнародних стандартів і норм. У зв’язку з цим завдан-
нями даного дослідження є: виокремлення серед кон-
трольних відносин моніторингової діяльності; визначен-
ня правових засад цієї діяльності; здійснення загального 
аналізу чинних актів нормотворчості щодо врегулювання 
порядку здійснення фінансового моніторингу в Україні.

Окремі питання контрольно-фінансової діяльності 
досліджувались в працях багатьох науковців, зокрема 
Буткевича С.А., Лебедєва О.П., Лебідь Н.В., Павліченко 
Є.В., Пивовара Ю.І., Устинова І.П., Пробки І.Б., Коваль-
чука А.Т., Латковської Т.А., Пацурківського П.С., Савчен-
ко Л.А., Апарова А.М., Баранов-Мохорта С.М., Билініна 
Я.В., Борець Л.В., Будько З.М., Вишновецького В.М., 
Дереконя В.М., Дмитрик О.О., Заверухи О.Б., Зоріної  
О.І., Касьяненка Л.М., Коваленка А.А., Кравченко Л.М., 
Лучковської С.І., Моринів Н.А. та інших.

Виклад основного матеріалу. В адміністративному 
праві контроль визначають як процес впливу контролю-
ючого суб’єкта на підконтрольного щодо діяльності ос-
таннього для досягнення поставленої мети. Фінансовий 
контроль можна розглядати як вид контролю за сферою 
застосування, а також як комплексну і цілеспрямовану фі-
нансово-правову діяльність органів фінансового контро-
лю або їх підрозділів чи представників, осіб, уповноваже-
них здійснювати контроль, що базується на положеннях 
актів чинного законодавства [1, c. 6]. Загальновизнаними 
методами фінансового контролю є фінансова перевірка, 
ревізія, обстеження, безперервне відстежування фінан-

сової діяльності. Частина відносин з фінансового моніто-
рингу за своїм змістом та комплексом заходів буде близька 
до фінансового контролю. Етимологічний зміст категорії 
«моніторинг» (англ. monitoring) можна зазначити як про-
цес спостереження (стеження) з відповідним подальшим 
аналізом та відображенням отриманих результатів. 

Закон України «Про запобігання та протидію легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму» (далі – Закон) [2], визначає 
фінансовий моніторинг як сукупність заходів, які здій-
снюються суб’єктами фінансового моніторингу в сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню теро-
ризму, що включають проведення державного фінансово-
го моніторингу та первинного фінансового моніторингу. 
При цьому об’єктом фінансового моніторингу виступа-
ють, відповідно до статті 1 вищезазначеного Закону, «дії з 
активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансо-
вих операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків 
використання цих активів з метою легалізації (відмиван-
ня) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу-
вання тероризму, а також будь-яка інформація про такі дії 
чи події, активи та їх учасників». Держава, виступаючи 
суб’єктом публічного права, здійснює моніторингову ді-
яльність через спеціально уповноважених суб’єктів. Дер-
жавний фінансовий моніторинг Законом визначено як 
сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами держав-
ного фінансового моніторингу, спрямованих на виконан-
ня вимог законодавства у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму. Загалом система 
фінансового моніторингу складається з двох рівнів - пер-
винного та державного. Суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу є: банки, страховики (перестраховики), 
кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; 
платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрін-
гові та клірингові установи; товарні, фондові та інші бір-
жі; професійні учасники ринку цінних паперів; компанії з 
управління активами; оператори поштового зв’язку, інші 
установи, які проводять фінансові операції з переказу ко-
штів; філії або представництва іноземних суб’єктів гос-
подарської діяльності, які надають фінансові послуги на 
території України; спеціально визначені суб’єкти первин-
ного фінансового моніторингу, а саме: 1) суб’єкти підпри-
ємницької діяльності, які надають посередницькі послуги 
під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомо-
го майна; 2) суб’єкти господарювання, які здійснюють 
торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцін-
ним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової 
операції дорівнює чи перевищує суму 150000 гривень; 3) 
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суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні 
ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино 
(якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує 
суму 13000 гривень); 4) нотаріуси, адвокати, аудитори, ау-
диторські фірми, фізичні особи – підприємці, які надають 
послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарю-
вання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, 
які надають послуги у рамках трудових правовідносин) у 
випадках, передбачених статтями 6 і 8 Закону; 5) фізичні 
особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фі-
нансові операції з товарами (виконують роботи, надають 
послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової 
операції дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для 
суб’єктів грального бізнесу – 13000 гривень) у випадках, 
визначених законодавством; інші юридичні особи, які за 
своїм правовим статусом не є фінансовими установами, 
але надають окремі фінансові послуги.

Суб’єктами державного фінансового моніторингу є: 
Національний банк України, центральний орган вико-
навчої влади, що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері запобігання і протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму (Державна служба фінансово-
го моніторингу України), Міністерство юстиції, України, 
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують 
формування державної політики у сферах надання послуг 
поштового зв’язку (Міністерство інфраструктури Украї-
ни) та економічного розвитку (Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку, національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг.

На сьогодні державний фінансовий моніторинг спеці-
ально уповноваженого органу (Державної служби фінан-
сового моніторингу України) законодавчо визначено як 
сукупність заходів із збору, обробки та аналізу зазначеним 
органом інформації про фінансові операції, що подається 
суб’єктами первинного і державного фінансового моні-
торингу та іншими державними органами, відповідними 
органами іноземних держав, а також заходів з перевірки 
такої інформації згідно із законодавством України.

Спеціально уповноваженим органом в сфері моні-
торингу є Державна служба фінансового моніторингу 
України. Вона є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується Кабіне-
том Міністрів України через Міністра фінансів України. 
Держфінмоніторинг України входить до системи органів 
виконавчої влади та утворюється для реалізації держав-
ної політики у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму. Основними завданнями цього 
органу є: 

1) реалізація державної політики у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також 
внесення пропозицій щодо її формування; 

2) збирання, оброблення та аналіз інформації про фінан-
сові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші 
фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з 
підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванні тероризму; 

3) створення та забезпечення функціонування єдиної 
державної інформаційної системи у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Міжнародні стандарти та заходи протидії з відмиванням 
грошей, одержаних протиправним шляхом розробляє FATF 
(The Financial Action Task Force (on Money Laundering) [4]. 
Група з розробки фінансових засад протидії відмиванню 
грошей (переклад авторський) є міжурядовим органом, 
створеним в 1989 році міністрами країн-учасниць. Цілями 
FATF є встановлення стандартів та сприяння ефективному 
здійсненню правових, нормативних та оперативних заходів 
по боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням теро-
ризму та інших загроз для цілісності міжнародної фінан-
сової системи. FATF виступає і координаційним органом 
для сприяння у проведенні національних законодавчих і 
нормативно-правових реформ в цих областях. FATF розро-
била ряд рекомендацій, які визнані в якості міжнародних 
стандартів по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуван-
ням тероризму і розповсюдження зброї масового знищен-
ня. Вони складають основу для скоординованої співпраці 
держав-учасниць щодо протидії вищезазначеним загрозам. 
Рекомендацій FATF були переглянуті у 1996, 2001, 2003 і 
останній раз в 2012 році, тому вони залишаються сучас-
ними і актуальними, і мають універсальне застосування. 
Перша редакція Сорока рекомендацій була підготовлена 
відразу після створення FATF у лютому 1990 р. та опублі-
кована у квітні цього ж року у якості міжнародної програми 
боротьби з використанням фінансової системи особами, які 
відмивають «брудні» кошти. FATF двічі переглядала Сорок 
рекомендацій та прийняла нові редакції на Пленарних за-
сіданнях у червні 1996 р. та червні 2003 р. Рекомендації 
FATF дозволяють державам виявляти певну гнучкість при 
їх впровадженні з урахуванням особливостей національ-
ної правової системи. Сьогодні Близько 180 країн світу, 
що є членами FATF та її регіональних груп, підтвердили 
готовність реалізувати 40 рекомендацій у редакції 2003 р. 
Важливу роль у їх розповсюдженні та ефективному впро-
вадженні відіграла також система самооцінок та взаємних 
оцінок, прийнята FATF.

Всі редакції Сорока рекомендацій FATF охоплюють 
чотири основні блоки питань:

1) кримінально-правове переслідування осіб, пов’яза-
них з відмиванням доходів, включаючи забезпечувальні 
заходи та конфіскацію злочинних доходів;

2) заходи, що вживаються фінансовими організаціями 
з метою запобігання відмиванню доходів;

3) інституційні заходи, включаючи створення регіо-
нальних структурних підрозділів щодо протидії відми-
ванню доходів, одержаних протиправним шляхом, а також 
правове та матеріальне забезпечення діяльності правоохо-
ронних та наглядових органів;

4) міжнародне співробітництво у сфері протидії відми-
ванню коштів, у тому числі у частині обміну інформацією 
між компетентними органами.

Серед найбільш важливих нововведень, передбачених 
рекомендаціями 2003 р., можна відмітити наступні: вклю-
чення протидії фінансуванню тероризму в якості мети 
попереджувальних заходів, що вживаються, та механізмів 
міжнародного співробітництва; розповсюдження зобов’я-
зань із вжиття превентивних заходів не тільки на фінансо-
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ві установи, але й на окремі неприбуткові підприємства та 
професії; встановлення прямого розпорядження створити 
у кожній країні підрозділ фінансової розвідки, відповідно-
го до міжнародних стандартів.

Важливими складовими частинами рекомендацій є до-
дані до них словник, що розкриває використані у тексті 
терміни, а також пояснювальні записки, які містять за-
гальну характеристику та тлумачення найбільш складних 
положень окремих рекомендацій. У розділі А містяться 
рекомендації щодо вжиття країнами заходів для закрі-
плення в правових актах відповідальності за відмивання 
коштів включаючи: криміналізацію відмивання коштів 
(рекомендація 1 та пункт «а» рекомендації 2); відпові-
дальність юридичних осіб (пункт «b» рекомендації 2); 
забезпечувальні заходи та конфіскацію (рекомендація 3). 

Усі вказані рекомендації містять посилання на Віден-
ську конвенцію ООН про право міжнародних договорів 
і Палермську конвенцію ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності та в основному закріплюють 
відповідні положення цих конвенцій.

У рекомендаціях міститься перелік діянь, за які дер-
жавам-учасницям потрібно встановити відповідальність: 
від участі в організованій злочинній групі та рекету до 
інсайдерських угод та маніпулювання ринком. Розділ В 
визначає обов’язки у сфері протидії відмиванню доходів 
для фінансових посередників (операторів), у тому числі з 
урахуванням специфіки їх діяльності. Найбільш широке 
коло обов’язків покладається на фінансові установи. Згід-
но словника до «фінансових установ» належать будь-які 
фізичні та юридичні особи, які у якості господарюючих 
суб’єктів здійснюють від імені або за дорученням клієн-
та один або більше з 13 визначених видів діяльності або 
операцій (від прийняття вкладів до обміну валюти). Такий 
підхід враховує сучасні тенденції розвитку ринку фінан-
сових послуг, надання яких все більше виходить за рамки 
банківського сектору та інших традиційних фінансових 
посередників. 

Висновки. Окремі обов’язки у сфері протидії відми-
ванню доходів та фінансовому тероризму вперше поши-
рюються на окремих суб’єктів, конкретний перелік яких 
також наданий у словнику та включає казино, агентів з 
операцій з нерухомістю, дилерів з дорогоцінних металів 
та/або дорогоцінного каміння, адвокатів, нотаріусів, не-
залежних юристів та бухгалтерів, спеціалістів з обслуго-
вування трастів та компаній. Відповідно до рекомендації 
4, країни повинні забезпечити, щоб законодавство про 
захист комерційної таємниці не перешкоджало реалізації 
рекомендацій FATF. Рекомендації 5-12 присвячені питан-
ням належної перевірки клієнтів та веденню обліку (збе-
рігання записів). У якості категорії клієнтів, відносини з 

якими потребують особливої уваги фінансових установ, 
рекомендація 6 визначає політичних діячів, до яких слов-
ник відносить осіб, що мають значні державні повнова-
ження у іноземних державах, включаючи, наприклад, 
голів держав або урядів, великих політиків, вищих уря-
дових, судових або воєнних чиновників, вищих керівних 
осіб державних корпорацій, значних діячів політичних 
партій. При цьому відмічається, що ділові відносини з 
членами родини та близькими родичами публічного діяча 
також підлягають особливій увазі. З точки зору важливо-
сті реалізації, базовими вважаються рекомендації 1, 5, 10, 
13, хоча для створення ефективного режиму протидії від-
миванню доходів та фінансовому тероризму необхідним є 
виконання усіх Рекомендацій FATF.
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ления финансового мониторинга: отечественные и 
международные стандарты

Аннотация. Статья посвящена характеристике пра-
вовых основ осуществления финансового мониторинга 
в Украине и рассмотрению отдельных международных 
стандартов в сфере мониторинга отмывания доходов, 
полученных незаконным путем.

Ключевые слова: мониторинг, финансовый мони-
торинг, противодействие отмыванию доходов, получен-
ных незаконным путем.

Petrovska I. Legal basis of financial monitoring: 
national and international standards

Summary. The article is devoted to the characteristics 
of the legal framework of financial monitoring in Ukraine 
and consideration of certain international standards in the 
field of monitoring money laundering illegally obtained.

Key words: monitoring, financial monitoring, anti-
money laundering illegally obtained.
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У АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОМУ СПРИЯННІ 
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Анотація. Стаття присвячена теоретичним про-

блемам адміністративно-правового сприяння соціаль-
но-економічному розвитку людини та ролі принципу 
верховенства права у практичній юридичній адаптації 
публічно-владної діяльності «сприяючого», публіч-
но-сервісного характеру.
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утвердження, забезпечення прав і свобод, адміністра-
тивно-правове сприяння, соціально-економічний роз-
виток людини.

Постановка проблеми. Вихідними концептуальними 
засадами реформування центральних органів виконавчої 
влади є визнання необхідності переорієнтації діяльності 
цих органів з суто адміністративно-розпорядчих функцій 
на надання державних управлінських послуг громадянам 
та юридичним особам, а також забезпечення дії принципу 
верховенства права [1]. Разом із цим, соціально-правова 
сутність і роль принципу верховенства права недостатньо 
досліджена з точки зору загальної методології адаптації 
(С. І. Максимов [2, с. 79-80]) його змісту у сучасній ві-
тчизняній правозастосовній практиці взаємостосунків пу-
блічної влади із громадянами (В. Б. Авер’янов [3, с. 140]) 
і, зокрема, у сфері адміністративно-правового сприяння 
соціально-економічному розвитку людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Принцип 
верховенства права розуміється вітчизняними вченими 
через системні й інтегральні якості права та їх впливу на 
суспільні правовідносини, насамперед, у напрямі обме-
ження абсолютизму виконавчої влади (М. І. Козюбра) [4, 
с. 17-18]; основних вимог утвердження верховенства пра-
ва (М. І. Козюбра) [5, с. 35-63], використання інтегратив-
них закономірностей «дії права» спрямованих на випере-
джувальний розвиток природних прав людини порівняно 
з розвитком системи об’єктивного юридичного права та 
правової системи [6, с. 195-216] та ін. 

Узагальнений зміст принципу верховенства права, на 
думку вітчизняного правознавця С. І. Максимова, полягає в 
утвердженні і забезпеченні прав людини у практичній діяль-
ності як щодо виконання законів з боку публічної виконавчої 
влади так і щодо застосування засобів державного регулю-
вання і управління процесами суспільного розвитку. Поняття 
«утвердження» пов’язується із широким аспектом діяльності 
органів публічної виконавчої влади, що ураховує пріоритет-
ність прав і свобод людини у повсяденному житті [2, c. 67].

За визначенням М. А. Бояринцевої, під «забезпечен-
ням» необхідно розуміти, з одного боку, систему гаран-

тування, тобто загальні умови та спеціальні (юридичні) 
засоби, що сприяють правомірній реалізації, а з іншого, 
спрямування діяльності державних органів на утворення 
умов для реалізації прав та обов’язків громадян [7, с. 195]. 
С. І. Максимов вважає, що поняття «забезпечення прав і 
свобод людини» має публічно-владний функціональний 
зміст у створенні умов для їх здійснення людиною у трьох 
основних напрямах діяльності: 

1) сприяння реалізації прав і свобод людини, шляхом 
позитивного впливу на формування їх загальносоціаль-
них гарантій;

2) охорони прав і свобод людини, шляхом вжиття за-
ходів (зокрема юридичних) попередження, профілактики 
правопорушень;

3) захисту прав і свобод людини шляхом відновлення 
порушеного правомірного стану, притягнення винних до 
юридичної відповідальності. При цьому, на думку вчено-
го, діяльність виконавчої влади пов’язана, насамперед, із 
забезпеченням прав і свобод людини у формі сприяння ре-
алізації прав і свобод людини [2, с. 65-67].

Також, в юридичній літературі, у тому числі у сфері 
науки адміністративного права, розроблені такі поняття 
як «реалізація», «забезпечення», «охорона» та «захист» 
прав, свобод та належне виконання обов’язків людини і 
громадянина [7, с. 195-196].

Разом із цим, у положеннях ряду стратегічних для 
держави прогнозних, програмних публічно-правових 
документах щодо спрямування соціально-економічного 
розвитку суспільних відносин у країні, нормативно-пра-
вових актах, що встановлюють порядок діяльності орга-
нів виконавчої влади та управління у сфері національної 
економіки методологічно не з’ясовано поняття «сприян-
ня», «сприяння економічному розвитку» з точки зору: 
публічно-владної діяльності як сукупності владних, пу-
блічно-управлінських методів впливу на суспільні гос-
подарські відносини, а також адміністративно-правового 
впливу як сукупності способів дії адміністративно-пра-
вових засобів в організації діяльності службових осіб 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
публічних організацій, установ, підприємств. Також ме-
тодологічно важливо з’ясувати роль принципу верховен-
ства права та інших принципів адміністративного права 
у «сприянні» соціально-економічного розвитку людини в 
Україні.

Отже, мета статті полягає у з’ясуванні основних ас-
пектів сутності поняття «адміністративно-правове спри-
яння соціально-економічному розвитку людини» та ролі 
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принципу верховенства права у зазначеній діяльності.
Виклад основного матеріалу. Сутність поняття 

«сприяти» визначається у тлумачному словнику укра-
їнської мови у таких значеннях: «а) позитивно впливати 
на щось; б) створювати відповідні умови для здійснення, 
виконання тощо чого-небудь; в) надавати допомогу у чо-
му-небудь; г) бути причиною або наслідком виникнення, 
існування тощо чого небудь; д) створювати, викликати ба-
жання щодо будь-якої дії» [8, с. 1377]. 

У теорії державного управління розглядається «спри-
яння» у сфері економіки, з одного боку, у змісті основних 
економічних функцій держави, з іншого – як метод право-
вого впливу спрямований на ефективне функціонування 
ринкової економіки [9, с. 221]. З точки зору теорії держави 
– держава як суспільна інституція здатна сприяти розвит-
ку суспільства або перешкоджати йому. У співвідношенні 
із функціонуванням інститутів громадянського суспільства 
роль цивілізованої держави, за визначенням О.Ф. Скакун, 
повинна виражатися у формі, що організує громадянське 
суспільство і створює умови для його розвитку; встановлює 
«правила гри», яких повинні дотримуватися громадяни та 
їх об’єднання, утворює сприятливі умови для їх існування і 
розвитку тощо [10, c. 60-61]. Сприяючий метод адміністра-
тивно-правового впливу діє відносно суб’єктів господарю-
вання таким чином, щоб створити режим найбільшого 
«сприяння» для їх діяльності, наприклад, шляхом: передачи 
державного майна у концесію, оренду, наділяє земельни-
ми ділянками і цільовими кредитами – короткостроковими 
і довгостроковими, впроваджує заохочувальні заходи для 
стимулювання розвитку (певний час не стягувати податки 
тощо), утворює умови для розвитку внутрішнього і зовніш-
нього ринку та ін. [10, c. 70-71].

Постулати загальної теорії права свідчать про те, 
що право це насамперед таке явище, яке полегшує, а не 
ускладнює існування людини, її життєдіяльність і роз-
виток, яке сприяє, а не перешкоджає задоволенню її по-
треб та інтересів (П. М. Рабинович) [11, с. 139]. Також 
застосування аксіологічного підходу до розуміння права 
надало можливість з’ясувати соціальну цінність права, 
що пов’язана із сприянням розвитку тих відносин, у яких 
зацікавлені як окремі індивіди, так і суспільство в цілому 
[10, c. 227]. Здійснення правових норм та інших засобів 
правового впливу повинно сприяти досягненню їх цілей 
і виконанню завдань, для яких їх було прийнято. Водно-
час впровадження у практику публічно-владних відносин 
принципу верховенства права повинно забезпечити так 
звану «збіжність меж дії права (природного) і державного 
регулювання» [6, с. 216], коли державне регулювання гос-
подарської діяльності стає «державно-правовим» регулю-
ванням на принципах правової держави.

У сфері загальнотеоретичного розуміння взаємо-
дії і взаємозв’язків права та економіки встановлено, що 
зворотний вплив права на економіку відбувається через 
стимулювання утворення і розвитку нових економічних 
відносин, якщо для цього є відповідні умови (тобто право 
як стимулятор). У цьому зв’язку право, за визначенням 
О.Ф. Скакун, не може насаджувати ринкові відносини, але 
може сприяти їхньому розвитку: воно здатне зняти пере-
пони на шляху до ринку, створити додаткові економічні 
стимули, закріпити економічні основи ринкової динаміки, 
визначити коло суб’єктів ринкових відносин та ін. [10, c. 

234]. Отже, загальнотеоретичне уявлення про «правове 
сприяння» цілеспрямовано пов’язане, насамперед із роз-
витком суспільних правовідносин.

Разом із цим, «право як стимулятор» визначається 
як один із методів імперативного типу [12, с. 114-116] 
пов’язаного із публічно-владним спрямуванням суспіль-
них відносин у визначених державною соціально-еконо-
мічною політикою напрямах та із застосуванням методів 
державного управління [13, 293-294]. Проте зазначений 
методичний підхід має певні обмеження у можливостях 
вирішення проблеми публічно-правового (юридичного) 
гарантування соціально-економічного розвитку людини 
та забезпечення вимог практичного утвердження принци-
пу верховенства права.

Аналіз визначених у літературі основних вимог вер-
ховенства права, таких, наприклад, як: повага до прав і 
свобод людини, що набувають вирішального значення 
у відносинах між нею і державною владою; верховен-
ства Конституції; законності; обмеження дискреційних 
повноважень; принципу визначеності (чіткості підстав, 
цілей і змісту) нормативних приписів, особливо тих що 
адресовані громадянам; принципу пропорційності та ін. 
[5, с. 35-63] засвідчив, що публічно-владна діяльність зі 
сприяння соціально-економічному розвитку людини по-
винна спрямовуватись та обмежуватись чіткими рамками 
розробленого у науці конституційного механізму забезпе-
чення прав і свобод людини зі встановленням необхідних 
взаємозв’язків відповідних правових норм та потребами 
практики публічно-владних правовідносин у сфері госпо-
дарювання. Так, за визначенням О. В. Пушкіної, зазна-
чений механізм складає динамічний взаємозв’язок норм 
та інститутів конституційного права, які характеризують 
формальний і матеріальний зміст прав людини в їх взає-
модії, а також встановлюють базові принципи організації 
та функціонування органів державної влади та місцевого 
самоврядування в частині сприяння реалізації і захисту 
прав і свобод людини і громадянина, визначених конститу-
цією та імплементованими в систему національного зако-
нодавства нормами міжнародного права [14, c. 15].

За своєю сутністю закріплені у правових актах права 
і свободи людини визначають напрями формування пра-
вових механізмів для публічно-владного «утвердження» 
і «забезпечення» реалізації природної свободи людини 
(думки, віросповідання, пересування тощо), свободи її 
економічного розвитку як суспільної необхідності духов-
ного удосконалення і матеріальної потреби буття, а та-
кож реалізації сформованого публічно-правового статусу 
людини як її обов’язку і відповідальності перед Богом, 
власною совістю, ближніми та суспільством за свою ді-
яльність.

Формальна основа соціально-економічних прав і сво-
бод у практичній реалізації можливостей людини щодо їх 
правовикористання і правозахисту повинна бути утвер-
джена, забезпечена, захищена і гарантована, насамперед, 
у взаємозв’язках із інститутами громадянського суспіль-
ства, конституційно-правовим статусом людини, громадя-
нина, суб’єкта господарювання, громадської організації, 
статусно-компетенційних засад публічної влади у сфері 
економіки. При цьому логічним і доцільним при вирішен-
ні проблеми практичної ефективності правозабезпечення 
реалізації людиною соціально-економічних прав є, на наш 



144

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-2 том 1

погляд, використання методу теорії компетенції. Зокрема 
це положення згідно із якими «компетенція» визначаєть-
ся «універсальним» і «системним» публічним феноменом 
у реалізації принципу верховенства права й юридичних 
можливостей задоволення індивідуальних і укрупнених 
економічних інтересів людини, громадянина, суб’єкта 
господарювання. Утвердження їх публічно-правових ста-
тусів є необхідним процесом, оскільки через забезпечен-
ня основних елементів їх індивідуальної або колективної 
компетенції досягається певна стійкість у виконанні необ-
хідних публічних функцій у взаємодіючих та взаємовигід-
них пропорціях і межах між публічно-владними структу-
рами та, наприклад, корпоративними структурами у сфері 
економіки. При цьому, владні повноваження розглядають-
ся не лише з точки зору публічної влади держави і місце-
вої самоврядної, але і як влади економічної, корпоратив-
ної [15, с. 57-59], а також, за визначенням вітчизняного 
правознавця І. М. Козюбри, як своєрідний прояв «влади 
особистості» [4, с. 10].

Висновки. 1. Принцип верховенства права у адміні-
стративно-правовому сприянні соціально-економічного 
розвитку людини спрямовує діяльність службових осіб 
органів публічної влади через норми правового закону та 
змісту публічно-правових гарантій сприяти самореалі-
зації прав і свобод людини й громадянина з метою соці-
ально-економічного розвитку. Публічно-владне сприяння 
можливе за умов коли норми правового закону сприяють 
розвитку соціальних взаємозв’язків забезпечення рівних 
публічно-правових можливостей людей у правовикорис-
танні й правозастосуванні з метою задоволення їх житт-
єнеобхідних потреб й інтересів соціально-економічного 
розвитку, а також сприяючих (публічно-сервісних) адміні-
стративно-правових обов’язків й повноважень (компетен-
ції) органів публічної влади й управління. Також, принцип 
верховенства права через норми правового закону пови-
нен адаптувати діяльність суб’єктів публічно-владних 
відносин до вимог розвитку соціально орієнтованої еко-
номіки знань в основі якої лежить духовний, творчий стан 
людини.

2. Поняття «утвердження» пріоритетності прав і сво-
бод людини у повсякденному житті, як елемент змісту 
принципу верховенства права, висуває практичну про-
блему реальної «народної авторитетності» у діяльності 
органів публічної виконавчої влади. «Утвердження» прав 
у цьому сенсі пов’язане, насамперед із публічно-влад-
ним діяльністним прикладом духовно-моральної зрілості 
службових осіб зазначених органів, гуманності у вико-
нанні публічно-правових обов’язків, людського розумін-
ня і професійної підтримки у вирішенні тих проблем, що 
дійсно на даний час потребують вирішення. Також понят-
тя публічно-владне «утвердження» і «забезпечення» прав 
і свобод людини та «сприяння» не лише змістовно пов’я-
зані але органічно доповнюють одне одне. Так, їх дія ви-
являється у таких спільних формах: 1) позитивного впли-
ву на розвиток правових відносин в державі; 2) утворення 
умов для самореалізації громадянами своїх прав і свобод 
та формування правової функціональної та організаційної 
структури публічно-владної й управлінської діяльності на 
основі потребового і, водночас обмежувального підходів; 
3) формування публічно-сервісної інфраструктури ресур-
сної та адміністративно-правової підтримки економічного 

розвитку; 4) реальні функції публічно-владного «сприян-
ня» громадянам у самореалізації свої прав і свобод по-
винно стати причиною або наслідком виникнення нової 
якості правовідносин соціально-економічного розвитку 
людини як духовно зрілої, активної, творчої, соціальної 
особистості. 

3. Соціально-економічні права, свободи та обов’язки 
людини, громадянина та територіальної громади це орієн-
тири відповідно до яких повинна формуватися адміністра-
тивно-правова система засобів «сприяння» економічного 
розвитку людини. Зазначені права, свободи й обов’язки є 
публічно-правовою формою досягнення цілей людського 
розвитку змістовною сутністю якого, за слушним визна-
ченням В. Селіванова, є система особистих людських 
якостей (правове усвідомлення дійсності, правова актив-
ність, правове спілкування) [16, с. 21]. 

У цьому зв’язку людські потреби у реалізації та захи-
сті права, зокрема права на господарювання, не лише по-
винні у загальному аспекті «підпорядковувати» діяльність 
державних інститутів та визначати їх «пріоритетність». 
Реальні людські потреби, повинні складати для службо-
вих осіб органів публічної влади й управління ґрунт для 
формування правових правил спільної діяльності щодо 
«співреалізації», «співзахисту» прав і свобод суб’єктів 
господарювання, здійснювати пошук та юридично утвер-
джувати правові способи об’єднання публічних, приват-
них та колективних громадсько-господарських інтересів, 
сприяння громадській та господарській активності грома-
дян, ідеологічно, політично соціально й юридично форму-
вати відчуття відповідальності кожного на своєму місці за 
соціально-економічний, екологічний та інший стан справ.

Разом з цим високий рівень правової свідомості, куль-
тури й активності громадян у соціальній, громадській та 
економічній сфері це результат більш досконалої «цивілі-
заційної» стадії суспільного розвитку, що виявляє актив-
ність громадян не для «виживання» людини в соціумі, а 
для її духовного, творчого «розвитку» у необхідних сфе-
рах життєдіяльності. Зазначений підхід, із урахуванням 
сучасного стану суспільних відносин в Україні, висуває 
об’єктивну потребу обґрунтування, власне перспектив-
ного стану суспільних господарських відносин розвитку, 
що ґрунтується не лише на принципах правового «сти-
мулювання» (що полягає у активній публічно-владній 
діяльності створення умов для «пасивних» громадян), а, 
насамперед правового, публічно-владного «сприяння» 
усвідомленій громадянській правовій активності грома-
дян і їх соціально-економічного «саморозвитку».

4. Виходячи із тлумачного розуміння поняття «спри-
яти», можливо зроботи висновок про інтегроване і 
системно-регулятивне значення такої публічно-владної 
діяльності, що пов’язана, насамперед із наданням юри-
дичного гарантування самореалізації людиною і громадя-
нином своїх прав, свобод і виконання обов’язків шляхом 
системного, на єдиній методологічній основі об’єднання 
публічно-управлінських та адміністративно-правових 
якостей: 1) засобів та 2) методу адміністративно-правово-
го впливу їх дії.

5. Адміністративно-правове сприяння соціально-еко-
номічного розвитку людини – це спосіб правового впли-
ву адміністративно-правових засобів на суспільні відно-
сини щодо забезпечення юридичного взаємозв’язку між 
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індивідуальними, колективними, суспільними потребами 
і інтересами у господарських правовідносинах, а також 
системою публічно утверджених і забезпечених соціаль-
но-економічних прав, свобод і юридичних обов’язків лю-
дини й громадянина з метою духовного, творчого, соці-
ального та економічного розвитку людини.

Отримані висновки підлягають подальшому дослі-
дженню з точки зору практичної реалізації положень су-
часної стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства, що затверджена в Україні 
[17] та ролі адміністративного права в удосконаленні су-
спільних господарських відносин.
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Анотація. У статті аналізуються різні підходи до 
визначення поняття податкових правовідносин, дослі-
джується їх правова природа як особливого виду фі-
нансових правовідносинах. Автором надається власне 
визначення податкових правовідносин. Висвітлюються 
особливості податкових правовідносин. Зазначено, що 
вони мають риси, притаманні загалом правовідноси-
нам, фінансовим правовідносинам та свої індивідуаль-
ні.

Ключові слова: правовідносини, фінансові право-
відносини, податкові правовідносини, фінансове право, 
податкове право.

Постановка проблеми. Значення податків у вирішен-
ні соціально-економічних проблем суспільства важко пе-
реоцінити. Наявність кодифікованого акту не дає підста-
ви говорити, про впорядкованість правовідносин у сфері 
оподаткування. Найбільш ефективним засобом впливу 
права на суспільні відносини є реалізація норми права у 
правовідносинах. Категорія «податкові правовідносини» 
є ключовою в науці податкового права, що є частиною 
фінансово-правової науки. Динамічний розвиток податко-
вого права породжує необхідність детального аналізу пра-
вової природи податкових правовідносин як особливого 
виду суспільних відносин.

Аналіз останніх досліджень та виокремлення не-
розв’язаних проблем. Серед науковців не існує єдиного 
підходу щодо визначення поняття податкові правовідно-
сини та їх особливостей. Окремі аспекти даного питання 
розглядали такі українські вчені, як Д.А. Бекерська, Л.К. 
Воронова, М.П.Кучерявено, С.В. Пархоменко-Цироци-
янц, М.О. Перепелиця,  О.В. Щербанюк та інші.

Предметні дослідження щодо сутності податкових 
правовідносин присвячені праці таких російських вчених, 
як А.В. Бризгаліна,  Д.В. Вінницького, М.В. Карасьової, 
І.І. Кучерова, Ю.А. Крохіної, С.Г. Пепеляєва, Н.І. Хіміче-
вої, В.А. Яговкіної та інших.

Мета статті полягає в аналізі різних підходів до ви-
значення податкових правовідносин, з’ясуванні їх суті та 
особливостей, надання власних визначень.

Викладення основного матеріалу. У теорії пра-
ва правовідносини займають центральне місце. Саме у 
правовідносинах відбувається реалізація норм права та 
простежується цінність права як основного соціального 
регулятора. Існують різні підходи щодо визначення пра-
вовідносин. В радянський період переважала точка зору, 
відповідно до якої під правовідносинами слід розуміти су-
спільні відносини, врегульовані нормами права [1, с. 51]. 
Оскільки учасники правовідносини мають взаємні права 
та обов’язки, то модель поведінки є необхідним елемен-
том будь-яких правовідносин і саме з урахування цього 

необхідно визначати правові відносини. Так, більшість 
науковців погоджуються з визначенням, що правовідно-
сини - це врегульовані нормами права суспільні відноси-
ни, учасники яких наділені відповідними суб’єктивними 
правами та обов’язками [2, с. 82; 3, с. 515; 4, с. 300]. 

Правовідносинам характерні наступні специфічні 
риси: 1) вони виникають, припиняються чи змінюються 
тільки на основі правових норм, які безпосередньо поро-
джують (визивають до життя) правовідносини і реалізу-
ються через них; 2) суб’єкти правових відносин взаємно 
пов’язані між собою юридичними правами та обов’яз-
ками, які в правовій науці прийнято називати суб’єктив-
ними; 3) правовідносини носять вольовий характер; 4) 
правовідносини, як і право, на базі якого вони виникають, 
охороняються державою; 5) правовідносини відрізняють-
ся індивідуалізованістю суб’єктів, суворою визначеністю 
їх взаємної поведінки, персоніфікацією прав та обов’язків 
[3, с. 511-513].

 Перш ніж охарактеризувати податкові правовідноси-
ни, необхідно окреслити сферу регулювання фінансового 
права, оскільки останнє включає в себе податкове право. 
Так, фінансове право є публічною галуззю права, тобто 
його предметом є сфера публічних інтересів (фінансова 
діяльність держави та органів місцевого самоврядування). 
Публічний інтерес – це визнаний державою і забезпече-
ний правом інтерес соціальної спільноти, задоволення 
якого слугує умовою і гарантією її існування і розвитку [5, 
56]. С.І. Іловайський стверджував, що політична економія 
займається дослідженням законів приватного господар-
ства, тоді як фінансова наука вивчає господарські явища 
суспільних утворень. Тому, на його думку, політичну еко-
номію слід вважати наукою про приватне господарство, а 
науку фінансового права – наукою про публічне господар-
ство [6, 1]. 

Досліджуючи публічне та приватне в праві, Ю.А. Ти-
хомиров підкреслював, що для публічного права важливе 
значення мають методи правового регулювання [5, 46]. 
Основним методом фінансового права є імперативний, 
який полягає в тому, що сторони позбавлені права опера-
тивної самостійності, тобто діють у суворій послідовно-
сті відповідно до владних приписів фінансово-правових 
норм. М.П. Кучерявенко зазначає, що за методом право-
вого регулювання податкове право мало чим відрізняєть-
ся від традиційного методу фінансового права, в основі 
якого лежить метод владних приписів. Метод податкового 
права є фінансово-правовим і передбачає використання 
імперативних норм, йдеться про безумовний характер 
імперативності [7, 23]. Зокрема, сторони у податкових 
правовідносинах реалізують ті права та обов’язки, що пе-
редбачені законодавством. Крім того, в однієї сторони, як 
правило, переважають обов’язки, в іншої – права. Імпера-



147

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-2 том 1

тивний метод свідчить про юридичну нерівність суб’єктів 
у податкових правовідносинах. 

Що стосується визначення фінансових правовідносин, 
які в себе включають податкові, то Ю.А. Крохіна визначає 
фінансові правовідносини як економіко-правові суспільні 
відносини, врегульовані нормами фінансового права, які 
мають владно-майновий характер і виражають публічні 
інтереси [8, 109]. 

Л.К. Воронова, зазначає, що фінансові правовідноси-
ни – це врегульовані нормами фінансового права суспіль-
ні відносини, учасники яких виступають як носії юридич-
них прав і обов'язків, реалізують приписи цих норм по 
формуванню, розподілу і використанню державних фон-
дів коштів та централізованих і децентралізованих фондів 
муніципальних органів [9, 75]. Це визначення є найбільш 
повним, оскільки визначає сутність фінансових правовід-
носин, їх специфіку як одного з виду правових відносин 
та сферу правового впливу норм фінансового права. 

Найбільш поширеною є точка зору, відповідно до якої 
в спеціальній літературі виділяють наступні риси фінан-
сових правовідносин: вони виникають із фінансової ді-
яльності держави; мають майновий характер; одним із 
суб’єктів завжди виступає держава; характеризуються 
публічним характером [9, 72-73; 10, 66-68; 11, 59]. Крім 
того, Є.А. Ровинський зазначає, що природа фінансових 
правовідносин визначається тим, що вони є владно-май-
новими відносинами, в яких відносини влади невіддільні 
від майнових відносин [11, 133-139]. Саме ця особливість 
дає змогу відмежувати їх від адміністративних та цивіль-
них правовідносин. 

Щодо визначення податкових правовідносин в літера-
турі існує багато різних підходів. Це питання залишається 
одним з найбільш дискусійних. Так, Д.В. Вінницький роз-
глядає податкові правовідносини як суспільні відносини 
щодо розподілу тягаря публічних видатків серед членів 
суспільства, засновані на принципах рівності, загальності, 
економічної обґрунтованості (співрозмірності), що мають 
організаційно-майновий характер, здатні існувати лише в 
правовій формі, складаються між суб’єктами, що наділені 
владними повноваженнями (публічними суб’єктами), та 
суб’єктами, що не наділені такими повноваженнями (при-
ватними суб’єктами) [12, 141]. 

М.В. Карасьова визначає податкові правовідносини як 
суспільні відносини, що виникають на основі норм подат-
кового права [13, 191]. 

А.В. Бризгалін вважає, що податкові правовідносини 
можна визначити як врегульовані нормами податкового 
права суспільні відносини, що виникають з приводу вста-
новлення, введення і справляння податків [14, 130]. Це 
визначення є лаконічним та охоплює основну сферу впли-
ву норм податкового права, проте не охоплює інші види 
податкових правовідносин.

І.І. Кучеров визначає податкові правовідносини як 
різновид фінансово-правових відносин, врегульованих 
нормами податкового права, а також виділяє основні по-
даткові правовідносини та похідні від них. До основних 
податкових правовідносин він відносить відносини по 
встановленню і справлянню податків і зборів. До похід-
них податкових правовідносин відносить: відносини по 
введенню податків і зборів; відносини, що виникають в 
процесі здійснення податкового контролю; відносини, що 

виникають в процесі оскарження актів податкових орга-
нів, дій (бездіяльності) їх посадових осіб; відносини, що 
виникають в процесі притягнення до відповідальності за 
скоєння податкових правопорушень[15, 87]. Автор нама-
гається розділити податкові правовідносини на дві групи, 
виходячи із відносин, які регулюються законодавством 
про податки та збори (відповідно до ст. 2 ПК РФ). 

Бекерська Д.А. підкреслювала, що податкові відноси-
ни є суспільними відносинами, які врегульовані нормами 
права щодо встановлення і стягнення податків з юридич-
них та фізичних осіб [16, 20].

Оніщик Ю.В. вказує, що податкові правовідносини є 
владно-майновими суспільними відносинами, які вини-
кають, змінюються та припиняються на підставі закону, а 
учасники цих відносин мають юридичні права і обов’яз-
ки, які пов’язані зі сплатою податків і зборів до бюджетів 
та фондів [17, 6]. З прийняттям Податкового кодексу, по-
датки та збори були розмежовані та набули нового змісту. 
Зокрема податки та збори справляються лише до відповід-
них бюджетів (до Державного чи місцевих), тобто соці-
альні та інші обов’язкові платежі (державне мито, напри-
клад) були виведені за межі податкової системи України. 

Отже, враховуючи вище перераховані трактування по-
даткових правовідносин, можна визначити їх наступним 
чином: податкові правовідносини - це владно-майнові 
суспільні відносини, врегульовані нормами податково-
го права, приписи яких виражені в категоричній формі, 
а учасники цих відносин мають кореспондуючі права та 
обов’язки, пов’язані зі справлянням податків і зборів та 
охоронювані силою державного примусу. 

 Щодо ознак податкових правовідносин, то не вини-
кає сумнівів, що вони мають всі риси притаманні фінан-
совим правовідносинам: виникають у процесі фінансової 
діяльності держави та органів місцевого самоврядування; 
однією зі сторін завжди виступає держава; характеризу-
ються публічним характером; є майновими. Проте подат-
кові правовідносини мають свої характерні особливості, 
що дають змогу відрізнити їх від інших видів фінансових 
правовідносин (бюджетних, валютних тощо).

По-перше, вони виникають у специфічній сфері фінан-
сової діяльності, а саме на стадії формування централізова-
них фондів грошових коштів. У цьому саме простежується 
фіскальна функція податків, тобто основне їх призначення 
– поповнення казни. Це, у свою чергу, забезпечує державу 
необхідними коштами для виконання її завдань. Крім того, 
Яговкіна В.А. підкреслює, що не слід повністю заперечу-
вати розподільчий характер податкових правовідносин, 
оскільки податки як економічна категорія представляють 
собою спосіб перерозподілу національного доходу, проте 
розподільчий характер податкових правовідносин вторин-
ний. Найбільш яскраво ця ознака проявляється в інших ви-
дах фінансових правовідносин, які виникають, наприклад, 
при розподілі коштів із бюджету [18, 19]. 

По-друге, податкові правовідносини, врегульовані 
нормами податкового права, тобто вони виникають, змі-
нюються або припиняються лише на основі правових 
норм, які знаходять своє вираження в нормах податкового 
законодавства. Податкові правовідносини, маючи еконо-
мічну природу, можуть існувати лише в правовій формі. 
Відсутність регламентації державою тих чи інших подат-
кових правовідносин свідчить про прогалини в праві, які 



148

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-2 том 1

необхідно усувати. Крім того, держава, закріпляючи права 
та обов’язки сторін, забезпечує реалізацію норм податко-
вого права силою державного примусу. 

По-третє, приписи норм податкового права виражені 
в категоричній формі. Оскільки норми податкового пра-
ва мають переважно імперативний характер, їх не можуть 
змінювати учасники податкових правовідносин. Саме 
державі належить виключне право відміняти та вносити 
зміни до норм права. Крім того, у податкових правовід-
носинах сторони позбавлені права оперативної самостій-
ності, вибір варіанта поведінки чітко регламентований 
законом.

По-четверте, податкові правовідносини є владно-май-
новими, тобто в них органічно поєднується аспект влад-
ності і майновий характер. Держава, реалізуючи публічний 
інтерес, наділяє свої органи владними повноваженнями, 
пов’язаними із надходженням коштів до казни, здійснює 
контроль за своєчасністю сплати податків та зборів і має 
можливість в примусовому порядку стягнути відповідні 
платежі. Владний характер також означає формалізацію 
відносин, які регулюються, їх побудова в рамках певних 
процедур, обмеження ініціативи підвладних суб’єктів, 
сувору урегульованість діяльності уповноважених держа-
вою органів нормативними актами [18, 30]. 

Майновий характер податкових правовідносин необ-
хідно відрізняти від майнового характеру цивільно-пра-
вових відносин. Крім різної сфери правового регулю-
вання, вони відрізняються положенням суб’єктів, різним 
об’єктом та змістом. Суб’єкти податкових правовідносин 
є юридично нерівними, відсутня автономія волі учасни-
ків, що не характерно для цивільного права. Об’єктом ци-
вільних правовідносин може бути будь-яке майно, в той 
же час податкові правовідносини виникають з приводу 
грошей (податок – це певний платіж до відповідного бю-
джету). Податок – це обмеження конституційного права 
власності в конституційно-правовому значенні, а не кон-
кретного суб’єктивного права власності на певне майно 
[19, 35]. Тобто закріплення в Конституції (ст. 67) обов’яз-
ку сплачувати податки та збори вже дає підстави говорити 
про майновий характер цих правовідносин. 

 По-п’яте, податкові правовідносини характеризують-
ся специфічним суб’єктним складом. Оскільки ці пра-
вовідносини як різновид фінансових є публічними, то 
обов’язковою стороною у них виступає держава в особі 
контролюючих органів. Іншою стороною податкових пра-
вовідносин є платник податку. У вказаних правовідноси-
нах беруть участь і інші особи: податкові агенти, банки, 
нотаріуси, представники тощо. 

Висновки. Таким чином, питання, пов’язані із з’ясу-
ванням суті податкових правовідносин в юридичній науці 
є дискусійними та неоднозначними. Зокрема, немає єди-
ного підходу щодо визначення поняття податкових пра-
вовідносин. Дана проблема зумовлена особливим місцем 
податкових правовідносин у системі суспільних відносин 
та особливостями взаємозв’язку з іншими видами пра-
вових відносин. Враховуючи вищевказані позиції різних 
вчених, на нашу думку, можна запропонувати наступне 
визначення: податкові правовідносини - це владно-май-
нові суспільні відносини, врегульовані нормами податко-
вого права, приписи яких виражені в категоричній формі, 
а учасники цих відносин мають кореспондуючі права та 

обов’язки, пов’язані зі справлянням податків та зборів та 
охоронювані силою державного примусу.

 Податковим правовідносинам властиві як всі загальні 
ознаки правовідносин, так і специфічні ознаки фінансо-
вих правовідносин, та індивідуальні особливості: 

- вони виникають у специфічній сфері фінансової ді-
яльності;

- податкові правовідносини, врегульовані нормами по-
даткового права, що знаходять своє вираження в нормах 
податкового законодавства; 

- приписи норм податкового права виражені в катего-
ричній формі;

- податкові правовідносини є владно-майновими, тоб-
то в них органічно поєднується аспект владності і майно-
вий характер; 

- податкові правовідносини характеризуються специ-
фічним суб’єктним складом. 

В умовах розвитку економічних, політичних відносин 
податкові правовідносини зазнають змін, тому стоїть пи-
тання у належному врегулюванні відповідних відносин. 
Направленість податкового законодавства на гармоніза-
цію із законодавством ЄС передбачає внесення відповід-
них змін, спрямованих на усунення існуючих прогалин 
в праві, уникнення зловживань правом з боку публічних 
суб’єктів та забезпечення гарантованих Конституцією 
України прав і свобод людини і громадянина.
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Сидорук Р. А. Понятие и особенности налоговых 
правоотношений

Аннотация. В статье анализируются различные по-
дходы к определению понятия налоговых правоотно-
шений, исследуется их правовая природа как особенно-
го вида финансовых правоотношений. Автором дается 
собственное определение налоговых правоотношений. 
Освещаются особенности налоговых правоотношений. 
Указывается, что они имеют черты характерны в целом 

правоотношениям, финансовым правоотношениям и 
свои индивидуальные.

Ключевые слова: правоотношения, финансовые 
правоотношения, налоговые правоотношения, финан-
совое право, налоговое право.

Sydoruk R. The concept and features of tax legal 
relationship

Summary. In the article analyzes the various approaches 
to the definition of tax legal relationship, study their legal 
nature as a special type of financial relationships. The author 
gives his own definition of tax legal relationship. Indicates 
the features of tax legal relationship. Shows that they have 
features characteristic of the whole legal relationships, 
financial relationships and their individual.

Key words: legal relationship, financial relationship, 
tax legal relationship, financial law , tax law.



150

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-2 том 1

УДК 342.92 (477)
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здобувач кафедри адміністративного та фінансового права

Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Анотація. У статті обґрунтовано доцільність вико-
ристання положень теорії оцінки якості адміністратив-
них послуг, нових методів управління якістю надання 
адміністративних послуг, впровадження інновацій у 
діяльність суб’єктів надання цих послуг для розробки 
організаційно-правових засад удосконалення надання 
адміністративних послуг у сфері сільського господар-
ства України.

Ключові слова: адміністративні послуги, сфера сіль-
ського господарства, якість надання адміністративної 
послуги, критерії оцінки якості, результативність, ефек-
тивність, методи управління якістю надання послуг.

Постановка проблеми. Реалізація концепції розбудови 
публічно-сервісної держави в Україні потребує від усіх ор-
ганів державної влади якісної реалізації публічно-сервісної 
діяльності в різноманітних сферах суспільного життя, у тому 
числі, і у аграрній сфері. Нова ідеологія «служіння держави 
інтересам людини» закріплена і у Законі України «Про ос-
новні засади державної аграрної політики у період до 2015 
року» [1]. Вважаємо, що зазначена тенденція зумовлює акту-
альність теми цієї статті.

Виходячи з того, що інститут адміністративних послуг 
постає інститутом адміністративного права, теоретико-ме-
тодологічним підґрунтям статті постають дослідження, пе-
редусім, фахівців в галузі адміністративного права – В.Б. 
Авер’янова, І.Б. Коліушка, В.П. Тимощука, Г.М. Писарен-
ка, які розробляли теорію адміністративних послуг, а також 
праці В.І. Курила та О.П. Світличного, в яких розвивалася 
ця теорія з урахуванням особливостей надання адміністра-
тивних послуг в аграрному секторі та у сфері земельних 
ресурсів України. Водночас проведений аналіз показав, що 
на сьогодні відсутні комплексні дослідження як проблеми 
надання адміністративних послуг у сільському господарстві, 
так і проблеми їх удосконалення з використанням сучасних 
міждисциплінарних досліджень. Це зумовило, на нашу дум-
ку, необхідність проведення ґрунтовного дослідження у за-
значеному напрямі.

Метою статті є визначення організаційно-правових за-
сад удосконалення надання адміністративних послуг у сіль-
ському господарстві України, конструктивно використовую-
чи положення теорії оцінки якості адміністративних послуг 
та практичні результати її впровадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вважаємо 
за доцільне нагадати нашу вихідну позицію, яка відстою-
ється автором у багатьох публікаціях. А саме, йдеться про 
дослідження надання адміністративних послуг з системної 
точки зору. Вибір критерію «за сферами суспільного життя» 
дозволяє уявити наступні складові системи надання адміні-

стративних послуг: надання адміністративних послуг у соці-
альній сфері, у банківській сфері, у правоохоронній сфері, у 
сфері сільського господарства тощо. Виходячи із положень 
системного підходу, вважаємо за необхідне зазначити на-
ступне: 1) удосконалення системи надання адміністратив-
них послуг залежить як від створення фундаментальної те-
орії надання адміністративних послуг, так і від адекватного 
врахування практичного досвіду (недоліків, пропозицій) 
надання зазначених послуг у різноманітних сферах суспіль-
ного життя; 2) удосконалення окремої складової системи 
надання адміністративних послуг(наприклад, у сфері сіль-
ського господарства) визначається належною реалізацією 
положень фундаментальної теорії надання адміністративних 
послуг у конкретній сфері суспільного життя, розвитком цієї 
теорії завдяки виробленню конструктивних пропозицій, які 
можуть бути перенесені із конкретної сфери до загальної 
(сфери надання адміністративних послуг), а також за раху-
нок удосконалення самих фундаментальних положень теорії 
адміністративних послуг (наприклад, нові наукові напрацю-
вання вітчизняних та зарубіжних вчених).

У рамках цієї статті пропонується акцентувати увагу на 
реалізації другої складової зазначених вище положень, тоб-
то, на удосконаленні підсистеми надання адміністративних 
послуг у сфері сільського господарства, зважено використо-
вуючи організаційно-правові засади удосконалення загаль-
ної системи надання адміністративних послуг. На сьогодні 
у науковому середовищі активно проводяться дослідження, 
що спрямовані на встановлення чинників, які визначають 
якість надання адміністративних послуг, а також напрямів 
підвищення цієї якості. Вважаємо, що аналіз результатів 
таких досліджень сприятиме виробленню пропозицій щодо 
організаційно-правових засад надання якісних адміністра-
тивних послуг у сфері сільського господарства України.

На нашу думку, виникає об’єктивна потреба у дослі-
дженні передусім доктринальних підходів щодо визначен-
ня сутності поняття «якість адміністративних послуг» та 
з’ясування критеріїв якості. У зв’язку з цим варто звернути 
увагу, що зазначене питання було досліджено Центром полі-
тико-правових реформ у виданні «Оцінка якості адміністра-
тивних послуг», в межах якого було зроблено спробу «виро-
бити чіткі зрозумілі критерії, за якими можна оцінити якість 
будь-якої адміністративної послуги», пояснити спосіб та 
порядок їх використання» [2, с. 6]. Застосовуючи системний 
підхід, автори видання цілком слушно звертають увагу на 
взаємозв’язок між адміністративною послугою, адміністра-
тивною процедурою та діяльністю публічної адміністрації 
(сукупності адміністративних органів) [2, с. 9]. Відповідно, 
розвиваючи думку авторів, адміністративну послугу слід ро-
зуміти у широкому сенсі, тобто, це й процес її надання, стан-
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дарти та якість тощо. Також варто погодитися із визначенням 
поняття «критерії оцінки якості надання адміністративних 
послуг» – це «ті показники, які є підставою для встановлен-
ня стандартів надання адміністративних послуг і за якими 
можна визначити, наскільки при наданні конкретної послуги 
є задоволеними потреби та інтереси споживача/клієнта та 
наскільки адекватною та професійною є діяльність адміні-
стративного органу» [2, с. 13]. 

Привертає також увагу, що критерії можна розуміти і як 
мету, тобто, остаточну ціль або цінність, відповідно, «крите-
рій виступає не стільки засобом оцінки якості надання ад-
міністративної послуги, скільки метою, до якої треба праг-
нути» [2, с. 14]. Крім того, і з цим слід цілком погодитися, 
«встановлення чітких критеріїв оцінки якості надання адмі-
ністративних послуг є необхідним кроком у реформуванні 
сфери надання публічних послуг в Україні» [2, с. 14].

Вельми цікаву пропозицію наводить Л.В. Прудіус, праця 
якого присвячена науковому обґрунтуванню теоретико-мето-
дологічного підходу до оцінки якості надання адміністратив-
них послуг органами державної влади на основі стандарту 
ISO серії 9000. Автор вважає, що такий підхід значно сприя-
тиме забезпеченню якості, результативності та ефективності 
надання адміністративних послуг. Так, аналізуючи лексичне 
значення поняття «критерій» та «якість», Л.В. Прудіус дій-
шов наступних висновків. По-перше, «критерії оцінки якості 
надання адміністративних послуг» – це «визначені систем-
ні якісні характеристики (ознаки) послуги, що є підставою 
для оцінки її відповідності встановленим вимогам. Щодо 
показників оцінки якості надання адміністративної послуги, 
то вони визначають кількісні і якісні характеристики послу-
ги відповідно до визначеного критерію її оцінки» [3, с. 23]. 
По-друге, «якість» – це «сукупність характеристик продукції 
(послуг), встановлених для отримання найвищого резуль-
тату з метою задоволення потреб споживачів, і, відповідно, 
поняття «якість адміністративної послуги» – сукупність ха-
рактеристик послуги, які забезпечили отримання найвищого 
результату для задоволення потреб споживачів» [3, с. 23].

У результаті проведеного дослідження Л.В. Прудіус 
визначає критерії і методи оцінки якості надання адміні-
стративних послуг. Так, критеріями оцінки якості надання 
адміністративної послуги запропоновано визначити: по-пер-
ше, «якість надання послуги» – відповідність наданої адмі-
ністративної послуги встановленим у методиках процесів 
стандартам якості; по-друге, «результативність» – ступінь 
досягнення цілей та реалізації показників політики якості 
органів державної влади щодо надання якісної адміністра-
тивної послуги; по-третє, «ефективність» – співвідношення 
результативності наданих адміністративних послуг з витра-
ченими ресурсами [3].

Крім того, Л.В. Прудіус вважає за необхідне враховувати 
існування наступних груп методів [3]. Група методів вивчен-
ня очікувань споживачів щодо надання послуги та задоволе-
ності наданою послугою, серед яких, зокрема: анкетування, 
опитування, інтерв’ювання, тестування тощо. Група методів 
поліпшення якості послуг: по-перше, бенчмаркінг (порів-
няльний аналіз ефективності організацій на основі систе-
ми взаємопов’язаних показників, у тому числі показників 
бізнес-процесів); по-друге, реінжиніринг (фундаментальне 
переосмислення та радикальна перебудова господарських 
процесів для їх відчутного поліпшення, серед іншого, «пе-
редбачає відмову від застарілих правил, систем та структур і 

пропонує нові способи організації діяльності з метою істот-
ної зміни її показників».

У свою чергу, С. А. Батчикова та С. Ю. Глазьєва вважа-
ють за необхідне при оцінці ефективності послуг врахувати 
низку важливих аспектів, а саме: 1) як відображається пев-
ний вид послуг на стані суспільства, сфері даної професійної 
діяльності чи становищі споживачів; 2) які конкретні резуль-
тати були отримані надавачами послуг; 3) яка кількість про-
фесійних послуг; 4) яка оперативність професійних послуг; 
5) яка міра задоволеності і думка суспільства чи клієнтів про 
послуги, що надаються; 6) які побічні ефекти професійних 
послуг [4, с. 441].

Певну увагу зазначеним питанням приділила й О. Бабі-
нова, яка, до речі, під час аналізу результативності діяльності 
органу державної влади пропонує деякі технології [5]. Пер-
ша технологія – передбачає порівняння результатів. Вона 
здійснюється на основі конкретних даних та має важливе 
значення, оскільки дозволяє зрозуміти, чому окремі органи 
влади можуть досягати високого рівня продуктивності та 
ефективності, досягати кращих результатів, а інші – ні. Дру-
га технологія – базується на порівнянні запланованого з ре-
альним, чи, іншими словами, постає план-фактним аналізом, 
який дозволяє визначити конкретні цілі діяльності органів 
державної влади та ґрунтується, серед іншого, на: 1) аналі-
зі результатів минулого виконання; 2) порівнянні діяльності 
інших аналогічних організацій та структур за певний період; 
3) затверджених виконавчих стандартах; 4) даних приватно-
го сектору і недержавних організацій; 5) вивченні реальних 
потреб населення тощо. Третя аналітична технологія – вра-
ховує часові тенденції; її сутність полягає у необхідності 
усвідомлення поступових змін у часі, як позитивних, так і 
негативних. Розуміння цього дозволяє, наприклад, місцевим 
органам влади збирати, відслідковувати і вивчати результати 
своєї діяльності протягом кількох років для того, щоб не опи-
нитись у неконтрольованій ситуації.

Слушною також постає пропозиція щодо використання 
статистичних методів для вирішення проблем й поліпшення 
результативності та ефективності діяльності органів держав-
ної влади. У зв’язку з цим вважалося за корисне проаналі-
зувати напрацювання Т.В. Маматової, яка серед статистич-
них методів виділяє дві групи методів [6]: перша група – сім 
класичних інструментів контролю якістю, друга група – сім 
нових інструментів управління якістю.

На нашу думку, за результатами проведеного у роботі 
аналізу, слід погодитися з позицією Л.В. Прудіуса, що до 
критеріїв оцінки адміністративних послуг відносяться на-
ступні: якість, результативність, ефективність. Що стосу-
ється методів, які необхідно застосовувати при управлінні 
якістю, то варто віднести наступні: 1) статистичні методи; 
2) методи аналізу; 3) методи моделювання; 4) методи управ-
ління за цілями; 5) методи вивчення очікувань споживачів; 6) 
методи поліпшення якості тощо.

Вважаємо, що проведене дослідження висвітлило низку 
завдань, вирішення яких потребує належної уваги, в першу 
чергу, законодавця. Можливо, слід акцентувати увагу на не-
обхідності нормативно-правового регулювання відносин, які 
пов’язані із запровадженням належного механізму контролю 
за якістю послуг, за допомогою якого здійснюється системна 
оцінка якості надання адміністративної послуги. У результа-
ті, на нашу думку, можливо отримати достовірну інформа-
цію стосовно характеристик адміністративної послуги та по-
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рівняння отриманих результатів з встановленими вимогами.
Наступним важливим питанням, що пов’язане з удоско-

наленням процесу надання адміністративних послуг, зокре-
ма, у сфері сільського господарства, постає належне функ-
ціонування центрів надання адміністративних послуг (далі 
– ЦНАП). Водночас варто враховувати, що на сьогодні існу-
ють щонайменш два концептуальних підходи до створення 
центрів надання адміністративних послуг населенню [7, с. 
169]. Так, відповідно до першого підходу, увага акцентуєть-
ся на організації міжвідомчої взаємодії (принцип «єдиного 
вікна»), тобто співробітникам ЦНАП делегуються відпо-
відні повноваження співробітників органів влади та органів 
місцевого самоврядування щодо прийому і видачі докумен-
тів. Другий концептуальний підхід базується на принципі 
«єдиних дверей» – тобто на територіальній концентрації 
представників різних органів влади в одній будівлі. У цьо-
му випадку заявник отримує послуги у звичайному режимі, 
зручність полягає лише в тому, що органи влади знаходяться 
в одній будівлі, тому заявник переміщається не по місту, а по 
поверхах і кабінетах однієї будівлі.

Також вважаємо, що чинником, який впливає на удоско-
налення надання адміністративних послуг, серед іншого, й 
в галузі сільського господарства, постає необхідність усві-
домлення переваг ЦНАП різного типу. У зв’язку з цим вар-
то враховувати пропозиції Є.В. Морозової, яка вважає, що, 
приймаючи до уваги щільність населення в муніципальних 
утвореннях, а також специфіку надання окремих послуг, 
можуть створюватися багатофункціональні центри надання 
державних і муніципальних послуг населенню наступних 
типів [7, с. 170].

Перший тип ЦНАП – «стаціонарний» багатофункціо-
нальний центр надання державних і муніципальних послуг 
населенню, який «поєднує в собі функції front і back – офі-
су» [7, с. 170], тобто, здійснює увесь комплекс функцій. Дру-
гий тип ЦНАП – «клієнтські служби» – це відділення бага-
тофункціонального центру на місцях, які є структурними 
підрозділами головного багатофункціонального центру або 
його філій і здійснюють виключно функції з приймання-ви-
дачі документів та консультування заявників. Взаємодія з 
органами влади-учасниками багатофункціонального центру 
здійснюється через головний, багатофункціональний центр 
та його осередки [7, с. 171]. Натомість третій тип ЦНАП – 
«мобільна служба» багатофункціонального центру надає 
послуги завдяки виїзду фахівців у віддалені і малонаселені 
місцевості за графіком або запитами органів місцевого са-
моврядування.

Вважаємо, що важливим постає усвідомлення необхід-
ності використання певних критеріїв, які обумовлюють до-
цільність надання адміністративних послуг на базі багато-
функціонального ЦНАП, а саме: 1) затребуваність послуги 
у населення (кількість звернень за наданням послуги); 2) 
поточна ситуація з наданням послуги (тобто, в першу чергу 
на базі багатофункціонального центру повинні надаватися 
найбільш «проблемні» в даний час послуги, що характеризу-
ються низьким рівнем якості та доступності); 3) комплексний 
характер послуги (тобто, необхідність одержання заявником 
погоджень декількох відомств для отримання результуючих 
документів); 4) документарний характер послуги, тобто від-
сутність необхідності вчинення представником державного 
(муніципального) органу фізичних дій, пов’язаних з виїздом 
до заявника, фізичним оглядом деяких об’єктів тощо; 5) тех-

нічна можливість переходу на надання даної послуги у фор-
маті багатофункціонального центру [7, с. 172].

У роботі також було проаналізовано досвід Росії та країн 
Європейського Союзу щодо розробки організаційно-право-
вих засад удосконалення надання адміністративних послуг. 
Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на тому, що Євро-
пейський Союз у вирішенні питань, які пов’язанні з надан-
ням адміністративних послуг, ґрунтується на відповідних 
принципах та стандартах [9], за якими й оцінюються скла-
дові якості послуги: відкритість, своєчасність, доступність, 
безоплатність, задоволення потреб громадян, гарантування 
індивідуальних прав. Водночас, планується розробити спіль-
ний «Статут державних послуг Європейського Союзу» для 
країн-членів [9]. Крім того, у 2004 році Європейською Комі-
сією було ухвалено «Білу книгу про послуги, що становлять 
спільний інтерес», в якій визначається роль ЄС щодо спри-
яння наданню високоякісних та доступних послуг та забез-
печення ними всіх громадян ЄС [9]. До речі, О. Штефан, до-
сліджуючи досвід зарубіжних країн щодо підвищення якості 
надання послуг (США, Великобританії, Японії, Польщі, 
Болгарії, Росії) вказує на велике значення створення системи 
управління якістю послуг на базі стандартів ISO 9001:2000, 
яка, на його думку, виступає одним з найбільш дієвих меха-
нізмів формування якісно нових відносин між владою, гро-
мадою, бізнесом та окремою людиною [10, с. 291].

Вважаємо, що слід цілком погодитися з позицією Ю.В. 
Даньшиною, яка відмічає, що «Європейські стандарти щодо 
оцінювання якості надання адміністративних послуг – це, 
перш за все, комплекс принципів, норм, формування та впро-
вадження вимог до державного службовця. Ця сукупність 
створює засади для наближення до певного, визнаного сві-
том, стандарту для впровадження концепції «сервісної дер-
жави». Дотримання цих стандартів виведе Україну на новий 
рівень взаємодії держави та громадян, а також надання якіс-
них адміністративних послуг» [9].

Висновки. Таким чином, проведені дослідження пере-
конливо доводять, що існують цікаві як з наукової, так і з 
практичної точки зору пропозиції, які сприятимуть удоско-
наленню надання адміністративних послуг в Україні, у тому 
числі і у сфері сільського господарства. У роботі, ґрунтую-
чись на цих пропозиціях, отримано узагальнюючі висновки 
та вироблено певні рекомендації, основні з яких наступні:

1) впровадження спеціальних технологій під час аналі-
зу результативності діяльності органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування щодо надання адміністра-
тивних послуг, у тому числі і у сільському господарстві;

2) використання у сфері надання адміністративних по-
слуг як класичних інструментів контролю якості, так і нових 
інструментів управління якістю, що потребує розробки спе-
ціальних методичних рекомендацій для співробітників від-
повідних контрольних органів, у тому числі і контрольних 
органів у сільському господарстві;

3) включення до проекту Положення про центр надан-
ня адміністративних послуг пропозицій щодо типів ЦНАП 
та формування нормативно-правового забезпечення багато-
функціональних ЦНАП, що сприятиме оперативному на-
данню адміністративних послуг, наприклад, тим суб’єктам 
аграрного виробництва, які мешкають у віддалених селах;

4) включення до ст. 7 Закону України «Про адміністратив-
ні послуги» (у якій йдеться про вимоги щодо якості надан-
ня адміністративних послуг) положення щодо визначення 
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поняття якості надання адміністративних послуг, критеріїв 
оцінки якості, які мають поставати базовими для суб’єктів 
надання адміністративних послуг (які, до речі, відповідно до 
ст. 7 Закону мають право видавати організаційно-розпорядчі 
акти про встановлення власних вимог щодо якості надання 
адміністративних послуг [11].) На нашу думку, таке кори-
гування ст. 7 Закону сприятиме удосконаленню діяльності 
зазначених суб’єктів, у тому числі і тих, що надають адміні-
стративні послуги у сільському господарстві;

5) враховуючи положення ст. 5 Закону України «Про ад-
міністративні послуги», зокрема, що виключно законами, 
які регулюють суспільні відносини щодо надання адміні-
стративних послуг, встановлюється суб’єкт надання адміні-
стративної послуги та його повноваження щодо її надання 
[11], доповнити цей Закон додатковими статтями, які будуть 
присвячені адміністративному регламенту, типовій структурі 
адміністративного регламенту (одним із елементів якого має 
бути положення про суб’єкти надання послуг). Вважаємо, що 
запровадження адміністративних регламентів вельми важ-
ливо і для удосконалення діяльності відповідних суб’єктів 
надання послуг у сільському господарстві, а саме, дозволить 
чіткіше визначити їх повноваження, сферу юрисдикції та ін.;

6) враховуючи авторську пропозицію щодо структури 
публічно-сервісного законодавства, у тому числі і у галузі 
сільського господарства, імплементувати до Закону України 
«Про адміністративні послуги» (ст. 4) окремі європейські 
принципи надання адміністративних послуг, а саме: парт-
нерство між органами державної влади та громадянами в 
контролі за якістю надання адміністративних послуг; моні-
торинг та оцінка продуктивності й ефективності надання ад-
міністративних послуг відповідними суб’єктами; доброзич-
ливість працівників, що надають адміністративні послуги. 
На нашу думку, впровадження у діяльність суб’єктів надання 
адміністративних послуг у сільському господарстві, зокрема, 
другого принципу дозволить здійснювати ефективне управ-
ління якістю надання послуг у сільському господарстві;

7) формування системи управління якістю надання адмі-
ністративних послуг на базі стандарту ISO 9001, вивчаючи 
та впроваджуючи позитивний міжнародний досвід, у тому 
числі і під час надання адміністративних послуг у сільсько-
му господарстві;

8) формування в Україні кожним міністерством (у тому 
числі, Мінагрополітики України) щорічного плану оцінки 
якості послуг, а також визначення головних напрямків та об-
ластей, на які, передусім, має впливати система управління 
якістю надання адміністративних послуг;

9) впровадження інновацій у діяльність суб’єктів надан-
ня адміністративних послуг, а також суб’єктів, що здійсню-
ють контроль за якістю надання цих послуг. Зокрема, йдеть-
ся про використання концептуальних й інструментальних 
засобів та моделей-підходів, що вже прийняті у багатьох 
країнах світу. На нашу думку, Міністерству аграрної політи-
ки та продовольства України доцільно проаналізувати між-
народний досвід щодо створення та впровадження системи 
управління якістю на засадах ISO 9001: 2009 та IWA 4:2005, 
а також активізувати інноваційну діяльність у сфері надання 
адміністративних послуг.
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новы усовершенствования предоставления админи-
стративных услуг в сельском хoзяйстве Украины

Аннотация. В статье обоснована целесообразность 
использования положений теории оценки качества ад-
министративных услуг, новых методов управления 
качеством предоставления административных услуг, 
внедрения инноваций в деятельность субъектов пре-
доставления этих услуг для разработки организацион-
но-правовых основ совершенствования предоставления 
административных услуг в сфере сельского хозяйства 
Украины.

Ключевые слова: административные услуги, сфера 
сельского хозяйства, качество предоставления админи-
стративной услуги, критерии оценки качества, резуль-
тативность, эффективность, методы управления каче-
ством предоставления услуг.

Skoromnyy Y. Organization and legal fundamentals 
of improvement of provisions of administrative services 
in the agricultural of Ukraine

Summary. The appropriateness of the theory assessing 
the quality of administrative services, new methods of 
quality management of administrative services, innovation 
in to the activities of subjects providing these services 
for developing the institutional and legal framework of 
improvement of administrative services in the sphere of 
agriculture in Ukraine are grounded.
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of administrative services, the criteria for assessing the 
quality, effectiveness, efficiency, methods of management 
quality of service.
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Анотація. Стаття присвячена визначенню проблем 

реформування системи технічного регулювання буді-
вельної галузі України в контексті євроінтеграції.
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Постановка проблеми. Становлення в Україні де-
мократичної, соціальної, правової держави висуває на 
порядок денний необхідність приведення системи права 
України у відповідність із тими принципами, на яких по-
будовані відповідні системи розвинених країн світу, зо-
крема європейських [1].

Розглядаючи питання гармонізації права України до 
європейських стандартів, важко не зауважити та не зазна-
чити про проблеми які фактично існують в українському 
праві в сфері будівництва. Нерозуміння у минулому не-
обхідності кардинальної перебудови системи технічного 
регулювання, починаючи передусім з реформи законо-
давчого поля, сьогодні фактично призвело до виникнення 
низки протиріч та протистоянь між відсталою системою 
та зростаючими потребами бізнесу, промисловості й су-
спільства. 

У той же час невідповідність деяких норм чинного за-
конодавства в сфері будівництва в Україні призводить до 
висновку про необхідність додаткового розгляду цієї тема-
тики з акцентуванням на основних проблемах з подальшою 
можливістю створення ефективного українського законо-
давства в сфері реформування системи технічного регулю-
вання будівельної галузі. Ця проблематика загострюється 
та підсилюється ще й тією обставиною, що Україна розгля-
дає та вважає ЄС своїм стратегічним партнером, тому роз-
гляд питання, пов’язаного з європейською системою тех-
нічного регулювання будівельної галузі, є актуальним для 
українського законодавства в сфері будівництва. Важливою 
складовою успішної інтеграції є гармонізація українського 
законодавства з законодавством ЕС.

Стан дослідження. Реформування системи техніч-
ного регулювання будівельної галузі України є мало роз-
робленим. Проаналізувавши наукову літературу та зако-
нодавство, можна констатувати, що комплексне наукове 
дослідження у цій сфері відсутнє. Недостатність науко-
во-теоретичної бази у сфері реформування системи тех-
нічного регулювання будівельної галузі ускладнює мож-
ливість використання української будівельної продукції 
на внутрішньому європейському ринку.

Метою статті виступає аналіз українського законо-
давства в сфері реформування системи технічного ре-
гулювання будівельної галузі, з’ясування особливостей 

українського законодавства в зазначеній сфері та окрес-
лення кола проблем в даній сфері та визначення шляхів їх 
подолання в Україні в контексті евроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Дослідження теорії ад-
міністративного права як наріжного каменя правової ре-
форми, що триває в Україні та в інших країнах Східної 
Європи, полягає у викристалізації головної функції су-
часного адміністративного права, яка виявляється як ре-
гуляторна в публічно-правових відносинах і як захисна у 
приватно-правових відносинах. Отже, на сьогодні триває 
розбудова України як правової демократичної держави. 
Для цього необхідне оновлення правової бази [2]. Тому 
використання світового досвіду буде доречним. Очевид-
но, що євроінтеграційні завдання, поставлені Президен-
том та Урядом України перед вітчизняною будівельною 
галуззю, можливо вирішити лише за умови розбудови 
сучасної системи технічного регулювання, гармонізова-
ної із кращими світовими та європейськими аналогами. 
В площині оновлення українського законодавства та його 
гармонізацію з європейським важливим є визначення кола 
проблем для їх подальшого вирішення.

Враховуючи реалії життя, коли виникла низка проти-
річ та протистоянь між відсталою системою та зростаю-
чими потребами промисловості й суспільства, важливо їх 
визначити та осмислити. Зазначені протиріччя продовжу-
ють впливати на суспільні відносини і як наслідок: а) дер-
жава продовжує фінансувати розроблення національних 
еталонів, які не співпадають з міжнародних стандартами 
і не можуть забезпечувати простежуваність до одиниць 
SI [3] під час передавання розміру одиниці фізичної ве-
личини від національного еталону до робочих засобів ви-
мірювальної техніки, що вкрай ускладнює підтвердження 
компетентності вітчизняних лабораторій за міжнародни-
ми стандартами і фактично призводить до невизнання 
результатів випробувань більшості акредитованих вітчиз-
няних лабораторій у розвинених країнах світу та Євро-
пейському Союзі; б) державне фінансування гармонізації 
стандартів вкрай неефективне, передбачає розпорошення 
коштів за різними галузями, що, в свою чергу, призводить 
до відсутності контролю за розробленням стандартів, нее-
фективності та неконтрольованості в роботі численних 
технічних комітетів зі стандартизації (ТК). У результаті – 
рівень гармонізації стандартів останнім часом не зростає, 
а падає; в) перехід від обов’язкової сертифікації продук-
ції до оцінювання відповідності продукції за технічними 
регламентами (далі – ТР), розробленими на основі євро-
пейських директив, відбувається дуже повільно через від-
сутність будь-якого наукового обґрунтування механізмів 
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такого переходу, а самі ТР в Україні практично не впро-
ваджуються.

Разом з тим недостатнім залишається рівень залу-
чення вітчизняних підприємств і організацій до проце-
сів стандартизації у будівництві. Формування розуміння 
українськими бізнесовими колами переваг використання 
сучасних стандартів, створення нової культури ведення 
бізнесу та споживання, частиною якої є підвищення до-
віри до національної системи технічного регулювання, 
мають супроводжуватися широкою просвітницькою кам-
панією у суспільстві. Це допоможе зменшить перешкоди 
щодо введення або застосування заходів, необхідних для 
підвищення конкурентноздатності будівельної продукції, 
за умови, що ці заходи не застосовуються у спосіб, який 
являє собою засіб свавільної або невиправданої дискримі-
нації між Членами СОТ, на території яких існують одна-
кові умови, або який являє собою приховане обмеження 
міжнародної торгівлі.

На жаль, масив прийнятих національних стандартів, 
гармонізованих з міжнародними та європейськими, на 
сьогодні не в повній мірі застосовується у будівельній 
промисловості України. Забезпечити впровадження стан-
дартів набагато складніше, оскільки це потребує модерні-
зації та технічного переобладнання виробництва, застосу-
вання сучасних систем управління.

Необхідно наголосити, що стандартизація встановлює 
та закріплює в законодавчому порядку самі прогресивні 
форми технічного регулювання, підвищує ефективність 
наукової і виробничої діяльності. А також, стандарти за 
своєю природою і за своєю суттю представляють собою 
ефективний засіб вирішення інноваційних питань роз-
витку економіки, підвищення технічного рівня і якості 
продукції, підвищення продуктивності праці, раціональне 
використання і економії всіх видів ресурсів, впроваджен-
ня нових методів контролю та випробувань промислової 
продукції.

Проте наявність таких стандартів є сучасною техніч-
ною нормативною базою, яка надає можливість україн-
ським підприємствам переорієнтовувати свій потенціал 
на виконання вимог сучасних стандартів та підвищувати 
конкурентоспроможність своєї продукції на міжнародно-
му ринку.

Отже, саме на спеціалістів системи технічного регу-
лювання покладене виконання зазначених вище завдань, 
безумовне виконання яких буде забезпечене завдяки висо-
кому науковому рівню та компетентності фахівців галузі.

У контексті реформування системи технічного регу-
лювання будівельної галузі необхідно вирішити низку 
проблем:

1. переконати підприємців, що стандартизація надає 
можливість нарощувати виробничий потенціал підпри-
ємств, упроваджувати прогресивні технології й нові види 
високоякісної продукції, що дає змогу випускати конку-
рентоспроможну продукцію, яка забезпечить вихід укра-
їнських товаровиробників на світові ринки;

2. активізувати роботу технічних комітетів стандарти-
зації (ТК) та покращити її ефективність (згідно із законо-
давством і міжнародною практикою функції з розроблен-
ня, розгляду та погодження міжнародних (регіональних) 
та національних стандартів покладаються на ТК, які фор-
муються на принципах представництва всіх зацікавлених 

сторін. До роботи в ТК залучаються представники орга-
нів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
суб’єктів господарювання, науково-технічних та інженер-
них товариств споживачів, громадських організацій, про-
відні науковці й фахівці);

3. активізувати участь підприємців в процесах стан-
дартизації, зокрема у фінансуванні розроблення держав-
них стандартів. Сьогодні фінансування здійснюється пе-
реважно за рахунок бюджетних коштів, а замовлення від 
бізнесу і промисловості мають поодинокий характер;

4. вирішити проблему неузгодженості законодавчих 
актів зі стандартизації, через що стримується її подаль-
ший розвиток і негативно впливає на розвиток національ-
ної економіки в цілому. Це завдання повинен вирішувати 
центральний орган виконавчої влади разом з науковцями.

Україна зі вступом до Світової організації торгівлі не 
декларативно, а по суті має дотримуватися вимог угод цієї 
організації, зокрема Угоди про технічні бар’єри в торгівлі 
(Угода ТБТ) [4, с. 131] та Угоди про застосування санітар-
них та фітосанітарних заходів[5, с. 63], і нести відпові-
дальність у разі їх порушення. Саме ці угоди встановлю-
ють загальні принципи та правила технічного (а радше, 
нетарифного державного) регулювання, основною метою 
якого є забезпечення доступу на ринок лише безпечних 
продукції, робіт чи послуг для людей, тварин, рослин та 
природного довкілля і таких, які не введуть в оману спо-
живача.

Законами України «Про стандартизацію» [6], «Про 
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки від-
повідності» [7] і НД національної стандартизації ці пра-
вила впроваджено в Україні. Зазначені нормативні акти 
встановлюють основні принципи державної політики у 
сфері технічного регулювання:

1. забезпечення участі фізичних та юридичних осіб у 
розроблянні НД і вільного вибору ними стандартів, якщо 
інше не передбачено законодавством;

2. відкритість, прозорість і доступність процедур стан-
дартизації та оцінювання відповідності;

3. дотримання міжнародних та європейських правил і 
процедур у сферах стандартизації й оцінювання відповід-
ності, пріоритетність прямого впровадження міжнарод-
них і регіональних стандартів;

4. у разі розроблення національного стандарту, який 
не відповідає міжнародному документові чи не має тако-
го аналогу, треба розробляти відповідне обґрунтування 
та надавати повідомлення (нотифікацію) про проект для 
ознайомлення торговельних партнерів і надання ними ко-
ментарів;

5. забезпечення повного і всебічного інформування 
всіх зацікавлених суб’єктів за рівних умов;

6. координація діяльності органів виконавчої влади, 
розмежування їх повноважень і функцій та уникнення ду-
блювання.

Детально ці правила викладено у настанові [8], яка 
за сутністю є аналогом Кодексу усталеної практики роз-
роблення, прийняття і застосування стандартів (Кодекс) 
Угоди ТБТ. Треба наголосити, що уже на початковому 
етапі розбудови національна стандартизація базувалася 
на визнаних міжнародних принципах: доступності, від-
критості та прозорості процесу розроблення НД і при-
йняття (затвердження) його на засадах консенсусу, тобто 



156

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-2 том 1

за відсутності суттєвих заперечень будь-якої сторони, 
що бере участь у розробленні. Це стало підставою керів-
ництву Держспоживстандарту у грудні 1996 року зробити 
офіційну заяву щодо приєднання до Кодексу. З цього часу 
відомості про це публікуються у періодичному виданні 
– спеціальному довіднику ISO, який містить системати-
зовану інформацію стосовно національних органів стан-
дартизації країн, що приєднались до нього [9]. Викладене 
вище стосувалось стандартизації у всіх галузях економіки 
за винятком будівництва і будівельної індустрії, яка згідно 
Законом «Про стандартизацію» віднесена до компетенції 
центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ) з питань 
будівництва. Її можна пояснити тим, що у сфері будівниц-
тва основними НД були настанови з вимогами до проек-
тування, виготовлення й експлуатації будівель і споруд 
– будівельні норми і правила. Ця схема відрізняється від 
схем, прийнятих у більшості країн Заходу, в яких історич-
но стандартизація в галузі електротехніки й електричних 
технологій проводилась електротехнічними товариствами 
чи спілками. Західна схема організації стандартизації по-
яснює наявність Міжнародної електротехнічної комісії – 
другої за значенням міжнародної організації зі стандарти-
зації, яка прийняла понад 5 тис. міжнародних стандартів, 
зокрема щодо безпечності електротехнічних приладів та 
виробів побутового і промислового призначення.

Однією з обов’язкових вимог Кодексу є вимога щодо 
відповідальності за координацію діяльності у сфері стан-
дартизації на національному рівні. Цю відповідальність 
повинен брати на себе національний орган стандартизації 
країни, яким, відповідно до чинного законодавства України 
є ЦОВВ з питань стандартизації – Держспоживстандарт.

Цю вимогу складно виконати в Україні, якщо взяти 
до уваги галузеву стандартизацію, отриману у спадок від 
системи стандартизації колишнього СРСР, в якій кількість 
галузевих НД (ОСТ, РД, РТМ, ТУ) більше ніж у два рази 
перевищувала кількість НД загальнодержавного рівня 
(ГОСТ, РД, Р].

Треба також зазначити документи органів влади з 
функціями державного регулювання і нагляду, а саме з 
питань охорони праці, безпечності споруд, систем, машин 
та устаткування, санітарної гігієни й охорони здоров’я. 
До них належать згадані вище будівельні норми і прави-
ла: а) правила будівництва, виготовлення та (чи) безпечної 
експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки (посудин, що 
працюють під тиском, котлів, ліфтів, вантажопідіймаль-
них кранів, трубопроводів тощо); б) санітарні норми і пра-
вила, гранично допустимі концентрації чи рівні, мікробі-
ологічні нормативи; в) медико-біологічні вимоги тощо; 
г) ветеринарно-санітарні правила;ґ ) правила радіаційної 
безпеки.

Зараз створилася ситуація існування близько тисячі 
будівельних та санітарних норм і правил (СНиП, СанПиН, 
ВСН, СП), а також сотні нормативно-правових актів про 
охорону праці та промислову безпеку.

Законами «Про стандартизацію» та «Про стандарти, 
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» 
передбачено нову категорію НД – «технічний регламент», 
метою розробки і застосування якого є: захист життя, здо-
ров’я та майна людей; захист тварин, рослин, довкілля та 
природних ресурсів;запобігання недобросовісній практи-
ці, зокрема уведенню в оману стосовно призначення чи 

безпечності продукції; усунення загрози для національної 
безпеки.

Саме з цією метою розроблено і прийнято докумен-
ти органів влади з функціями державного регулювання і 
вони де-факто є технічними регламентами. Подібним чи-
ном трактується термін «технічний регламент» у директи-
ві Європейського Союзу [12], якою встановлено правила 
розробки і прийняття НД. Згідно з цією директивою, «тех-
нічні регламенти» – це закони, регламенти чи адміністра-
тивні акти, що містять посилання на стандарти, настанови 
чи технічні умови і дотримання яких (де-юре чи де-факто) 
дозволяє виконати вимоги, встановлені згаданими доку-
ментами.

З врахуванням Розпорядження КМУ «Про затверджен-
ня плану першочергових заходів щодо реформування сис-
теми технічного регулювання» від 19.05.2010 № 1070-р 
[13 ] та Розпорядження КМУ від 13 лютого 2013 р. № 
73-р «Про затвердження плану першочергових заходів 
щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 
рік»[ 14], та Розпорядження Прем’єр-міністра України 
М. Азарова від 25 березня 2013 р. №157 «План заходів 
щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми 
адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу»[15] у сфері стандартизації цими Пла-
нами передбачено вжиття наступних заходів: а) розгляд 
питання щодо створення Національного органу стандар-
тизації відповідно до принципів, застосовуваних в ЄС; б) 
підготовка та затвердження плану прийняття ТР на період 
до 2020 року; в) розроблення стандартів, необхідних для 
прийняття ТР; г) виконання Програм перегляду чинних в 
Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), та приведення 
їх у відповідність до Угоди про технічні бар’єри в тор-
гівлі; ґ)прийняття закраїни щодо адаптації законодавства 
України в сфері будівництва до законодавства Європей-
ського Союзу.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна зро-
бити деякі висновки. По-перше, трансформаційні про-
цеси, пов’язані зі збільшенням зв’язків між суб’єктами 
міжнародного права, стимулюють та спрямовують зако-
нодавство України в бік активізації та поліпшення взає-
модії національного законодавства з законодавством ЕС. 
А це, у свою чергу, дозволить українським підприємствам 
та іншим суб’єктам господарювання, які працюють з бу-
дівельним ринком ЕС, більш ефективно використовувати 
потенціал та можливості цього ринку. По-друге, при ви-
користанні законодавства ЕС в будівельній сфері в сис-
темі державного механізму та визначення шляхів його 
реформування, слід враховувати національні особливості 
правової системи нашої держави, а це дозволить обира-
ти найприйнятніші для України варіанти й формулюва-
ти пропозиції щодо вдосконалення наукового підґрунтя 
для формування вітчизняного законодавства. По-третє, 
здійснити «ревізію» українських технічних стандартів 
щодо будівельної продукції і з врахуванням європейського 
розвитку економіки України та прийняти нові адаптовані 
норми в сфері технічного регулювання будівельної галузі.
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ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРАЦІ

Анотація. Сучасні наукові дослідження державного 
управління у сфері праці відрізняються значним роз-
маїттям підходів до визначення сутності державного 
управління, механізму його забезпечення та реалізації, 
а також такими важливими елементами, як завдання, 
мета державного управління, функції, методи, принци-
пи, форми управління у сфері праці тощо.

Ключові слова: державне управління, сфера праці, 
завдання державного управління, принципи державно-
го управління, оплата праці, охорона праці, зайнятість 
населення.

Постановка проблеми. Питання завдань та прин-
ципів державного управління у сфері праці є одним 
з найменш дослідженим у теорії та практиці адміні-
стративного права. Національне законодавство не дає 
чіткого визначення принципів та завдань державного 
управління у сфері праці. У даній статті проаналізована 
нормативно-правова база національного законодавства 
щодо державного управління у сфері праці, на осно-
ві чого визначено основні завдання та принципи його 
здійснення.

Виклад основного матеріалу. Демократичні пере-
творення в Україні передбачають трансформацію сут-
ності і змісту управлінської діяльності в усіх сферах 
державного механізму, в тому числі у сфері управління 
працею. Складність процесу державного управління 
працею проявляється не лише в організаційних про-
блемах, але, насамперед, в усвідомленні необхідності 
широкого використання заходів і засобів регулятивного 
характеру з боку тих державних інститутів, діяльність 
яких пов’язана із забезпеченням реалізації права на 
працю, охорони праці, безпеки праці тощо. Розробка 
проекту Трудового Кодексу визначила необхідність 
впровадження нових форм і методів управлінської ді-
яльності щодо управління у сфері праці. Зокрема, вка-
зане стосується посилення уваги соціальному захисту 
працюючих, безробітних, соціально незахищених кате-
горій осіб, а також посилення вимог до безпеки праці 
та до заходів її охорони. А також, встановлення порядку 
перевірок умов та безпеки праці, проведення жорсткої 
регламентації процедури притягнення до відповідаль-
ності осіб, що її не дотримуються чи порушують. А 
отже, і постановку нових завдань та принципів здійс-
нення державного управління у сфері праці.

У науці адміністративного права, державне управ-
ління розглядається як – самостійний вид державної 
діяльності, що має організуючий, виконавчо-розпоряд-
чий, підзаконний характер, особливої групи державних 
органів (посадових осіб) щодо практичної реалізації 
функцій і завдань держави в процесі повсякденного й 

безпосереднього керівництва економічним, соціаль-
но-культурним та адміністративно-політичним будів-
ництвом [1; 8].

Державне управління у сфері праці – цілеспрямо-
вані дії держави і її владних структур на: забезпечення 
максимальної зайнятості населення відповідного рівня 
розвитку продуктивних сил; усунення і попередження 
в попиті та пропозиції робочої сили; узгодження трудо-
вих відносин; забезпечення прав і свобод людини, в т. 
ч. соціальне забезпечення, соціальний захист, надання 
інших соціальних благ на створення умов для підви-
щення якісного складу людського потенціалу, високого 
рівня і якості життя населення [7].

Державне управління у сфері праці перш за все за-
лежить від сфери в якій воно здійснюється, зокрема 
управління у сфері зайнятості населення, охорони пра-
ці, оплати праці, соціального та пенсійного забезпечен-
ня, працевлаштування молоді та соціально незахище-
них категорій осіб, тощо, – і спрямоване на виконання 
наступних завдань:

- реалізація, гарантованого Конституцією України 
права на працю;

- забезпечення права на оплату праці, на відпочинок 
для тих, хто працює;

- контроль за безпекою праці та її охорона;
- соціальне страхування на випадок безробіття та ін.
На думку кандидата економічних наук, доцен-

та Харківського регіонального інституту державного 
управління НАДУ при Президентові України Жадана 
О. В., метою механізму державного регулювання соці-
ально-трудових відносин є створення умов розбудови 
соціальної держави, спрямованих на збереження люд-
ського та трудового потенціалу, забезпечення їх роз-
витку, захист соціальних інтересів особи та суспільства 
шляхом чіткого функціонування суб’єктів цих відно-
син, координації їх елементів, формування оптималь-
ного співвідношення між різними формами, методами 
та засобами для отримання очікуваних результатів.

Відповідно, поставлена мета спрямована на реаліза-
цію наступних завдань: 

1) призупинення падіння життєвого рівня, поліп-
шення матеріального стану та умов життя усіх верств 
населення;

2) забезпечення ефективної та продуктивної зайня-
тості населення, поліпшення якості та конкурентоспро-
можності робочої сили на вітчизняному та міжнародно-
му ринках праці;

3) створення умов для дотримання конституційних 
прав та гарантій громадян на працю, соціальний захист, 
освіту, охорону здоров’я, культуру, забезпечення жит-
лом тощо [4, с. 4].
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Для досягнення стратегічних і практичних цілей 
щодо забезпечення належного рівня життя громадян, 
всебічного розвитку людини на основі зростання еко-
номічного добробуту країни держава як інститут влади 
здійснює управління на регіональному та національно-
му рівнях, спрямоване на створення умов ефективної, 
продуктивної зайнятості шляхом поліпшення викори-
стання наявних і створення нових робочих місць та 
збалансованості попиту і пропозиції робочої сили [8, 
с. 238]. У зв’язку з цим кандидат економічних наук, до-
цент Класичного приватного університету Бражко О. В. 
виділяє два основних завдання, які повинні бути вирі-
шені управлінням у сфері зайнятості населення:

- задовольняти потреби в робочій силі функціоную-
чого капіталу, що інвестується. Енергійно та прибутко-
во-функціонуючий капітал – найкраще свідчення ефек-
тивного використання робочої сили;

- забезпечення робочими місцями працездатного на-
селення як умова нормального існування людей. Піклу-
вання про добробут населення є традиційно функцією 
держави [2, 1].

Перш за все, це реалізація права на працю, яке га-
рантується державою і забезпечується через діяльність 
органів Державної служби зайнятості, яка є централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує реаліза-
цію державної політики у сфері зайнятості населення і 
трудової міграції, і на яку законом, відповідно, покла-
дено наступні завдання:

1) реалізація державної політики у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції;

2) внесення Міністрові пропозицій щодо формуван-
ня державної політики у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції;

3) сприяння громадянам у підборі підходящої роботи;
4) надання роботодавцям послуг з добору працівників;
5) участь в організації проведення громадських та 

інших робіт тимчасового характеру;
6) сприяння громадянам в організації підприєм-

ницької діяльності, зокрема шляхом надання індивіду-
альних та групових консультацій;

7) участь у реалізації заходів, спрямованих на запо-
бігання масовому вивільненню працівників, профілак-
тика настання страхових випадків, сприяння мобіль-
ності робочої сили та зайнятості населення в регіонах 
з найвищими показниками безробіття, монофункціо-
нальних містах та населених пунктах, залежних від мі-
сто утворюючих підприємств;

8) організація підготовки, перепідготовки і підви-
щення кваліфікації безробітних з урахуванням поточ-
ної та перспективної потреби ринку праці;

9) проведення професійної орієнтації населення;
10) додаткове сприяння у працевлаштуванні окре-

мих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на 
ринку праці;

11) здійснення контролю за використанням робо-
тодавцями та безробітними коштів Фонду загально-
обов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття [10].

Тобто першочергові завдання державного управлін-
ня у сфері праці – це створення соціально-економічного 
розвитку держави, розвитку ринку праці, забезпечення 

функціонування органів влади, що здійснюють кон-
троль у сфері працевлаштування, оплати праці, охоро-
ни праці, контроль за безпечними умовами праці, від-
повідальністю за порушення трудового законодавства 
України та ін. Встановлення таких завдань на загально-
державному рівні є характерною рисою правової соці-
альної держави, де життя і здоров’я людини визнається 
найвищою цінністю. Реалізація завдань управління у 
сфері праці потребує застосування ефективних методів 
та форм державного управління. А також не менш важ-
ливим фактором є державне фінансування даної сфери. 
Адже від належного фінансового підґрунтя залежить, 
наскільки ефективною буде реалізація всіх завдань, 
поставлених перед органами державної влади у сфері 
управління працею.

Щодо принципів державного управління у сфері 
праці, то варто відзначити, що дане питання у науці 
державного управління, як правило, не розглядається. 
Проте, як і будь який інший вид державної діяльності, 
управління у сфері праці має свою законодавчу базу, на 
основі якій воно здійснюється. Аналіз національного 
законодавства дозволяє виділити наступні принципи 
управління у сфері праці:

- принципи закріплені Конституцією України [6], 
– верховенство права (ст. 8), законності, гласності, до-
ступ громадян та громадських організацій до участі в 
управлінні державними справами (ст. 38);

- принципи, закріплені Кодексом законів про працю 
України [5], – рівність трудових прав громадян України 
(ст. 2), вільний вибір діяльності, сприяння працевлаш-
туванню, правовий захист від необґрунтованої відмови 
у прийнятті на роботу, правовий захист громадян Укра-
їни, що працюють за її межами (ст. 5);

- принципи, закріплені іншими нормативно-право-
вими актами про працю – (ЗУ «Про охорону праці», 
«Про зайнятість населення», «Про оплату праці» тощо) 
пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відпові-
дальность роботодавця за створення належних, безпеч-
них і здорових умов праці;

- соціального захисту працівників, повного відшко-
дування шкоди особам, які потерпіли від нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань; 

- встановлення єдиних вимог з охорони праці для 
всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльно-
сті незалежно від форм власності та видів діяльності; 

- забезпечення координації діяльності органів дер-
жавної влади, установ, організацій, об’єднань грома-
дян, що розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни 
та безпеки праці, а також співробітництва і проведення 
консультацій між роботодавцями та працівниками (їх 
представниками), між усіма соціальними групами під 
час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та 
державному рівнях [15]; 

- вільне обрання місця застосування праці та виду 
діяльності, вільний вибір або зміну професії; одержан-
ня заробітної плати (винагороди) відповідно до законо-
давства; 

- соціальний захист у разі настання безробіття; 
- захист від дискримінації у сфері зайнятості, необ-

ґрунтованої відмови у найманні на роботу і незаконно-
го звільнення; 
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- безоплатне сприяння у працевлаштуванні, обранні 
підходящої роботи та одержанні інформації про ситуа-
цію на ринку праці та перспективи його розвитку; 

- професійну орієнтацію з метою самовизначення 
та реалізації здатності особи до праці; 

- професійне навчання відповідно до здібностей та 
з урахуванням потреб ринку праці [12].

Управління охороною праці – це підготовка, ух-
валення і реалізація рішень щодо здійснення орга-
нізаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і ліку-
вально-профілактичних методів, які спрямовані на 
збереження здоров’я і працездатність людини в процесі 
праці [3, 10]. Головною метою державного управління 
у сфері охорони праці є створення здорових, безпечних 
умов праці. Для цього в Україні прийнято Закон Укра-
їни «Про затвердження Загальнодержавної соціальної 
програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища на 2014-2018 роки», який 
визначив завдання і напрями діяльності державного 
управління у сфері праці на найближчі роки, а саме:

1) підвищення ефективності державного управлін-
ня охороною праці, зокрема шляхом приведення нор-
мативно-правової бази у сфері охорони праці у відпо-
відність із сучасними вимогами та законодавством ЄС;

2) удосконалення системи державного нагляду і 
громадського контролю за додержанням вимог законо-
давства з охорони праці, оптимізації діяльності струк-
турних підрозділів з охорони праці центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування;

3) удосконалення державного управління охороною 
праці через реформування державних органів управ-
ління охороною праці;

4) підвищення рівня відповідальності роботодавців 
за створення безпечних і здорових умов праці, своєчас-
ність подання достовірної інформації про стан охорони 
праці на підприємствах, тощо [13].

Держава здійснює регулювання оплати праці пра-
цівників підприємств усіх форм власності шляхом 
встановлення розміру мінімальної заробітної плати та 
інших державних норм і гарантій, встановлення умов і 
розмірів оплати праці керівників підприємств, заснова-
них на державній, комунальній власності, працівників 
підприємств, установ та організацій, що фінансуються 
чи дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткуван-
ня доходів працівників [14].

Також державою гарантується право на відпустку 
для тих, хто працює. Законодавство встановлює дер-
жавні гарантії права на відпустки, визначає умови, 
тривалість і порядок надання їх працівникам задля 
відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а та-
кож для виховання дітей, задоволення власних життє-
во важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку 
особи [9].

Окрім цього, у сфері управління працею держава 
встановлює гарантій щодо захисту прав громадян на 
отримання матеріального забезпечення та соціальних 
послуг у разі тимчасової непрацездатності (включа-
ючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, 
хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, смерті гро-
мадянина або члена його сім’ї [11].

Висновки. Отже, як бачимо, визначити конкрет-
ні принципи та завдання державного управління у 
сфері праці в Україні надзвичайно складно, але вони 
прослідковуються у чинних нормативно-правових 
актах нашої держави. Аналізуючи чинне законодав-
ство України, доцільно зазначити, що існуюча систе-
ма завдань державного управління спрямована на все 
стороннє забезпечення та реалізацію прав громадян 
України на працю, на оплату праці та відпочинок, на 
безпечні умови праці, охорону праці тощо. Основни-
ми принципами здійснення управління у сфері праці є 
верховенство права та законність, пріоритетність прав 
людини, відповідальність органів державної влади за 
свою діяльність перед громадянами, участь громадян у 
здійсненні управління та ін.
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Усикова О. В. Принципы и задания управления 
в сфере труда

Аннотация. Современные научные исследования 
государственного управления в сфере труда отличаются 
значительным разнообразием подходов к определению 
сущности государственного управления, механизма его 
обеспечения и реализации, а также такими важными 
элементами, как задача, цель государственного управ-
ления, функции, методы, принципы, формы управления 
в сфере труда и другое.

Ключевые слова: государственное управление, 
сфера труда, задания государственного управления, 
принципы государственного управления, оплата труда, 
охрана труда, занятость населения.

Usikova O. Principles and tasks of management in 
the field of labor

Summary. Modern scientific research of governance in 
the world of work differ significantly diverse approaches 
to determining the nature of public administration, the 
mechanism of its software and implementation, as well 
as an important element, as a task the goal of public 
administration, functions, methods, principles, forms of 
management in the world of work and more.

Key words: the state administration, state administration 
in the field of labor, management principles in the field of 
labor and task of public administration in the labor field.
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УДК 351.823.1(477)

Ящук К. В.,
ад’юнкт кафедри адміністративного права і процесу 

Національної академії внутрішніх справ

ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ 
ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТВАРИННОГО СВІТУ
Анотація. У даній науковій статті розкрито особли-

вості порядку притягнення до адміністративної відпові-
дальності за правопорушення в галузі тваринного світу.

Ключові слова: адміністративний процес, прова-
дження, стадія, оскарження, тваринний світ.

Постановка проблеми. В наукових джерелах питан-
ня, що стосується адміністративного процесу, адміністра-
тивної відповідальності, адміністративних проваджень, 
їх стадій знайшло своє відображення в працях провідних 
науковців-адміністративістів. Однак питання щодо поряд-
ку притягнення до адміністративної відповідальності за 
правопорушення в галузі тваринного світу як підвидовий 
елемент адміністративної відповідальності залишилося 
поза увагою.

Метою статті є розкриття процесуального порядку 
розгляду адміністративних справ про порушення в галузі 
тваринного світу.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 245 
КУпАП, завданнями провадження у справах про адміні-
стративні проступки є своєчасне, усебічне, повне та об’єк-
тивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в 
точній відповідності із законом, забезпечення виконання 
винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, 
що сприяють вчиненню адміністративних проступків, за-
побіганню проступків, вихованню громадян у дусі додер-
жання законів, зміцнення законності.

Одним з видів проваджень є провадження у справах 
про адміністративні проступки – це правовий інститут, у 
рамках якого регулюються процесуальні адміністратив-
но-деліктні відносини і забезпечується вирішення адміні-
стративних справ, а також запобігання адміністративним 
проступкам; діяльність уповноважених органів й осіб 
щодо застосування адміністративних стягнень і сукуп-
ність відносин, що виникають при цьому, врегульованих 
нормами адміністративного права.

Справи про адміністративні проступки розглядають 
органи або посадові особи, перелік яких та їх повнова-
ження встановлюються ст. 213 244-15 КУпАП та іншими 
законами України, у межах наданих їм повноважень.

Органами, що наділені правом розглядати справи про 
адміністративні проступки в галузі тваринного світу, є: 
районні, районні в місті, міські та міськрайонні суди (ст. 
221 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня); центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері ветеринарної медицини, ве-
теринарна міліція (ст. 238 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення); органи рибоохорони (ст. 240 
Кодексу України про адміністративні правопорушення); 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері мисливського господарства (ст. 242 
Кодексу України про адміністративні правопорушення); 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику із здійснення державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони при-
родних ресурсів (ст. 242-1 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення).

Водночас хотілося б зазначити, що ст. 39 Закону Укра-
їни «Про мисливське господарство та полювання» вста-
новлено, що на єгерів та посадових осіб користувачів 
мисливських угідь, уповноважених на охорону державно-
го мисливського фонду (в межах, закріплених за користу-
вачами мисливських угідь), покладається право складати 
протоколи про порушення правил полювання, інших вста-
новлених цим Законом вимог. 

Разом з тим у статті 255 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення визначені уповноважені особи, 
які мають право складати протоколи про адміністративні 
правопорушення, однак єгері та посадові особи користува-
чів мисливських угідь, уповноважених на охорону держав-
ного мисливського фонду, до цього переліку не входять.

Слід зазначити, що більша частина мисливських угідь 
належить громадським організаціям, приватним товари-
ствам та підприємствам і лише невелика частка угідь за-
лишилася у користувачів з державною формою власності.

Статтею 21 Закону визначено, що ведення мислив-
ського господарства здійснюється користувачами мис-
ливських угідь. Умови ведення мисливського господар-
ства визначаються у договорі, яким, зокрема, передбачені 
обов’язки з охорони та відтворення мисливських тварин, 
щорічного вкладання коштів на охорону та відтворення 
мисливських тварин, сформування і утримання єгерської 
служби та інше.

Обов’язки користувачів мисливських угідь визначені 
ч. 2 ст. 30 Закону, зокрема: у п. 7 – здійснювати охоро-
ну державного мисливського фонду, утримувати єгерську 
службу (згідно із ст. 29 Закону з метою охорони мислив-
ських угідь користувачі угідь створюють єгерську службу 
з розрахунку не менше як 1 єгер на 5 тис. га лісових або 10 
тис. га польових чи водно-болотних мисливських угідь); 
у п. 11 – ... щорічно вкладати кошти на охорону і відтво-
рення з розрахунку на 1 тис. га лісових угідь не менше 
тридцяти, польових – двадцяти п’яти, водно-болотних – 
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
у п. 12 – здійснювати заходи щодо виконання загальнодер-
жавних і місцевих екологічних програм з питань охорони 
тваринного світу.
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У разі систематичного невиконання обов’язків щодо 
охорони та відтворення мисливських тварин, зобов’язань, 
обумовлених договором, п. 4 ч. 1 ст. 23 Закону передбаче-
но припинення права користувача на користування мис-
ливськими угіддями.

Однак суперечність норм права, яка виникла між ст. 
255 КУпАП, до переліку осіб у якій не включені єгеря та 
посадові особи користувачів мисливських угідь, уповнова-
жених на охорону державного мисливського фонду, та ст. 
39 Закону, якою за останніми встановлено право складати 
протокол про порушення правил полювання. Саме тому з 
метою усунення даної прогалини пропонуємо внести зміни 
та доповнити ч. 2 ст. 255 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення п. 8 наступного змісту:

«п. 8 єгеря та посадові особи користувачів мислив-
ських угідь, уповноважених на охорону державного 
мисливського фонду».

Слід зазначити, що на даний час в районах, окрім ра-
йонного мисливствознавця, нікому складати протокол про 
адміністративні правопорушення. У зв’язку з цим поруш-
ників правил полювання стало більше, вони ігнорують 
єгерські служби, безкарно здійснюють правопорушення. 
Як наслідок зазначеної правової колізії почастішали випад-
ки не правового впливу єгерів на браконьєрів і навпаки.

Ситуація, яка склалася, створює «комфортні» умови 
для браконьєрів, що, безумовно, впливає на погіршення 
стану охорони і відтворення тваринного світу. Так, у разі 
затримання браконьєра, відповідно до вимог положень ст. 
255 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня, єгер не може притягти порушника до адміністративної 
відповідальності. Для того щоб порушник був покараний, 
єгер повинен залучати уповноважену особу державного 
органу, що, в свою чергу, призводить до зайвих витрат 
робочого часу, коштів і дуже часто унеможливлює притяг-
нення порушника до відповідальності.

Отже, виходячи з наведеного вище, для усунення роз-
біжностей та однакового застосування норм права, а також 
посилення захисту тваринного світу, необхідно включити 
до переліку осіб, які мають право складати протоколи про 
адміністративні правопорушення, єгерів та посадових 
осіб користувачів мисливських угідь, уповноважених на 
охорону державного мисливського фонду.

Адміністративне провадження поділяється на два 
види: загальний і спеціальний, які, залежно від обсягу та 
складності процесуальної діяльності, можливо поділити 
на спрощене та звичайне.

Спрощене провадження застосовується щодо неве-
ликої кількості проступків, прямо передбачених ст. 258 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
що характеризується мінімумом процесуальних дій та 
їх оперативністю. У таких випадках протокол про адмі-
ністративний проступок не складається, посадова осо-
ба, яка виявила проступок, приймає і виконує рішення 
про накладення стягнення (штрафу або попередження). 
Проте, якщо порушник заперечує щодо правомірності 
накладеного стягнення, то складається протокол про ад-
міністративний проступок і провадження здійснюється у 
звичайному порядку [1, с. 161-162]. Водночас спрощене 
провадження може бути застосовано у випадках вчинення 
таких проступків в галузі тваринного світу, як: ч. 3 ст. 85 
(«Порушення правил рибальства»), якщо розмір штрафу 

не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян; ч. 1 ст. 85 («Порушення правил полювання 
(полювання без належного на те дозволу, в заборонених 
місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або 
способами, на заборонених для добування тварин, допус-
кання собак у мисливські угіддя без нагляду, полювання з 
порушенням установленого для певної території (регіону, 
мисливського господарства, обходу тощо) порядку здійс-
нення полювання), яке не мало наслідком добування, зни-
щення або поранення тварин, а також транспортування 
або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки 
цього факту в контрольній картці обліку добутої дичини і 
порушень правил полювання та в дозволі на їх добуван-
ня), якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян; ст. 107 (у випадках 
вчинення правопорушень, перелічених в ч. 3 ст. 238).

Відносно інших проступків в галузі тваринного світу 
(ст. 50, ч.ч. 2,4,5 ст. 85, ст.ст. 85-1, 86-1, 87, 88, 88-1, 88-2, 
89, 90, 188-22 Кодексу України про адміністративні право-
порушення), можна сказати, що стосовно них здійснюєть-
ся звичайне провадження.

Звичайне провадження здійснюється у більшості 
справ і детально регламентовано чинним законодавством. 
Воно передбачає складання протоколу, визначає зміст, за-
побіжні заходи і порядок їх застосування, права й обов’яз-
ки учасників провадження, порядок розгляду справ, фак-
ти, обставини, що є доказами.

У структурі кожного з адміністративних проваджень 
є можливість відокремити відносно самостійні елементи: 
стадії, етапи та процесуальні дії.

Провадження у справах про адміністративні про-
ступки в галузі тваринного світу України мають такі ста-
дії: 1) порушення справи про адміністративний просту-
пок; 2) розгляд справи про адміністративний проступок; 
3) прийняття рішення по справі; 4) оскарження та опро-
тестування прийнятого рішення; 5) виконання постанови.

Стадія порушення справи про адміністративний про-
ступок являє собою цілий комплекс процесуальних дій, 
спрямованих на встановлення самої події правопорушен-
ня, обставин правопорушення, їх фіксацію та кваліфіка-
цію. На цій стадії створюються умови для об’єктивного 
та швидкого розгляду справи, застосування до винного 
передбачених законодавством заходів впливу.

Підставою для порушення адміністративної справи та 
попереднього з’ясування її обставин є вчинення особою 
діяння, яке містить ознаки адміністративного правопо-
рушення (фактична підстава). Проте фактичної підстави 
не завжди достатньо для того, щоб провадження у справі 
розпочалося. Для цього необхідна ще й формальна, про-
цесуальна, підстава, тобто інформація про правопорушен-
ня. Іншими словами, крім підстави для порушення справи 
про адміністративне правопорушення має бути ще й при-
від.

Приводом для порушення адміністративної справи 
може бути: заява (письмова або усна) свідків, потерпілих 
та інших громадян; повідомлення посадових осіб, адмі-
ністрації підприємств, установ, організацій, судово-слід-
чих органів; повідомлення преси та інших засобів масової 
інформації; повідомлення громадських організацій, това-
риських судів; безпосереднє виявлення порушення упов-
новаженою особою.
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Процесуальним документом, який фіксує закінчення 
стадії порушення адміністративної справи, є протокол. 
Так, відповідно до ст. 255 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення за порушення в галузі тварин-
ного світу протоколи складають: 

1) уповноважені на те посадові особи органів держав-
ної санітарно-епідеміологічної служби та центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері ветеринарної медицини, уповноважених підрозді-
лів ветеринарної міліції   за порушення правил щодо ка-
рантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог; 

2) уповноважені на те посадові особи органів Держав-
ної прикордонної служби України   за порушення правил 
використання об’єктів тваринного світу (ч.ч. 2, 4, 5 ст. 85 
КУпАП); 

3) уповноважені на те посадові особи органів рибо-
охорони – за порушення правил використання об’єктів 
тваринного світу (ч.ч. 4, 5 ст. 85 КУпАП), виготовлення 
чи збут заборонених знарядь добування об’єктів тварин-
ного або рослинного світу (ст. 85-1 КУпАП), порушення 
порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рос-
линного світу, правил утримання диких тварин у неволі 
або в напіввільних умовах (ст. 88-1 КУпАП), порушення 
вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до 
Червоної книги України (ст. 90 КУпАП); 

4) уповноважені на те посадові особи центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері лісового господарства (ч.ч. 2, 5 ст. 85, ст.ст. 85-1, 
88-1, 90 КУпАП);

5) уповноважені на те посадові особи центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, раціо-
нального використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів (ч.ч. 2, 4, 5 ст. 85, ст.ст. 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90 
КУпАП).

Водночас вичерпний перелік обставин, коли про-
вадження у справі про адміністративний проступок не 
може бути розпочато, а вже розпочате підлягає закриттю, 
міститься у ст. 247 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, а у статтях 251–252 цього Кодексу вста-
новлено порядок збирання, одержання та оцінки доказів.

Друга стадія – розгляд справи про адміністративний 
проступок, що складається з таких процесуальних етапів: 
- підготування справи до розгляду; - слухання справи.

Загальний порядок розгляду справ про адміністра-
тивні проступки визначається статтями 276-282 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. Місце і 
строки розгляду справ про адміністративні проступки рег-
ламентуються статтями 276-277 цього Кодексу.

Так, наприклад, справи про адміністративні правопо-
рушення розглядаються посадовими особами органів ри-
боохорони згідно із ст. 240 КУпАП. Особа, яка розглядає 
справу про адміністративне правопорушення, перевіряє 
правильність оформлення матеріалів про адміністративне 
правопорушення у відповідності до ст. 278 КУпАП.

Справа про адміністративне правопорушення розгля-
дається за місцем його вчинення. Строки розгляду справ 
про адміністративні проступки є короткими та становлять, 
як правило, 15 днів із дня одержання органом (посадовою 
особою), правомочним розглядати справу, протоколу про 

адміністративний проступок та інших матеріалів справи.
Проте при розгляді справ про адміністративні про-

ступки слід враховувати вимоги ст. 38 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, у якій передбачено, 
що в разі відмови в порушенні кримінальної справи або 
закриття кримінальної справи, але при наявності в діях 
порушника ознак адміністративного правопорушення ад-
міністративне стягнення може бути накладено не пізніш 
як через місяць із дня прийняття рішення про відмову в 
порушенні кримінальної справи або про її закриття.

Третя стадія – прийняття рішення у справі. Розгля-
нувши справу про адміністративний проступок, орган 
або компетентна посадова особа, відповідно до статей 
283-284 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення, виносить одну з постанов у справі, а саме: про 
накладення адміністративного стягнення; про застосуван-
ня заходів впливу щодо неповнолітніх або про закриття 
справи. Водночас вимоги до протоколу засідання колегі-
ального органу у справі про адміністративний проступок 
містяться у ст. 281 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.

Постанова по справі про адміністративне правопору-
шення винесена органом рибоохорони повинна містити: 
повну назву органу, який її виніс; дату розгляду справи; 
відомості про особу, щодо якої розглядається справа; ви-
кладення обставин, установлених при розгляді справи; 
зазначення нормативного акта, який передбачає відпові-
дальність за даний адміністративний проступок; прийня-
те за справою рішення, а також вказівку про порядок і 
строк її оскарження [2].

Постанова за справою оголошується негайно після 
закінчення розгляду справи, а копія протягом трьох днів 
вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено, 
а також потерпілому на його прохання. У разі, якщо копія 
постанови надсилається, про це робиться відповідна від-
мітка у справі.

Четверта стадія – оскарження чи опротестування 
постанови у справі про адміністративний проступок не 
є обов’язковою, що складається з таких процесуальних 
етапів: – оскарження постанови; – опротестування поста-
нови.

Скаргу на постанову у справі про адміністративний 
проступок може бути подано протягом 10 днів від дня ви-
несення постанови. Скарга і протест на постанову у справі 
про адміністративний проступок розглядається правочин-
ними органами (посадовими особами) в 10-денний строк 
від дня їх надходження, якщо інше не встановлено закона-
ми України. Порядок та строк оскарження постанови про 
адміністративні проступки передбачений у ст.ст. 288, 289 
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Повернення необґрунтовано стягнутих сум штрафів 
на підставі рішення посадової особи про скасування по-
станови про накладення штрафу здійснюється протягом 
30 днів. У разі відхилення заяви про оскарження поста-
нови про накладення штрафу ліцензіат повинен сплатити 
штраф протягом 10 днів після прийняття цього рішення.

Скаргу на постанову за справою про адміністративний 
проступок може бути подано протягом 10 днів із дня вине-
сення постанови. Постанову за справою про адміністра-
тивний проступок може бути опротестовано прокурором. 
Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання 
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постанови про накладення адміністративного стягнення 
до розгляду скарги.

Орган (посадова особа) у розгляді справи або протес-
ту на постанову у справі про адміністративний проступок 
приймає одне з таких рішень, а саме: залишає постанову 
без зміни, а скаргу чи протест без задоволення; скасовує 
постанову і надсилає справу на новий розгляд; скасовує 
постанову і закриває справу; змінює захід стягнення в ме-
жах, передбачених нормативним актом про відповідаль-
ність за адміністративний проступок, з тим, однак, щоби 
стягнення не було посилено.

Порядок оскарження в суді рішень суб’єктів юрисдик-
ції регулюється нормами Кодексу адміністративного судо-
чинства України від 6 липня 2005 р. № 2747 [3].

П’ята стадія – виконання постанови про накладення 
адміністративного стягнення. 

Постанова про накладення адміністративного стягнен-
ня, зокрема постанова органів рибоохорони, є обов’язко-
вою для виконання державними і громадськими органами, 
підприємствами, установами, організаціями, посадовими 
особами й громадянами та підлягає виконанню з моменту 
її винесення, якщо інше не встановлено законом, органом, 
що виніс таку постанову.

Не підлягає виконанню постанова про накладення ад-
міністративного стягнення, якщо її не було звернуто до 
виконання протягом трьох місяців від дня винесення.

Постанова про накладання адміністративного стяг-
нення у вигляді попередження обов’язково виноситься в 
письмовій формі і виконується органом (посадовою осо-
бою), який виніс постанову шляхом оголошення постано-
ви порушнику.

Висновки. Провадження, що спрямовані на вирішен-
ня справ про адміністративні проступки в галузі тварин-
ного світу України, мають такі ознаки:

- провадження можуть бути як звичайним, так і спро-
щеним, і передбачає складання протоколу, визначає 
зміст, запобіжні заходи і порядок їх застосування, права 
й обов’язки учасників провадження, порядок розгляду 
справ, факти, обставини, що є доказами;

- строки розгляду справ про адміністративні про-
ступки в галузі тваринного світу України є короткими та 
становлять, як правило, 15 днів із дня одержання органом 

(посадовою особою), правомочним розглядати справу, 
відповідного протоколу про адміністративний проступок 
та інших матеріалів справи;

- виникають з необхідністю вирішення суперечки про 
право із застосуванням заходів адміністративної відпові-
дальності, зокрема, попередження, штрафу, конфіскації, 
позбавлення права полювання, зупинення дії ліцензії (до-
зволу) на здійснення певного виду діяльності, анулювання 
ліцензії (дозволу) на здійснення певного виду діяльності;

- унаслідок здійснення вказаного провадження при-
ймається рішення, завдяки якому вирішується правовий 
конфлікт, а саме постанова про накладення адміністратив-
ного стягнення за вчинений адміністративний проступок 
в галузі тваринного світу або про закриття справи.
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Аннотация. В данной научной статье раскрыты 
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