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ТЕОРІЯ ТА ІсТОРІЯ ДЕРжАви І ПРАвА; 
ІсТОРІЯ ПОЛІТиЧНих І ПРАвОвих УЧЕНь

Бондар Н.А.,
аспірант кафедри приватного та соціального права

Сумського національного аграрного університету

УДК 340.1+378.1

ОсОБЛивОсТІ ОТРиМАННЯ ЮРиДиЧНОЇ (ПРАвНиЧОЇ) ОсвІТи  
в УКРАЇНІ (XVII – ПОЧАТОК хх сТ.)

Постановка проблеми. Для комплексного ана-
лізу розвитку юридичної освіти в Україні потрібно 
звернутися до історії. Вивчення історичного досвіду 
набуває важливого значення для врахування особли-
востей побудови моделі сучасної юридичної (прав-
ничої) освіти в Україні, її формування і розвитку під 
час побудови системи підготовки кваліфікованих 
юристів.

Актуальність комплексного дослідження щодо 
розвитку юридичної (правничої) освіти на теренах 
нашої країни зумовлюється потребою висвітлен-
ня особливостей навчально-освітнього процесу на 
українських землях у різні історичні періоди. Тільки 
знання щодо попередньої системи юридичної освіти 
дозволять бути сучасній системі більш досконалою 
та доцільною.

Становлення вищої юридичної (правничої) освіти 
на українських землях, на нашу думку, можна умовно 
поділити на декілька етапів: 1) XVII –XVIII ст. – за-
родження юридичної освіти на українських землях; 
2) ХІХ –початок ХХ ст.; цей етап пов’язаний з діяль-
ністю імператорських університетів – Харківського, 
Київського та Новоросійського та продовженням ді-
яльності Львівського університету, відкриттям Чер-
новецького університету; 3) 1917–1991 роки – цей 
етап припадає на радянський період; 4) 1991 рік – 
сьогодення – розвиток та реформування юридичної 
(правничої) освіти в незалежній Україні.

Мета та завдання дослідження. Метою до-
слідження є з’ясування основних етапів розвитку 
юридичної (правничої) освіти в Україні з моменту 
її виникнення до початку ХХ ст.; з’ясування осо-
бливостей навчального процесу на юридичних фа-
культетах університетів у різні історичні періоди, 
а також уявляється доцільним проаналізувати ді-
яльність перших університетів на теренах України, 
організацію та особливості навчального процесу під 
час підготовки юристів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням розвитку юридичної (правничої) освіти 
присвячено багато наукових праць, деякі з них були 
використані під час написання даної статті. У них 
приділяється особлива увага виникненню та роз-
витку юридичної освіти в цілому, а от особливості 
навчального процесу, на нашу думку, мають фра-
гментарний характер та потребують подальшого 
дослідження. Дослідженням різних періодів юри-

дичної (правничої) освіти в Україні займалися такі 
вчені: І. Бойко, О. Войно-Даньчишина, М. Влади-
мирський-Буданов, В. Кахніч, Е. Писарєва, В. Труба, 
М. Чубинський та ін.

виклад основного матеріалу. Зародження юри-
дичної (правничої) освіти відбулося ще в античному 
світі. Первісною формою були атенеї – тип навчаль-
них закладів у Стародавньому Римі та Візантії, які за 
своїм змістом нагадували риторські школи. Першим 
став Римський атеней, заснований в 135 році н.е., 
в якому вивчали граматику, елоквенцію (риторику), 
філософію, діалектику та право. 

У середні віки розвиток юридичної (правничої) 
освіти пов’язаний з появою університетів та рецепці-
єю римського права. Майже всі середньовічні універ-
ситети у своєму складі мали чотири підрозділи: теоло-
гічний, філософський, медичний та юридичний. Вже 
в ХІІІ столітті вони почали називатися факультетами. 

Подією, з якою пов’язують виникнення та розви-
ток юридичної (правничої) освіти на теренах Украї-
ни, стало заснування 20 січня 1661 року Львівського 
університету на базі школи при Львівській єзуїтській 
колегії. Серед чотирьох факультетів було створено 
юридичний факультет, який називали факультетом 
«обох прав», адже на ньому готували фахівців із 
канонічного та римського права. У 1773 році зі ска-
суванням ордену єзуїтів була припинена діяльність 
Львівського університету.

21 жовтня 1784 року австрійським імператором 
Йосифом ІІ була відновлена діяльність університету, 
який у своїй структурі мав філософський, теологіч-
ний, медичний та юридичний факультети. Юридич-
ний факультет готував державних чиновників у сфе-
рі права – суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів.

Навчання і викладання відбувалося німецькою і 
латинською мовами, але вже з 1869 року почали ви-
користовувати польську, іноді українську мову.

На початку діяльності юридичний факультет 
Львівського університету складався з чотирьох ка-
федр, а саме: кафедри політичних учень й австрій-
ського законодавства; кафедри природного права, 
права народів та інституцій; кафедри цивільного, 
пандектного та кримінального права і кафедри кано-
нічного права, пізніше кафедральна структура була 
значно розширена, з’явилися, наприклад, кафедри 
польського права, німецького права, вексельного 
права, торгового права тощо. 
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Навчальні програми юридичного факультету 
Львівського університету в 1784–1871 роках охо-
плювали всі основні галузі юридичної науки (істо-
рію держави і права, римське право, німецьке право, 
канонічне право, адміністрацію, європейську статис-
тику, австрійське загальне приватне право, австрій-
ський цивільний процес, австрійське кримінальне 
право, європейську філософію права, європейське 
міжнародне право, торговельне та вексельне право, 
судову медицину, фінансове право, економіку, дер-
жавне право конституційних монархій, австрійське 
загальне фінансове законодавство, австрійське по-
літичне законодавство, австрійське гірниче право, 
державні розрахунки тощо) [3, c. 8]. 

Навчальний процес у Львівському університеті 
мав свої особливості та здійснювався у наступних 
формах: лекції, політичні та правові диспути, пись-
мові трактати. Лекції були найбільш розповсюдже-
ною формою навчального процесу, викладач не лише 
розповідав навчальний матеріал, а й здійснював 
коментар праць та книг відповідних фахівців. Під 
диспутами розумілись спеціально організовані дис-
кусії, в ході яких демонструвалося зіткнення думок 
із будь-якої проблеми або питання. Теми диспуту 
завжди оголошувалась завчасно, з метою ретельної 
підготовки студентами, адже вони повинні були ви-
словити всі «за» та «проти», висловити свою думку, 
обґрунтовуючи її. Перемогу отримував той студент, 
який найбільше наводив цитувань та аргументацій 
своєї правоти. Окрім того, студентами виконувалися 
письмові вправи – написання трактатів наукового чи 
релігійного характеру.

Таким чином, якщо студент виконував навчаль-
ний план, то він міг отримати титул бакалавра, ма-
гістра чи доктора. Але І. Бойко, зазначає, що не всі 
студенти отримували зазначені титули, лише тре-
тина студентів ставала бакалаврами, і лише кожен 
шістнадцятий міг стати магістром [1, c. 165]. 

ХІХ – початок ХХ ст. – це етап розвитку юридич-
ної освіти, пов’язаний зі створенням університетів 
на українських землях, що перебували у складі двох 
імперій – Російської та Австро-Угорської. Такими 
університетами стали імператорські – Харківський 
(1805 р.), Київський (1834 р.) та Новоросійський 
(Одеський) (1865 р.), продовжував освітню діяль-
ність Львівський, а в 1875 році був відкритий Черні-
вецький університет ім. Франца-Йосифа.

Аналізуючи систему підготовки юристів на те-
риторії України цього періоду, можна виокремити 
певну спеціалізацію навчальних закладів, яка зу-
мовлювалася практичними потребами розвитку сус-
пільного та господарського життя Російської імперії 
в цілому. До системи навчальних закладів, які здій-
снювали підготовку юристів на українських землях, 
відносили: 

– юридичні факультети університетів, які готу-
вали універсальних юристів;

– юридичні ліцеї, які випускали спеціалістів з 
юридичною освітою. 

На території України діяли два ліцея, але обидва 
були реорганізовані: Рішельєвський ліцей – у Новоро-

сійський університет у 1865 році, а юридичний ліцей у 
Ніжині – в історико-філологічний інститут в 1875 році. 

Причини занепаду ліцеїв, на думку тогочасного 
Міністерства народної просвіти, полягали в їх осо-
бливому устрої: вони не мали наукового і практич-
ного значення, займали проміжне місце між універ-
ситетами і гімназіями, а також не належали ні до 
розряду середніх, ні до розряду вищих навчальних 
закладів [8, с. 429]. 

Діяльність університетів врегульовувалась Уні-
верситетськими статутами 1804, 1835, 1863, 1884 рр. 
Ці нормативно-правові акти відіграли значну роль у 
становленні не лише юридичних факультетів, а й ви-
щої освіти в Російській імперії. 

Досліджуючи основні положення Університет-
ських статутів, потрібно зауважити, що вони зале-
жали від політичної ситуації в державі, а їх зміст був 
доволі суперечливим, що проявлялося в таких кри-
тичних аспектах, як надання майже повної автономії 
університетам (статути 1804 та 1863 рр.), а згодом 
скасування цих привілеїв (статути 1835 і 1884 рр.)

Університетські статути ХІХ ст. врегульовували 
всі основні види діяльності університетів, почина-
ючи від господарсько-адміністративної до науко-
во-викладацької. Звичайно, ці нормативно-право-
ві акти мали свої плюси та мінуси, але завдяки їм 
в освітній процес увійшли такі посади, як ректор, 
декан, професор, доцент; структура університетів 
закріплювалась у таких структурних одиницях, як 
факультет, кафедра, лабораторія; висвітлювалися 
питання автономії, самоврядування, організації на-
вчального процесу тощо.

Олександр І 5 листопада 1804 року підписав Ста-
тут імператорського Московського університету, 
невдовзі був підписаний аналогічний статут Харків-
ського університету. Статут закріплював діяльність 
чотирьох відділів або факультетів: відділ фізичних 
та математичних наук; відділ лікарських та медич-
них наук; відділ словесних наук; відділ моральних 
та політичних наук (це і був юридичний факультет), 
який у своєму складі мав наступні кафедри: бого-
слов’я; тлумачення Святого писання та церковної іс-
торії; теоретичної та практичної філософії; природ-
ного, політичного та народного права; цивільного 
та кримінального судочинства в Російській імперії; 
право стародавніх та сучасних народів; дипломати-
ки та політичної економії [11]. 

Відповідно до статуту 1835 року юридичні фа-
культети повинні були готувати чиновників для 
державної служби, а не вчених-правознавців. Цим 
нормативним документом встановлювалися дисци-
пліни, які повинні були викладатись на юридично-
му факультеті: енциклопедія законодавства (сучасна 
теорія держави та права); римське законодавство 
та історія; цивільні закони; закони благоустрою та 
благочинства; закони про державні повинності й фі-
нанси; поліцейські та кримінальні закони; загальне 
правознавство (Jus gentium) [12]. 

Наступним вирішальним кроком стало прийнят-
тя Російською імперією Університетського статуту 
1863 року. За влучним висловом С.В. Рождествен-
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ського, всі нововведення цього статуту групуються 
навколо чотирьох найголовніших питань, а саме 
– управління університетами, навчальні плани фа-
культетів, забезпечення університетів професорами 
та організація студентів [8, с. 416]. 

Разом з юридичними факультетами продовжу-
вали діяти історико-філологічний університет, ме-
дичний та фізико-математичний. Враховуючи по-
ложення цього статуту, можна виділити три блока 
дисциплін, які викладались на юридичних факуль-
тетах: загальнотеоретичні, історичні та російське 
законодавство, а також політична економія та ста-
тистика були окремими курсами, збільшилася чи-
сельність навчальних дисциплін.

Найголовнішою проблемою розвитку юридич-
них факультетів Харківського, Київського та Ново-
російського університетів стала відсутність загаль-
них стандартів навчання та кадрове забезпечення. 
На етапі формування юридичних факультетів окрес-
лена проблема вирішувалась за рахунок запрошених 
науково-педагогічних працівників із західної Євро-
пи, а також закордонним стажуванням викладачів, 
яке тривало 2 роки. Вже статутами 1835 та 1863 ро-
ків починають встановлюватися вимоги кількісного 
показника кадрового забезпечення, так, за статутом 
1835 року, кількість кадрів на юридичних факульте-
тах повинна становити 7, а за статутом 1863 року – 
13 [8, с. 419]. 

Із прийняттям Університетського статуту 
1863 року при університетах починають діяти аспі-
рантури, завдяки цьому почалася підготовка вітчиз-
няних викладачів.

До науково-викладацького складу відносили: 
ординарних та екстраординарних професорів, при-
ват-доцентів, лекторів та осіб, які допомагали за-
безпечувати навчальний процес на факультетах. 
Приват-доцентами могли бути: 1) особи, які мали на-
укові ступені; 2) професор іншого вищого навчаль-
ного закладу, а також особи, що отримали визнання 
своїми науковими працями, після пробного читання, 
з дозволу міністра народної освіти; 3) особи, які ви-
тримали випробування на ступінь магістра, але ще 
не захистили дисертації, після того, як отримували 
свідоцтво на право викладання у званні приват-до-
цента від університету [4, c. 36]. 

Із прийняттям статуту 1884 року відбулась уні-
фікація навчального процесу. Закріплювалося, що 
кожен факультет складає один або декілька навчаль-
них планів, які затверджувались спочатку Радою 
університету, а потім – міністром народної освіти. 
Також виділялись кафедри юридичного факультету: 
1) Римського права; 2) Цивільного права та цивіль-
ного судочинства; 3) Торгового права та торгового су-
дочинства; 4) Кримінального права та кримінального 
судочинства; 5) Історії російського права; 6) Держав-
ного права; 7) Міжнародного права; 8) Поліцейського 
права; 9) Фінансового права; 10) Церковного права; 
11) Політичної економії та статистики; 12) Енцикло-
педії права та історії філософії права [4, c. 26]. 

Особливістю навчання в імператорських універ-
ситетах є той факт, що студенти повинні були вивча-

ти іноземні мови: німецьку, французьку, англійську 
або італійську. Так, М.Ф. Владимирський-Буданов, 
зазначав, що в університеті св. Володимира поль-
ська мова не була обов’язковою, а от німецька та 
французька були обов’язковими для студентів філо-
софського відділення, для всіх інших факультетів – 
одна на вибір [2, c. 122]. 

Статутом 1884 року навчальний рік почав поділя-
тися на семестри, які тривали: перший – з 20 серпня 
по 20 грудня, а другий – з 15 січня по 30 травня. 

У міністерських циркулярах містилися норми 
педагогічного навантаження, так, згідно зі статутом 
1804 року, професор повинен був вести заняття в об-
сязі не менше 6 годин на тиждень, наступний ста-
тут вже встановлював 8 годин. Статутом 1884 року 
закріплювалася конкуренція викладачів, які читали 
один і той же курс, а студентам надавалась можли-
вість обирати курси і викладачів, у яких вони бажа-
ли навчатись.

Із прийняттям кожного нового Університетсько-
го статуту вдосконалювалася система навчального 
процесу, поступово формувалися необхідні умови 
освітньої діяльності імператорських університетів.

Харківський університет був заснований у 1805 
році з ініціативи відомого українського вченого, ви-
нахідника, освітнього та громадського діяча В.Н. 
Каразіна. Як і всі університети цього періоду, він мав 
у своєму складі 4 факультети: фізико-математичний, 
історико-філологічний, медичний та юридичний.

На юридичному факультеті діяли кафедри: ен-
циклопедії та історії філософії права, кафедра по-
літичної економії та статистики, римського права, 
цивільного права та судочинства, торгового права, 
кримінального права та судочинства, фінансового 
права, міжнародного права, поліцейського, церков-
ного права та історії руського права.

Державних стандартів підготовки фахівців-ю-
ристів не було, але можна простежити закономір-
ність щодо зміни навчальних планів відповідно до 
зміни тогочасного освітнього законодавства, а саме 
– прийняття Університетських статутів 1804, 1835, 
1863, 1884 рр. Всі навчальні предмети поділялися 
на загальні, суто юридичні та камеральні. Особлива 
увага приділялась вивченню римського права.

У Правилах про предметну систему викладання 
та екзаменів на юридичному факультеті Імператор-
ського Харківського університету 1907 року чітко 
визначені обов’язкові навчальні дисципліни, які 
потрібно було прослухати, щоб отримати диплом 
першого або другого ступеня. Такими курсами 
були: історія римського права, історія російсько-
го права, політична економія, енциклопедія права, 
система римського права, державне право, статис-
тика, історія філософії права, цивільне право, ци-
вільне судочинство, торгове право та судочинство, 
кримінальне право, кримінальне судочинство, по-
ліцейське право, фінансове право, церковне право 
та міжнародне право [7]. 

Окрім обов’язкових дисциплін студенти могли 
прослуховувати спеціальні курси, які поділялися на 
дві категорії: 1) які організовувались на самому фа-
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культеті, наприклад, про органи місцевого самовря-
дування, про кредити та банки, судова медицина 
тощо; 2) які організовувались іншими факультетами, 
наприклад, логіка, психологія, російська історія тощо.

У навчальному процесі застосовувалися стан-
дартні форми занять: лекції, практичні заняття та 
семінари.

Навчання тривало 4 роки, вибіркова складова на-
вчального процесу забезпечувалася тим, що студент 
на початку семестру повинен був обрати ті дисци-
пліни, які він хотів студіювати. Обов’язкові навчаль-
ні дисципліни викладались у двох семестрах. 

Шкала оцінювання іспитів включала такі оцінки: 
вельми задовільно, задовільно, незадовільно.

Цікавим історичним досвідом є те, що студент, 
щоб отримати диплом 1-го ступеню, повинен був 
виконати наступні вимоги: 1) мати більше ніж 
половину предметів з оцінкою «вельми задовіль-
но»; 2) представити твір з будь-якої обов’язкової 
юридичної дисципліни; 3) вміти вільно читати 
книги юридичного чи економічного спрямування 
на французькій, англійській або німецькій мові. 
Окрім того, іспити з цивільного права та судо-
чинства, торгового права, кримінального права та 
судочинства проводились в юридичній державній 
випробувальній комісії [7]. 

Київський, точніше університет Св. Володими-
ра, був відкритий у 1834 році. Звертаючи увагу 
на те, що така назва є скоріше виключенням, або, 
погоджуючись із думкою Е.А. Писарєвої, – нетра-
диційним випадком, єдиним у своєму роді в Ро-
сійській імперії, це було зроблено у відповідності 
з державною офіційною ідеологією того часу, з її 
основним гаслом: «самодержавство, православ’я, 
народність» [6, c. 32]. Спочатку цей університет 
мав тільки філософський факультет, де було два 
відділення – історичне та фізико-математичне. 
У 1835 році відкривається юридичний факультет, 
а в 1841 – медичний. 

Юридичний факультет університету Св. Воло-
димира був одним із найпопулярніших, це підтвер-
джується наступними даними, так, наприклад, в 
1885 році на історико-філологічному факультеті на-
вчалось 177 студентів, на фізико-математичному – 
241, на юридичному – 351, найбільший факультет, 
медичний, налічував 793 студенти [9, c. 548]. 

Навчальні плани підготовки студентів прийма-
лися факультетами. Як зазначав М.Ф. Влаимир-
ський-Буданов, викладачі та предмети закріплюва-
лися по курсах вельми точно, а саме: на 1-му курсі 
студенти юридичного факультету повинні були 
вивчати енциклопедію законодавства, римське 
право та російське державне право; на 2-му кур-
сі – російське державне право та межові закони, 
закони державного благоустрою; на 3-му курсі – 
кримінальне право, яке складалося з історії, тео-
рії, судочинства та поліцейського права, а також 
статути щодо казенного управління і статути про 
повинності; на 4-му курсі викладалися додаткові 
предмети, такі як російська історія, історія серед-
ніх віків, філософія [2, c. 242–243]. 

Отже, аналізуючи та порівнюючи перелік пред-
метів, які викладалися в цих навчальних закладах на 
юридичних факультетах, можна побачити відмінно-
сті. Так, Київський університет мав більше дисци-
плін із права Російської імперії, це було пов’язано 
з тим, що коли факультет відкривали, не вистачало 
викладачів права, і цим ядром стали російські про-
фесори. А от Харківський університет більше ви-
кладав історію, римське право.

Одним із проявів освітньої реформи стало роз-
ширення мережі вищих навчальних закладів на 
території України, в 1865 році був відкритий Но-
воросійський університет в Одесі, який мав три 
факультети: історико-філологічний, фізико-матема-
тичний та юридичний, останній став результатом 
поєднання юридичного та камерального відділення 
Рішельєвського ліцею. 

Навчальний процес в університеті здійснював-
ся відповідно до вимог Університетських статутів. 
Викладання на факультеті здійснювалося на кафе-
драх: енциклопедії права, історії найважливіших 
іноземних законодавств, історії руського права, 
історії слов’янського законодавства (до 1890 p.), 
римського права, державного права, цивільного 
права з цивільним судоустроєм та судочинством, 
кримінального права з кримінальним судоустроєм 
та судочинством, поліцейського права, фінансового 
права, міжнародного права, політичної економії та 
статистики, канонічного права (надалі — церков-
ного права) [10, c. 8–9]. 

Потрібно відзначити, що на протязі свого існу-
вання на юридичному факультеті існувала проблема 
із забезпеченням кадрів, на окремих кафедрах поса-
ди професорів були незайнятими довгий час. Через 
рік після початку роботи університету вакантними 
залишались 19 посад, 9 з них – на юридичному фа-
культеті [5, c. 60]. 

висновки. В XIX ст. відбувається становлен-
ня централізованої системи підготовки юристів не 
лише в Російській імперії, а й на теренах України. 
Цей період характеризується активним розвитком 
нормативної бази професійного навчання. Осо-
бливу роль у діяльності університетів у цілому та 
юридичних факультетів зокрема відіграли універ-
ситетські статути 1804, 1835, 1863, 1884 рр. Вони 
закріплювали внутрішню структуру університе-
тів, встановлювали особливості навчального про-
цесу, визначали правовий статус науково-педаго-
гічного складу. 

Розвиток юридичної освіти на українських зем-
лях в окреслений період відбувався у складних умо-
вах відсутності власної державності. Українські зем-
лі були роз’єднані та перебували у складі декількох 
держав, звичайно, цей факт не міг не вплинути на 
подальший розвиток юридичної освіти.

З огляду на необхідність реформування та вдо-
сконалення юридичної (правничої) освіти, актив-
них євроінтеграційних освітніх процесів, необхідно 
враховувати історичний досвід, використовувати ті 
позитивні напрацювання в цій сфері, які пройшли 
випробування часом.
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Бондар Н.А. ОсОБЛивОсТІ ОТРиМАННЯ ЮРиДиЧНОЇ (ПРАвНиЧОЇ) ОсвІТи в УКРАЇНІ 
(XVII – ПОЧАТОК хх сТ.)

У статті досліджено особливості розвитку юридичної (правничої) освіти на території України в XVII – на 
початку ХХ ст. Проаналізовано особливості навчального процесу Львівського університету, імператорських 
університетів – Харківського, Київського та Новоросійського.

Ключові слова: юридична (правнича) освіта, університетські статути, університет, навчальний процес.

Бондарь Н.А. ОсОБЕННОсТи ПОЛУЧЕНиЯ ЮРиДиЧЕсКОГО (ПРАвОвОГО) ОБРАЗОвАНиЯ в 
УКРАиНЕ (XVII – НАЧАЛО хх в.)

В статье исследованы особенности развития юридического (правового) образования на территории 
Украины в XVII – нач. ХХ в. Проанализированы особенности учебного процесса Львовского университета, 
императорских университетов – Харьковского, Киевского и Новороссийского.

Ключевые слова: юридическое (правовое) образование, университетские уставы, университет, учебный 
процесс.

Bondar N.A. FEATURES OF GETTING LEGAL EDUCATION IN UKRAINE (XVII - BEGINNING  
OF XX CENTURY)

The actuality of a comprehensive study on the development of legal education in our country is conditioned by 
the need to highlight the peculiarities of the educational and training process in Ukrainian lands during different 
historical periods. Only knowledge about previous legal education system will allow the modern system to be more 
perfect and expedient.

In our opinion, the formation of higher legal education in the Ukrainian lands can be divided into several stages: 
1) XVII-XVIII centuries – the emergence of legal education in the Ukrainian lands; 2) ХІХ beginning of the 
ХХ century – this stage is related to the activities of the Imperial Universities – Kharkiv, Kyiv and Novorossiysk and 
the continuation of the Lviv University’s activity, the opening of Chernivtsi University; 3) 1917-1991 – this stage falls 
on the Soviet period; 4) 1991 – present time – development and reform of legal education in independent Ukraine.

The event, which is associated with the emergence and development of legal education in Ukraine, was the Lviv 
University’s foundation on January 20th, 1661 on the basis of the school at the Lviv Jesuit College. Among the four 
faculties, the Faculty of Law was created, which was called the Faculty of “both rights”, since it trained specialists 
in Canonical and Roman law.

Nineteenth and beginning of the XX century – is the stage of legal education development. Stage is 
associated with the creation of universities in the Ukrainian lands, consisting of two empires – Russian and 
Austro-Hungarian. Such universities became imperial – Kharkiv (1805), Kiev (1834) and Novorossiysk 
(Odessa) (1865). The activities of universities were regulated by the University statutes of years 1804, 1835, 
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1863, 1884. These legal acts played a significant role in the establishment of not only legal faculties, but also 
higher education in the Russian Empire.

University’s statutes of the nineteenth century regulated all major activities of universities, ranging from 
economic-administrative to scientific-teaching. Of course, these legal acts had their pluses and minuses, but due to 
them, the educational process included such positions as rector, dean, professor, associate professor; the structure 
of universities was fixed in such structural units as the faculty, the department, the laboratory; covered the issue of 
autonomy, self-governance, organization of the educational process, etc.

The development of legal education in Ukrainian lands in a defined period took place in difficult conditions of 
Ukrainian statehood’s absence. Ukrainian lands were divided and were part of several states, of course, this fact 
affect the further development of legal education.

Because the need to reform and improve legal education, active European integration educational processes, it 
is necessary to take into account historical experience, use the positive experiences in this field, which have passed 
the test of time.

Key words: legal education, university statutes, university, educational process.
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ЗІсТАвЛЕННЯ ПОНЯТь НОРМОТвОРЧОсТІ ТА ПРАвОТвОРЧОсТІ  
ОРГАНІв МІсЦЕвОЇ вЛАДи

Постановка проблеми. У переважній більшості 
підручників із теорії держави й права є розділ, що має 
назву «правотворчість». Зазначений розділ включає 
поняття, види, ознаки, принципи правотворчості та 
інше. Натомість поняття «нормотворчість» не є по-
пулярним для висвітлення в підручниках, що нада-
ють фундаментальні знання про право та державу. 
Проте десятки наукових праць останніх десятиліть 
на тему нормотворчості органів місцевої влади, 
муніципальних органів свідчать про необхідність 
системного опрацювання цієї правової категорії для 
усвідомленої її трансформації в національне право-
ве поле. З іншого боку, у паспорті наукової спеціаль-
ності 12.00.02 «Конституційне право; муніципаль-
не право», затвердженої постановою президії ВАК 
України від 8 жовтня 2008 р. № 45-06/7, у підроз-
ділі «Муніципальне право» виділене питання «Нор-
мотворчість органів і посадових осіб органів місце-
вого самоврядування». Колізійність і суперечливість 
цього питання призвела до категорійної плутанини 
та наукових дискусій. 

Україна проголосила курс на децентралізацію 
влади. Успіх реформи залежить від багатьох факто-
рів, одним із яких є участь органів місцевого само-
врядування в нормотворчому процесі. Наявні нині 
обмеження у сфері нормотворчості органів місцево-
го самоврядування створюють суттєві перешкоди в 
розбудові місцевого самоврядування, адже основою 
ефективності владних повноважень завжди визна-
ється правотворчість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-
танні роки ознаменувалися посиленням наукової 
уваги до питання право- та нормотворчості. У 2012 р. 
Ю.В. Делія опублікував монографію «Нормотвор-
чість публічної адміністрації», у якій здійснив ана-
ліз теоретичних і практичних основ нормотворчості 
публічної адміністрації. Так чи інакше питання, до-
тичні до теми дослідження, розглядали І.А. Галі-
ахметов у монографії «Муніципальне право Украї-
ни: методологія становлення та розвитку», 2016 р.; 
О.В. Батанов у монографії «Муніципальна влада в 
Україні: проблеми теорії та практики»; І.О. Кресіна, 
А.А. Коваленко, К.М. Вітман у монографії «Адмі-
ністративно-територіальна реформа в Україні: полі-
тико-адміністративні проблеми»; Л.А. Луць у курсі 
«Теорія правотворчості». 

Окрім того, протягом останніх десятиліть за-
хищено низку кандидатських дисертацій. Лише за 
останні три роки слід виділити праці А.О. Нечипо-

ренко («Нормотворчість в Україні: поняття, види, 
напрямки удосконалення», 2015 р.); Ю.А. Шпак 
(«Нормотворчість органів місцевого самоврядуван-
ня в Україні: теоретико-правовий вимір», 2016 р.); 
Т.В. Курусь («Теоретико-правові засади нормотвор-
чості діяльності органів державної влади та міс-
цевого самоврядування у їх взаємодії», 2016 р.). 
У 2015 р. Є.А. Гетьман захистив докторську дис-
ертацію «Проблеми правового регулювання нор-
мотворчої діяльності органів виконавчої влади». 

Окремі питання щодо зарубіжного досвіду муніци-
пальної нормотворчості досліджували Т.С. Маслов-
ська («Нормотворчість органів місцевого самовряду-
вання Російської Федерації»); Д. Шіманке, А. Ткачук 
(«Місцеве самоврядування у Федеративній Респу-
бліці Німеччина»); В. Гизевіус («Політика місцево-
го самоврядування у ФРН»); В. Поповскі («Місцеве 
самоврядування в Республіці Македонія»); О.В. Чу-
макова («Шляхи розвитку місцевого самоврядування 
України в контексті досвіду держав Європейського 
Союзу»). У 2016 р. К. Мейбершмідт, А. Даніель Олі-
вер-Лалана видали збірник праць німецьких авторів, 
що концентрують увагу на досліджуваному питанні 
з позиції «раціональної правотворчості». З останніх 
досліджень у Російській Федерації привертає увагу 
праця Д.А. Джунусової «Порівняльний аналіз понять 
нормотворчості та правотворчості в діяльності орга-
нів місцевого самоврядування» (2017 р.).

Окремі аспекти, пов’язані з нормотворчістю, до-
сліджувалися такими авторами: Т.О. Рябченко («Ре-
ферендум як форма безпосередньої правотворчості 
українського народу (теоретичні аспекти)», 2015 р.), 
А.О. Рибалкін («Нормотворчість органів внутрішніх 
справ (аспекти загальної теорії)», 2005 р.), О.Д. Ла-
зор («Інституціоналізація публічної самоврядної 
влади в Україні», 2010 р.); В.М. Косович («Загаль-
нотеоретичні аспекти вдосконалення норматив-
но-правових актів України», 2015 р.), Т.О. Карабін 
(«Співвідношення повноважень місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання: теоретичні і практичні питання», 2007 р.).

Ураховуючи аналіз як національних, так і закор-
донних наукових доробків, можна дійти висновку, 
що окремі пропозиції щодо вдосконалення інститу-
ту муніципальної нормотворчості раніше вже нада-
валися, але більшість із них утратила актуальність 
у нинішніх умовах децентралізації державної вла-
ди, окремі потребують уточнення та доопрацюван-
ня. На жаль, принципові питання розвитку теорії  

КОНсТиТУЦІЙНЕ ПРАвО; МУНІЦиПАЛьНЕ ПРАвО
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правотворчості та нормотворчості органів місцевого 
самоврядування сьогодні не вирішені. 

Метою статті є аналіз категорійного апарату 
щодо зіставлення таких понять, як правотворчість і 
нормотворчість органів місцевого самоврядування. 

виклад основного матеріалу. В українській 
правовій системі паралельно функціонують понят-
тя «правотворчість» та «нормотворчість». Більшість 
українських громадян і навіть науковців вільно вико-
ристовують ці терміни як синонімічну пару. Натомість 
правова наука зобов’язана створювати атмосферу 
неспокою, якщо основний категорійний апарат є не-
однозначним за своїм значенням. Сучасна юридична 
семантика є особливо вимогливою до головних лексем 
(слово, вираз), на яких базується правова система.

Звернення до зарубіжного досвіду запроваджен-
ня термінів «правотворчість» і «нормотворчість», 
на перший погляд, не дає прямої відповіді, адже, 
наприклад, з англійської мови, що є універсальною 
мовою спілкування науковців, правотворчість пе-
рекладається як «lawmaking», а нормотворчість – 
як «rulemaking». 

Найчастіше трапляється термін «lawmaking», що 
в англомовній вікіпедії перекладається як «законо-
давство, процес розроблення законодавства. У чи-
стому сенсі це є основою управління. Законодавство 
в сучасних демократіях – це робота законодавчих 
органів, які існують на місцевому, регіональному 
та національному рівнях і вводять такі закони, які 
відповідають їхньому рівню і є обов’язковими для 
тих, хто перебуває під їхньою юрисдикцією» [1]. 
В Оксфордському словнику під правотворчістю 
розуміється відповідальність за прийняття законів 
або за наслідки їх прийняття. При цьому типовим 
прикладом застосування правотворчості є діяль-
ність регіонального органу влади, навіть наводиться 
приклад речення, де цей термін застосовується в ти-
повому форматі: «Фактична реалізація вимагає дій 
деякого законодавчого органу – міської ради, пові-
тової ради, законодавчої влади штату» [2].

Тим не менше, трапляються праці, де щодо органів 
місцевого самоврядування прямо застосовується тер-
мін «rulemaking». Так, болгарський автор В. Валкади-
нова у праці «Муніципальні ради в умовах членства 
Болгарії в ЄС» робить висновок, що нормотворчість 
(rulemaking) є основною формою діяльності міських 
рад, проте поряд із цим їхня діяльність не пов’язана 
зі справжньою законодавчою владою, адже у своїй 
нормотворчій діяльності органи місцевого самовря-
дування обмежені законом і не є автономними [3]. 
Попри те, що термін «правотворчість» (lawmaking) є 
більш уживаним у зарубіжній юридичній літературі, 
не можна говорити про його абсолютність. До того 
ж слід ураховувати особливість різних правових сис-
тем, державного устрою тощо. 

Відсутня одностайність щодо цього питання й у по-
зиціях національних науковців. Окремі групи дослід-
ників вважають правотворчість більш узагальнюючою 
категорією. Так, В.Р. Барський виділяє муніципальну 
нормотворчість у правовій реальності сучасної Украї-
ни як самостійний вид правотворчості [4, с. 8]. 

А.А. Шармоянц розглядає природу регіональної 
нормотворчості (автономних утворень) як окремої, 
самостійної й разом із тим рідної, невід’ємної части-
ни національної правотворчості, вивчення якої здат-
не розкрити подальші перспективи для розширення 
арсеналу юриспруденції та застосування адекватної 
її природі наукової методології пізнання [16, с. 196].

А.О. Рибалкін застосовує співвідношення понять 
«правотворчість» і «нормотворчість». На думку ав-
тора, термін «правотворчість» можна застосовувати 
як родове поняття, охоплюючи ним такі два різнови-
ди створення норм права, як законотворчість – ство-
рення правових норм, що мають закріплення в актах 
вищої юридичної сили – законах, і нормотворчість – 
діяльність із прийняття правових норм на основі та 
відповідно до законів [14, с. 7].

А.О. Нечипоренко, спираючись на концепцію 
розмежування права й закону, згідно з якою в про-
цесі нормотворчої діяльності створюються норма-
тивно-правові акти, а не право як соціальне явище, 
а також на основі аналізу співвідношення таких 
суміжних категорій, як праворозуміння, правоутво-
рення та правотворчість, вважає, що нормотворчість 
є різновидом правотворчості, спрямованої на ство-
рення норм права з їх подальшою об’єктивацією в 
законах і підзаконних нормативно-правових актах, 
види якої відбивають її суб’єктивний склад [12].

Є.А. Гетьман вважає, що нормотворча діяль-
ність органів виконавчої влади становить сутність 
і зміст нормотворчого процесу, який є різновидом 
правотворчості й полягає в діяльності уповноваже-
них органів (державної виконавчої влади України 
та їх посадових осіб) зі створення нормативно-пра-
вових актів у порядку, суворо регламентованому 
законодавством (залежно від органу нормотворен-
ня та виду нормативно-правового акта, який ство-
рюється) [6, с. 14].

Існує й протилежна позиція, де правотворчість 
вбачається підвидом нормотворчої діяльності. Так, 
В.В. Шишко вважає, що нормотворчість – це ді-
яльність щодо створення соціальних норм узагалі. 
Одним із її видів є правотворчість – діяльність зі 
створення правових норм. Натомість одним із видів 
правотворчості є діяльність щодо створення право-
вих норм на державному рівні – законотворчість, і 
це поняття в цілому є тотожним поняттю «законода-
вча діяльність» [17, с. 181].

Окремі автори розглядають муніципальну нор-
мотворчість із позиції інституційного аспекту як 
юридичну категорію, що є інститутом муніципаль-
ного права, який являє собою сукупність законо-
давчих і локальних муніципально-правових норм 
матеріального й процесуального характеру, що ре-
гулюють споріднену групу правовідносин, які ви-
никають із приводу створення, зміни й скасування 
нормативно-правових актів із питань місцевого зна-
чення суб’єктами муніципально-правових відносин. 
Так, М.О. Петришина в межах функціонального під-
ходу розуміє муніципальну нормотворчість як уре-
гульований законодавством вид муніципально-влад-
ної діяльності територіальної громади, органів  



Приватне та публічне право

11

і посадових осіб місцевого самоврядування щодо 
розроблення та прийняття муніципально-правових 
актів, які містять загальні правила поведінки, що 
здійснюється в межах компетенції в установлених 
процедурно-процесуальних формах [13, с. 8].

Привертає увагу дослідження зарубіжного ав-
тора Д.А. Джунусової, яка здійснила порівняльний 
аналіз понять «правотворчість» і «нормотворчість» 
у діяльності органів місцевого самоврядування на 
основі діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня Киргизької республіки. Автор зазначає, що ор-
гани місцевого самоврядування не встановлюють 
правові норми в чистому вигляді, як це роблять 
вищі органи державної влади чи інші вповноважені 
на те органи; подібних повноважень вони не мають. 
Але, виходячи з конкретних особливостей і потреб, 
місцева влада може ту чи іншу наявну норму роз-
винути чи конкретизувати, і в такому разі цій нормі 
надається інше звучання та зміст [8, с. 67]. Із цим 
твердженням важко погодитися повністю, адже ор-
гани місцевого самоврядування можуть розробля-
ти нормативні акти, але в межах наданих повнова-
жень. Тим не менше, із головним висновком автора 
слід погодитися. Ідеться про таке твердження:  
«Зіставлення основних ознак і характерних особли-
востей правотворчості та нормотворчості вияв-
ляє змістовну та сутнісну відмінність між цими 
видами діяльності. Правотворчість і нормотвор-
чість виконують єдину соціальну функцію – вони 
спрямовані на регулювання суспільних відносин, 
удосконалення системи права та забезпечення ре-
жиму законності» [8, с. 70]. Додамо, що соціальна 
функція правотворчості та нормотворчості органів 
місцевої влади спрямована не лише на забезпечен-
ня режиму законності, а й виступає гарантом до-
тримання прав людини на локальному рівні, зокре-
ма шляхом формування активної громади. 

На нашу думку, колізійність понять «правотвор-
чість» і «нормотворчість» органів місцевого само-
врядування в Україні має ідеологічне й історичне 
підґрунтя. В європейських країнах сформувалося 
стійке розуміння діяльності органів місцевого са-
моврядування під свою відповідальність. У Євро-
пі розвиток ідеї місцевого самоврядування часто 
пов’язують із подіями Великої Французької рево-
люції 1789 р., що певним чином створила пере-
думови для розвитку місцевого самоврядування. 
В окремих країнах муніципальна влада (le pouvoir 
municipal) набула навіть форми самостійної гілки 
влади. Так, муніципальна влада як окрема гілка 
влади (поряд із законодавчою, виконавчою та судо-
вою) знайшла своє втілення в нормах бельгійської 
Конституції 1831 р. Пізніше положення про право 
громади на самостійне вираження громадських 
справ було закладене у Франкфуртській імперській 
конституції 1849 р. [11, с. 14]. 

Ст. 21 Загальної декларації прав людини перед-
бачає таке положення: «Кожна людина має право 
брати участь в управлінні своєю країною безпосе-
редньо або за допомогою вільно обраних представ-
ників. <…> Воля народу повинна бути основою 

влади уряду» [7]. Механізм реалізації цієї формули 
передбачений положеннями Всесвітньої декларації 
місцевого самоврядування [5] (п. 1 ст. 2), де перед-
бачається «право й обов’язок місцевих органів вла-
ди регулювати та вести державні справи під свою 
особисту відповідальність і в інтересах місцевого 
населення». Європейська хартія місцевого самовря-
дування закріплює положення, згідно з яким місце-
ве самоврядування – це «право й реальна здатність 
органів місцевого самоврядування регламентувати 
значну частину місцевих справ і управляти ними, 
діючи в межах закону, під свою відповідальність і в 
інтересах місцевого населення» [9]. 

Натомість в Україні має місце дещо інша фор-
мула. Єдиним джерелом влади в нашій державі є 
народ. Відповідно до Декларації про державний 
суверенітет України (розділ ІІ) «від імені всього 
народу може виступати виключно Верховна Рада 
Української РСР. Жодна політична партія, гро-
мадська організація, інше угруповання чи окрема 
особа не можуть виступати від імені всього народу 
України» [7]. Таким чином, депутати місцевих рад 
не здійснюють владу від імені всього народу, адже 
представляють інтереси лише окремо визначеної 
територіальної громади. Проте, як справедливо за-
значає В.С. Куйбіда, «місцеве самоврядування не 
розглядається як альтернатива сильної державної 
влади. Розвинуте місцеве самоврядування є оз-
накою сильної держави. У період міждержавних 
криз, беручи на себе питання життєзабезпечен-
ня на локальному рівні, місцеве самоврядування 
сприяє збереженню й зміцненню держави. У пері-
оди між кризами місцеве самоврядування відіграє 
стабілізуючу роль у розвитку держави, забезпе-
чуючи надання місцевих послуг і знімаючи соці-
альну напругу в суспільстві» [10, с. 15]. Погіршує 
зазначену ситуацію й та обставина, що в Україні 
поряд із місцевими радами функціонують обласні, 
районні адміністрації, які зосереджують у собі ре-
альну місцеву владу й водночас обмежують повно-
важення представницьких органів. 

Співвідношення повноважень центральної та 
місцевої влад неодноразово ставали предметом дис-
кусій і наукових обговорень. Народжувалися та роз-
вивалися моделі місцевого самоврядування, основні 
з яких – англосаксонська, європейська, континен-
тальна (французька), змішана (до неї відносять і 
іберійську) і радянська (система рад). Як стверджу-
ється в юридичній літературі, кожна модель побу-
дована на тій чи іншій теорії місцевого самовряду-
вання чи на сукупності теорій. Так, англосаксонська 
модель побудована на громадівській теорії місце-
вого самоврядування, що об’єднала теорію вільної 
громади, господарську теорію, а також частково 
юридичну теорію. Континентальна (французька або 
романо-германська) модель побудована на основі 
державницької теорії самоврядування, яка прямо 
проголошувала тісний зв’язок органів самовряду-
вання із загальними засадами державного устрою й 
виходила з необхідності включення цих установ до 
загальнодержавної системи.
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Одним із важливих векторів розвитку місцевого 
самоврядування має стати його реальна здатність 
діяти під свою відповідальність і в інтересах міс-
цевого населення. На наше глибоке переконання, 
відповідальна діяльність органів місцевого самовря-
дування може стати реальністю лише за умови існу-
вання реальної нормотворчості, необхідної громаді 
для надання належних адміністративних послуг у 
відкритому інформаційному суспільстві. 

Після Революції Гідності (2013–2014 рр.), коли 
Україна підтвердила свій європейський вектор роз-
витку, виникли передумови для реформування сис-
теми публічного управління та відходу від тієї ситу-
ації, коли держава на законодавчому та виконавчому 
рівні створює умови для постійного втручання в ді-
яльність місцевого самоврядування. 

Схвалена Кабінетом Міністрів України (далі – 
КМУ) 1 квітня 2014 р. Концепція реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні передбачає децен-
тралізацію, тобто «передачу органам місцевого 
самоврядування частини функцій центральної 
влади», створення належних матеріальних (май-
но, зокрема земля, що перебувають у власності 
територіальних громад), фінансових (податки 
та збори, що пов’язані з територією відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці) та ор-
ганізаційних умов для забезпечення виконання 
органами місцевого самоврядування власних і де-
легованих повноважень [11]. Відповідно до Кон-
цепції реформування місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади в Україні 
(Розпорядження КМУ від 01 квітня 2014 р. № 333) 
реформування місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні передбачає 
5 кроків і включає такі дії: визначення територі-
альної основи органів місцевого самоврядування 
(далі – ОМС) і органів виконавчої влади (далі – 
ОВВ); розмежування повноважень між ОМС різ-
них рівнів; розмежування повноважень між ОМС і 
ОВВ; визначення за кожним рівнем органів влади 
необхідного обсягу ресурсів; установлення відпо-
відальності ОМС перед виборцем і державою.

Упровадження реформи розпочате на основі Кон-
цепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади, Коаліційної Уго-
ди, Програми діяльності Уряду, «Стратегії-2020» 
Президента України та відповідного плану з їх реа-
лізації. У 2014–2015 рр. були прийняті Закони Укра-
їни «Про співробітництво територіальних громад»  
(On Cooperation of Territorial Communities, 2014) і 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад»  
(On a Voluntary Association of Territorial Communities, 
2015), якими було започатковано черговий етап рефор-
мування місцевого самоврядування в Україні. Були 
підготовлені зміни до Конституції України в частині 
реформування місцевого самоврядування. 

Кінцевою метою вдосконалення організації місце-
вої влади має стати розбудова сучасної європейської 
моделі місцевого самоврядування, формування ново-
го адміністративно-територіального поділу України.  

Передбачається, що здійснення адміністративної 
реформи й ефективне формування об’єднаних те-
риторіальних громад сприятиме підвищенню рівня 
життя громадян, дотриманню гарантованих соціаль-
них стандартів, створенню умов для отримання гро-
мадянами України сучасних управлінських (адміні-
стративних) послуг (The essence of the reform of local 
government (decentralization, 2016). Проголошено, що 
реформування місцевої влади має відбуватися з ура-
хуванням досягнень сучасної європейської моделі пу-
блічного управління державою – «good governance» і 
досягнень інформаційного суспільства.

Слід наголосити, що правова поведінка базується 
на невідчужуваності прав і свобод людини, що чітко 
визначено у ст. 21 Конституції України. Тому, коли 
ми говоримо про правотворчість, ми маємо на увазі 
передусім творення саме об’єктивного права (юри-
дичну правотворчість), що є креативним наповню-
вачем правової системи на основі людиноцентрист-
ської ідеології. Саме тому правотворчість, на нашу 
думку, є більш широкою категорією і включає нор-
мотворчість, формує й затверджує правові норми, 
що відповідають сучасному рівню суспільних від-
носин і сприяють їхньому прогресивному розвитку. 
Інше виявлення правотворчості (зміна й скасування 
чинних норм, удосконалення їх редакції) має су-
бординаційне, допоміжне значення для утворення 
внутрішньо узгодженої та чітко визначеної системи 
юридичних норм. Шляхом правотворчості створю-
ються також норми, що стимулюють виникнення та 
розвиток сучасних правовідносин. 

З огляду на вищенаведене, співвідношення по-
нять «правотворчість» і «нормотворчість», на наш 
погляд, має відбуватися на основі усвідомлення 
кінцевого результату діяльності органів місцевого 
самоврядування, а результат повинен мати людино-
центристську ідеологію та сповідувати філософію 
раціонального права з погляду його кінцевого про-
дукту, що забезпечує органічне поєднання інтересів 
громади та держави.

Органи місцевої влади, чи то ради, чи то об’єдна-
ні територіальні громади, повинні мати повноважен-
ня щодо розроблення, прийняття, видання, допов-
нення нормативних актів у межах своєї компетенції. 

Слід погодитись із тими вченими, які ствер-
джують, що в змісті поняття «нормотворчість» ви-
діляється два взаємопов’язаних елементи: сама ді-
яльність і її кінцевий результат, яким є прийнятий 
нормативний акт [15]. Слушними є й такі виділені 
ознаки нормотворчості, як санкціонованість; пра-
воутворюючий і правоконкретизуючий характер; 
використання під час діяльності норм прямої де-
мократії; стадійність; наявність стійкої залежності 
змісту нормативно-правових актів органів місцевого 
самоврядування від процедури їх прийняття [15].

висновки. Підсумовуючи вищенаведене, слід 
зазначити, що реформування місцевої влади має 
відбуватися з урахуванням досягнень сучасної євро-
пейської моделі публічного управління державою, 
зокрема «good governance», а нормотворчий резуль-
тат повинен мати людиноцентристську ідеологію та 
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сповідувати філософію раціонального права з погля-
ду його кінцевого продукту, що забезпечує органіч-
не поєднання інтересів громади та держави. 

Діяльність органів місцевого самоврядування, 
пов’язана зі створенням у передбачений законом 
спосіб нормативно-правових актів, безумовно, 
безпосередньо стосується правотворчого проце-
су. Тим не менше, національній правовій системі 
ближче сприйняття цієї діяльності органів міс-
цевого самоврядування як нормотворчої. Беручи 
до уваги особливості національної правової сис-
теми й наявність військової агресії з боку пів-
нічного сусіда, остаточну крапку в цій дискусії  
ставити ще зарано. 

сПисОК виКОРисТАНОЇ ЛІТЕРАТУРи
1. English Oxford living Dictionaries. URL:  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/lawmaking 
(дата звернення: 26.01.2018).

2. Lawmaking. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
Lawmaking (дата звернення: 26.01.2018).

3. Vanya Valkadinova: The Municial Councsls’ rule-
making in terms of Bulgaria’s membership in the EU. 
International Conference KNOWLEDGE-BASED OR-
GANIZATION. Vol. XXII. No 2 2016. Р. 384–388. URL:  
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/kbo.2016.22.
issue-2/kbo-2016-0066/kbo-2016-0066.pdf. (дата звер- 
нення: 26.01.2018).

4. Барський В.Р. Нормотворчість представницьких 
органів місцевого самоврядування в Україні: дис. … 
канд. юрид. наук. Одеса, 2006. 221 с.

5. Всесвітня декларація місцевого самоврядуван-
ня: прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Ге-
неральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звер-
нення: 26.01.2018).

6. Гетьман Є.А. Проблеми правового регулю-
вання нормотворчої діяльності органів виконавчої 
влади: дис. … д-ра юрид. наук. Дніпропетровськ,  
2015. 415 с.

7. Декларація про державний суверенітет 
України: від 16 липня 1990 р. № 55-XII. URL:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12. (дата звернен-
ня: 26.01.2018).

8. Джунусова Д.А. Сравнительный анализ поня-
тий нормотворчества и правотворчества в деятельно-
сти органов местного самоуправления. Наука без гра-
ниц. 2017. № 5 (10). С. 67–71. URL: https://elibrary.ru/
download/elibrary_29318988_31935250.pdf (дата звер-
нення: 26.01.2018).

9. Європейська хартія місцевого самоврядування 
від 15 жовтня 1985 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/994_036 (дата звернення: 26.01.2018).

10. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування: монографія. Київ: 
МАУП, 2004. 432 с. 

11. Місцеве самоврядування в умовах децентралі-
зації влади в Україні: колект. монографія / за заг. ред.  
Р.М. Плюща. Київ: РІДНА МОВА, 2016. 744 с.

12. Нечипоренко А.О. Нормотворчість в Україні: 
поняття, види, напрямки удосконалення: дис. … канд 
юрид. наук. Харків, 2015. 200 с.

13. Петришина М.О. Нормотворча діяльність в 
органах місцевого самоврядування в Україні: дис. … 
канд юрид. наук. Харків, 2010. 222 с.

14. Рибалкін А.О. Нормотворчість органів внутріш-
ніх справ (аспекти загальної теорії): дис. … канд юрид. 
наук. Запоріжжя, 2005. 164 с.

15. Улюкина И.Н. Специфика нормотворческой дея-
тельности органов местного самоуправления Москвы: 
по материалам внутригородских муниципальных об-
разований: автореф. дис. … канд юрид. наук. Москва, 
2008. 238 с. URL: http://www.dissercat.com/content/
spetsifika-normotvorcheskoi-deyatelnosti-organov-
mestnogo-samoupravleniya-moskvy-po-material (дата 
звернення: 26.01.2018).

16. Шармоянц А.А. Региональное нормотворчество 
в системе национального правотворчества: общетеоре-
тические аспекты (на примерах автономных образова-
ний Украины и России): дис. … канд юрид. наук. Сим-
ферополь, 2011. 226 с.

17. Шишко В.В. Культурологічні аспекти пра-
вотворчості: дис. … канд юрид. наук. Київ, 2003. 209 с.

Роговенко О.в. ЗІсТАвЛЕННЯ ПОНЯТь НОРМОТвОРЧОсТІ ТА ПРАвОТвОРЧОсТІ ОРГАНІв 
МІсЦЕвОЇ вЛАДи

Аналіз категорійного апарату щодо зіставлення таких понять, як правотворчість і нормотворчість органів 
місцевого самоврядування, є метою публікації. На думку автора, колізійність понять «правотворчість» і 
«нормотворчість» органів місцевого самоврядування в Україні має ідеологічне й історичне підґрунтя; 
співвідношення понять «правотворчість» і «нормотворчість» має відбуватися на основі усвідомлення кінцевого 
результату діяльності органів місцевого самоврядування, а результат повинен мати людиноцентристську 
ідеологію та сповідувати філософію раціонального права з погляду його кінцевого продукту, що забезпечує 
органічне поєднання інтересів громади та держави.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, нормотворчість, правотворчість.

Роговенко О.в. сОПОсТАвЛЕНиЕ ПОНЯТиЙ НОРМОТвОРЧЕсТвА и ПРАвОТвОРЧЕсТвА 
ОРГАНОв МЕсТНОЙ вЛАсТи

Анализ категориального аппарата относительно сопоставления таких понятий, как правотворчество и 
нормотворчество органов местного самоуправления, является целью этой статьи. По мнению автора, колизийность 
понятий «правотворчество» и «нормотворчество» органов местного самоуправления имеет идеологическое 
обоснование. Тем не менее, соотношение понятий «правотворчество» и «нормотворчество» должно происходить 
на основе понимания конечного результата деятельности органов местного самоуправления, а результат должен 
иметь человекоцентристскую идеологию и исповедовать философию рационального права с точки зрения его 
конечного результата, что обеспечивает органическое сочетание общественных и государственных интересов. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, нормотворчество, правотворчество.
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Rogovenko O.V. DISPLAY OF CONDITIONS OF NORMATIVITY AND LEGALITY OF THE LOCAL 
AUTHORITIES 

In the vast majority of textbooks on the theory of state and law there is a section entitled “lawmaking”. This 
section includes concepts, types, attributes, principles of law-making, and so on. Instead, the notion of “rule-making” 
is not popular for covering textbooks that provide fundamental knowledge about law and the state. However, dozens 
of scientific papers of recent decades on the rulemaking of local authorities, municipal authorities, indicate the need 
for systematic elaboration of this legal category for a conscious transformation of it into the national legal field.

On the other hand, in the passport of scientific specialty 12.00.02 “Constitutional Law; municipal law”, approved 
by the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of October 8, 2008 No. 45-06 / 7, 
the municipal law highlighted the question “Normability of bodies and officials of local self-government bodies”. 
The conflict and contradictory nature of this issue has led to categorical confusion and scientific debate. Ukraine 
proclaimed a course towards decentralization of power. The success of the reform depends on many factors, one of 
which is the participation of local governments in the rule-making process.

The existing restrictions on the rulemaking of local self-government bodies create significant obstacles to the 
development of local self-government, as the rule of law is always recognized as the basis for the effectiveness of 
government powers. Taking into account the analysis of both national and foreign scientific developments, we can 
conclude that some proposals for the improvement of the institute of municipal rule-making have been provided 
earlier, but most of them have become irrelevant in the current conditions of decentralization of state power, some 
of which need to be clarified and revised.

Unfortunately, the basic questions of the development of the theory of law-making and rulemaking of local 
self-government bodies have not yet been resolved. A categorical analysis of the comparison of the concepts of 
lawmaking and rulemaking of local self-government is the purpose of this publication. According to the author, the 
conflict of concepts of lawmaking and rule-making of local self-government bodies in Ukraine has an ideological 
and historical basis; the correlation between the concepts of lawmaking and rulemaking should take place on the 
basis of awareness of the final result of the activities of local self-government bodies.

And the result must have a human centered ideology and profess the philosophy of rational law from the point of 
view of its final product, which provides an organic combination of interests of the community and the state. 

Key words: local self-government bodies, norm-making, lawmaking.
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ОсОБЛивОсТІ МЕхАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНсТиТУЦІЙНОГО ПРАвА ОсОБи  
НА ОхОРОНУ ЗДОРОв’Я ЗА ЗАКОНОДАвсТвОМ ЗАРУБІжНих КРАЇН

Постановка проблеми. Проведення всебічно-
го аналізу механізмів забезпечення реалізації пра-
ва особи на охорону здоров’я в деяких зарубіжних 
країнах дозволить відшукати найбільш дієві спосо-
би такої реалізації, які можуть бути використані в 
якості прикладу для подальшого розвитку системи 
охорони здоров’я в Україні. 

стан дослідження. Питання правової природи 
та змісту права людини на охорону здоров’я при-
вертали увагу багатьох дослідників. У нашій статті 
ми звернули увагу на праці вітчизняних дослідників 
С. Булеци, З. Гладуна, О. Федька, Л. Царенка. Серед 
зарубіжних дослідників нами опрацьовані роботи 
І. Гундарова, А. Кембела, В. Ларіна. Крім того, пред-
метом наукового дослідження були конституційні 
норми низки зарубіжних країн. Проте слід зауважи-
ти, що комплексних наукових робіт, присвячених 
визначенню та сутнісному аналізу елементів меха-
нізму реалізації права особи на охорону здоров’я в 
зарубіжних країнах, недостатньо, що зумовлює ак-
туальність цієї теми.

Метою статті є здійснення системного науко-
во-правового аналізу як наукових підходів, так і 
норм міжнародного законодавства (зокрема й кон-
ституційних норм) щодо визначення та механізму 
реалізації конституційного права особи на охоро-
ну здоров’я. 

виклад основного матеріалу. Першим елемен-
том механізму практично в усіх державах є право-
ві норми, в яких закріплено зміст права на охоро-
ну здоров’я; обов’язки державних органів у сфері 
управління та розвитку системи охорони здоров’я, 
медичних закладів та інших установ надання ме-
дичної допомоги й інших видів послуг, страхових 
фондів; юридична відповідальність за порушення 
відповідних прав особи; додаткові гарантії та засоби 
забезпечення реалізації цього права.

На підставі огляду законодавства різних країн 
світу Організація Об’єднаних Націй (далі – ООН) 
зробила узагальнення змісту права особи на охоро-
ну здоров’я, що включає мінімальні гарантовані еле-
менти. До них належать такі: 

1) право доступу до медичних закладів, товарів і 
послуг на недискримінаційній основі, особливо для 
вразливих чи маргінальних груп населення; 

2) доступ до мінімально необхідного харчування, 
яке є достатньо поживним і безпечним та необхід-
ним для підтримання життя та здоров’я на належ-
ному рівні; 

3) доступ до притулку, житла та санітарії, поста-
чання безпечної питної води; 

4) забезпечення основними ліками; 
5) справедливий розподіл усіх медичних товарів 

і послуг [1, с. 25].
Мінімально встановлений зміст права особи на 

охорону здоров’я рекомендований на міжнародному 
рівні для всіх країн світового співтовариства, адже 
найпершим і одним із найбільш важливих елемен-
тів досліджуваного механізму є саме повнота та 
чіткість законодавчого визначення права на охорону 
здоров’я та його складових частин.

Досліджуючи цей елемент механізму, необхідно 
зауважити, що в законодавстві зарубіжних держав 
він виражається по-різному. Наприклад, у консти-
туціях одних країн це право закріплюється з поси-
ланням на європейські стандарти (Німеччина [2] та 
ін.), в інших таке право закріплене з використанням 
загального формулювання, яке знаходить розвиток у 
спеціальному законодавстві (Греція [3], Іспанія [4]). 
Прикладом конституцій, у яких достатньо детально 
регламентоване право особи на охорону здоров’я, є 
конституції Португалії [5], Румунії [6] та ін. 

Не менш важливим елементом у механізмі 
забезпечення реалізації права особи на охоро-
ну здоров’я в зарубіжних країнах є законодавча 
регламентація, а також організаційні та юри-
дичні засоби забезпечення виконання обов’язків 
державних органів у цій сфері, які зводяться до 
трьох основних: 1) обов’язок поважати право на 
охорону здоров’я; 2) обов’язок його захищати під 
час звернення правомочної особи (носія права); 
3) обов’язок виконувати завдання та функції, що 
покладаються на відповідні органи [1, с. 25].

У конституціях деяких зарубіжних країн такі 
зобов’язання деталізуються. Наприклад, згідно зі 
ст. 64 Конституції Португалії право на охорону здо-
ров’я забезпечується обов’язком держави: 

1) гарантувати право всіх громадян, незалежно 
від їх матеріального становища, на профілактич-
не обстеження, лікування й подальше відновлення 
здоров’я; 

2) забезпечити раціональне й ефективне розмі-
щення медичних установ і персоналу по всій країні; 

3) орієнтуватися на соціалізацію витрат на охоро-
ну здоров’я й фармацевтику; 

4) упорядкувати й контролювати підприємниць-
ку та приватну діяльність у галузі медицини, об’єд-
нуючи її з державною службою охорони здоров’я, 
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щоб забезпечити як у державних, так і в приват-
них закладах охорони здоров’я адекватні стандарти 
ефективності та якості; 

5) упорядкувати й контролювати виробництво й 
використання хімічних, біологічних і фармацевтич-
них виробів та інших засобів лікування й діагности-
ки, торгівлю ними [5].

У ст. 33 Конституції Румунії закріплені такі 
обов’язки держави у сфері охорони здоров’я: 

1) зобов’язання здійснювати заходи щодо забез-
печення гігієни та громадського здоров’я; 

2) організація медичної допомоги та системи 
соціального забезпечення у зв’язку з хворобою, 
нещасними випадками, материнством і відновлен-
ням здоров’я; 

3) здійснення контролю за діяльністю медичних 
закладів; 

4) зобов’язання здійснювати всі можливі заходи 
для захисту фізичного та психічного здоров’я особи 
відповідно до закону [6].

Спосіб організації державного та муніципально-
го управління системою охорони здоров’я в окремих 
державах відрізняється. 

Так, система охорони здоров’я у Франції знач-
ною мірою регулюється урядом. Центральний уряд 
відповідає за громадське здоров’я в цілому, забезпе-
чує соціальний захист, регулює відносини між орга-
нами, що фінансують охорону здоров’я, контролює 
державну систему лікарень і організовує підготовку 
медичних працівників. 

Організація та фінансування системи охорони 
здоров’я в Німеччині базується на традиційних 
принципах соціальної солідарності, децентраліза-
ції та саморегуляції. Роль центрального уряду об-
межена розробленням законодавчої бази, у рамках 
якої відбувається надання медичних послуг, тоді як 
основні виконавчі функції належать адміністраці-
ям окремих земель. Федеральне міністерство охо-
рони здоров’я є основною установою на федераль-
ному рівні, якій підпорядковані органи наукової 
експертизи. На місцевому рівні є загальні місце-
ві лікарняні каси (Allgemeine Ortskrankenkassen), 
лікарняні каси компаній (Betriebskrankenkassen) 
і спеціальні каси для окремих професійних груп 
населення (моряків, фермерів, шахтарів та інших) 
[7, с. 20, 26, 29].

У Польщі жоден центральний орган сектора 
охорони здоров’я не має повної влади над плану-
ванням, регулюванням цієї системи й управлінням 
нею. Польща перейшла від високоцентралізованої 
системи до децентралізації відповідальності за стан 
охорони здоров’я. Роль воєводств в управлінні сис-
темою охорони здоров’я після проведення реформи 
була підвищена [8, с. 9–10].

Таким чином, більшість європейських країн у 
виборі системи організації й управління галуззю 
охорони здоров’я керуються принципом децентра-
лізації, що дозволяє найбільш оптимально розмеж-
овувати сфери відповідальності та виявляти най-
більш актуальні проблеми, що мають місце у сфері 
охорони здоров’я в кожному регіоні, і вирішувати 

їх у межах повноважень. Роль центральних орга-
нів управління зводиться, як правило, до розподі-
лу бюджетного фінансування та визначення частки 
покриття із соціальних фондів; до контролювання 
дотримання ліцензійних умов професійної медичної 
діяльності тощо.

У багатьох країнах однаково розвинуті дер-
жавні та комерційні заклади охорони здоров’я. 
Наприклад, у Законі Польщі про охорону здоров’я 
дозволено створення закладів охорони здоров’я 
різних форм власності, включаючи центральні, 
провінційні та місцеві державні, добровільні (не-
державний, неприбутковий сектор), а також при-
ватні заклади охорони здоров’я «для отримання 
прибутку» [9]. Крім того, у травні 1995 р. Міні-
стром охорони здоров’я Польщі було прийняте 
Положення про умови передачі бюджетних ко-
штів на самоврядування медичних установ. Це 
дало медичним закладам можливість укладати 
контракти зі страховими фондами для компенсації 
медичних послуг і взяти на себе відповідальність 
за управління власним бюджетом. Тому установи 
охорони здоров’я в Польщі все частіше набувають 
автономного правового статусу [8, с. 9–10].

Крім організації й управління системою охо-
рони здоров’я, важливим елементом у механіз-
мі забезпечення реалізації відповідного права 
в зарубіжних державах є захист цього права від 
можливих порушень або його відновлення в разі 
порушення. У науковій літературі виділяють три 
складники порушення права на охорону здоров’я 
в зарубіжних країнах: 

1) прямі порушення цих прав, які можуть завда-
вати безпосередніх, часто важких наслідків для здо-
ров’я людини; 

2) побічні порушення прав людини, що можуть 
бути пов’язані як із конкретними стратегіями й про-
грамами охорони здоров’я населення, так і з метода-
ми їх реалізації; 

3) прямо чи опосередковано здоров’я є важли-
вою передумовою забезпечення більшості інших 
прав людини, визнаних у міжнародних угодах. Коли 
здоров’я порушене, людям може бути важко реалізу-
вати своє право функціонувати в якості повноцінних 
членів суспільства [10, с. 196].

Для захисту та відновлення порушеного права 
на охорону здоров’я в більшості зарубіжних держав 
застосовуються судові та позасудові механізми захи-
сту. Досить поширеною є практика звернення осіб 
до суду в разі порушення їхніх прав як пацієнтів 
(якість і професійність наданих медичних послуг).

Із метою застосування позасудового механізму 
захисту права особи на охорону здоров’я в деяких 
державах діють спеціальні органи. Наприклад, 
відповідно до ст. 79 Конституції Польщі кожен, 
чиї конституційні права чи свободи порушені, має 
право звернутися зі скаргою до Конституційного 
Трибуналу з питанням про відповідність Конститу-
ції закону чи іншого нoрмaтивнoгo aктa, на основі 
якого суд або орган публічної адміністрації виніс 
остаточне рішення [11].
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Ще одним елементом механізму забезпечення 
права особи на охорону здоров’я є фінансування 
медичної сфери. Традиційно виокремлюють три ос-
новні підходи до створення програми медичної до-
помоги: соціальне медичне страхування, державне 
фінансування й приватне медичне страхування. До 
країн, у яких базова програма забезпечується соці-
альним медичним страхуванням, що доповнюєть-
ся приватним страхуванням, належать Німеччина, 
Франція та Нідерланди. В Італії й Великій Британії 
є національні служби охорони здоров’я, які також 
доповнюються приватним страхуванням. У США 
домінує приватне страхування, яке доповнюється 
програмою «Медікейр» для пенсіонерів. У Фінлян-
дії мають місце обидва види програм – державна 
програма охорони здоров’я та соціальне медичне 
страхування, які потребують лише незначного до-
повнення [7, с. 41]. У Данії й Франції медичне стра-
хування переважно фінансується за рахунок коштів 
держави, тоді як в Італії основне фінансування 
медичного страхування здійснюють роботодавці. 
Решта країн демонструють збалансованість у роз-
поділі коштів на охорону здоров’я [12].

Насамкінець необхідно згадати той факт, що в 
багатьох країнах Європи наразі відбувається актив-
не впровадження інформаційних технологій у сферу 
охорони здоров’я. Така організація управління ме-
дичною галуззю отримала назву «Електронна охо-
рона здоров’я». Так, 4 грудня 2015 р. Федеральний 
парламент Німеччини (Бундестаг) ухвалив новий за-
кон, призначений для забезпечення функціонування 
системи «Електронна картка здоров’я» до 1 липня 
2018 р. Метою прийняття Закону стало сприяння за-
провадженню корисних додатків «Електронної карт-
ки охорони здоров’я»; визначення телекомунікацій-
ної інфраструктури як основної інфраструктури 
для безпечного зв’язку в системі охорони здоров’я; 
поліпшення взаємної сумісності ІТ-систем охорони 
здоров’я та сприяння розвитку телемедичних по-
слуг. Крім того, запровадження е-охорони здоров’я 
сприятиме вирішенню такої проблеми сектора охо-
рони здоров’я, як брак лікарів (особливо в сільській 
місцевості) [13].

висновки. На підставі проведеного аналізу нами 
виокремлені такі особливості механізму реалізації 
конституційного права особи на охорону здоров’я в 
зарубіжних країнах: 

1) організаційний елемент, як правило, ґрунту-
ється на засадах децентралізації, тобто бюджетне 
планування, розподіл відповідальності тощо здій-
снюються переважно на регіональному рівні; 

2) у мережі закладів охорони здоров’я рівною 
мірою розвинуті всі форми власності; поширеною є 
практика надання державної підтримки на розвиток 
медичних послуг у приватному секторі; 

3) фінансування системи охорони здоров’я 
здійснюється за пропорційним принципом між 
державою, роботодавцями, соціальними страхо-
вими фондами; 

4) наявний досить розвинутий механізм судового 
та позасудового захисту права на охорону здоров’я; 

функціонують спеціальні органи, які здійснюють 
позасудовий захист; 

5) поширене застосування інформаційних техно-
логій для управління сферою охорони здоров’я та 
розвитку медичного сервісу для населення, тобто 
функціонування «е-охорони здоров’я». 

Ураховуючи позитивний досвід зарубіжних країн 
і з метою вдосконалення практичної реалізації меха-
нізму конституційного забезпечення права особи на 
охорону здоров’я в Україні, нами запропоновано таке: 

1) ч. 2 ст. 49 Конституції України доповнити ос-
таннім реченням такого змісту: «Держава гарантує 
доступність судового та позасудового захисту права 
на охорону здоров’я»; 

2) ч. 3 цієї ж статті доповнити реченням такого 
змісту: «Держава здійснює контроль за діяльністю за-
кладів охорони здоров’я всіх форм власності, гарантує 
безпечність і якість професійних медичних послуг».

Вважаємо, що перспективним напрямом подаль-
ших наукових пошуків у цій царині теоретичних 
розроблень є науковий аналіз основних елементів 
механізму забезпечення реалізації конституційного 
права особи на охорону здоров’я з метою розроблен-
ня відповідних пропозицій щодо вдосконалення на-
ціональної практики та законодавства. 
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Швець Ю.Ю. ОсОБЛивОсТІ МЕхАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНсТиТУЦІЙНОГО ПРАвА 
ОсОБи НА ОхОРОНУ ЗДОРОв’Я ЗА ЗАКОНОДАвсТвОМ ЗАРУБІжНих КРАЇН

Стаття присвячена висвітленню актуальних проблем уточнення змісту основних елементів механізму 
реалізації права особи на охорону здоров’я. Проаналізовано змістовне й сутнісне співвідношення цих 
основних елементів. На підставі проведеного аналізу поданий авторський підхід до механізму реалізації 
права особи на охорону здоров’я. У результаті аналізу норм національного законодавства визначені основні 
елементи цього механізму. Запропоновані авторські підходи до вдосконалення норм конституційного 
й іншого законодавства в частині вдосконалення функціональних підходів до механізму реалізації права 
особи на охорону здоров’я.

Ключові слова: право на охорону здоров’я, конституційні права, конституція.

Швец Ю.Ю. ОсОБЕННОсТи МЕхАНиЗМА РЕАЛиЗАЦии КОНсТиТУЦиОННОГО ПРАвА 
ЛиЦА НА ЗДРАвООхРАНЕНиЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛьсТвУ ЗАРУБЕжНЫх сТРАН

Статья посвящена актуальным проблемам уточнения содержания основных элементов механизма 
реализации прав человека на охрану здоровья. Проанализировано содержательное и сущностное 
соотношение этих основных элементов. На основании проведенного анализа разработан авторский 
подход к определению механизма реализации права человека на охрану здоровья. На основе анализа норм 
национального законодательства определены основные элементы этого механизма. Предложены авторские 
подходы к совершенствованию норм конституционного и иного законодательства в части рационализации 
функциональных подходов, касающихся механизма реализации права человека на охрану здоровья.

Ключевые слова: право на охрану здоровья, конституционные права, конституция.

Shvets Yu.Yu. FEATURES OF MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 
CONSTITUTIONAL RIGHTS OF PERSONAL HEALTH PROTECTION BASED ON LEGISLATION  
OF FOREIGN COUNTRIES

The article is devoted to highlighting the actual problems of clarifying the content of the main elements of the 
mechanism of realization of the right of the person for health protection. The substantive and essential correlation of 
these basic elements is analyzed. On the basis of the analysis, an author’s approach to the “mechanism of realization 
of the right of a person to health care” was developed. The mechanism of ensuring the rights and freedoms of man 
and citizen is a broad concept and covers the “realization of human and civil rights and freedoms”, “the protection 
of human and civil rights and freedoms”, “the security of human and civil rights and freedoms”. In accordance with 
the mentioned above main doctrinal approaches to understanding the essence of the investigated legal category, 
we believe that the constitutional and legal mechanism of protecting the right to health is a system of interrelated 
elements involved in the process of protecting this right. There are the following components of this mechanism: 
object (competence), subjects (state authorities, civil society institutions, citizens themselves), grounds (legal and 
factual), principles (general and special), forms (judicial and non-judicial), security guarantees.

On the basis of the analysis, it was determined that the main elements of the mechanism of ensuring the realization 
of the right of a person to health care are:

1) the norms and regulations in which they are reflected: the content of the corresponding right, obligations of 
the state and health care institutions in this area, the basic guarantees of the realization of the right, legal liability 
for its violation;

2) public administration and organization of health care system;
3) financial and institutional support for the functioning of medical institutions and other health care facilities;
4) judicial and extrajudicial procedures for protecting the right of a person to health care.
There are suggested author’s approaches to improving the norms of the constitutional and other legislation with 

regard to the rationalization of functional approaches concerning the mechanism of realization of the right of the 
person to health care.

Key words: right to health protection, constitutional rights, constitution.
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РОЗГЛЯД сПРАви вПРОДОвж РОЗУМНОГО сТРОКУ  
ЯК виЗНАЧАЛьНиЙ ЕЛЕМЕНТ сПРАвЕДЛивОГО сУДОЧиНсТвА

Частина 1 статті 6 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (право на справед-
ливий суд) сформульована наступним чином: кожен 
має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи впродовж розумного строку незалежним і без-
стороннім судом, встановленим законом, який вирі-
шить спір щодо його прав та обов’язків цивільного 
характеру або встановить обґрунтованість будь-якого 
висунутого проти нього кримінального обвинувачен-
ня. Як бачимо, юридична конструкція даної норми за-
кріплює, серед інших, такі елементи права на судовий 
захист, як право на своєчасний розгляд справи та пра-
во на незалежний і безсторонній суд. Україна зараз 
далеко не в повній мірі відповідає означеним євро-
пейським критеріям у побудові свого національного 
судочинства. Тож, маємо численні рішення Європей-
ського суду із прав людини (далі – ЕСПЛ) проти на-
шої держави. Достатньо назвати рішення ЄСПЛ від 
19.12.2013 р. у справі «Юрій Волков проти України», 
від 10.10.2013 р. у справі «Волошин проти України», 
від 28.11.2013 р. у справі «Горбатенко проти Украї-
ни», від 31.10.2013 р. у справі «Тарасов проти Украї-
ни» [1]. Необґрунтоване затягування судового проце-
су та відмова в застосуванні правосуддя є підставою 
для ініціювання зацікавленими особами процедури 
виплати державою матеріальної компенсації.

Різні аспекти поняття права на справедливий суд 
у науковій літературі досліджувалися такими вче-
ними, як: В.Г. Буткевич, В.Н. Денисов, В.І Євінтов, 
О.В. Кузьменко, Н. Моул, К. Харби, Л.Б. Алексеева, 
І.С. Піляєв, М.О. Сорока, С. Шевчук та ін. Однак 
дані науковці в основному зосередилися на розроб-
ці конкретних правил поведінки правозастосовного 
органу та інших учасників процесу задля забезпе-
чення реалізації права на справедливий суд. Водно-
час у проведених дослідженнях практично відсутні 
спроби адаптації європейської прецедентної прак-
тики на українське національне правозастосування, 
врахування його специфіки та особливостей.

З урахуванням цього метою статті є з’ясування 
механізмів застосування поняття «справедливий 
суд» і рішень ЄСПЛ в українських реаліях та напра-
цювання нових підходів у цій царині. Для виконан-
ня поставленої задачі в межах даного дослідження 
будуть розглянуті два істотних елемента права на 
справедливий суд: незалежний та безсторонній суд 
та своєчасний доступ до правосуддя.

Європейський суд із прав людини досить ре-
тельно щоразу аналізує питання стосовно того, чи 
був національний суд, який розглядав справу, не-
залежним та чи забезпечена його безсторонність. 
Звісно, презумпція незалежності судів має місце, і 
саме з неї виходить практика ЄСПЛ. Суд неоднора-
зово зазначав, що жоден із членів суду під час роз-
гляду справи не має проявляти будь-якої особистої 
прихильності або упередження. У цьому випадку 
для ЄСПЛ також діє презумпція суб’єктивної без-
сторонності судді, тож, для доведення зворотного 
мають значення докази, що прямо підтверджують 
упередженість судді [2, c. 250].

При цьому незалежність розуміється як здат-
ність суду розглядати справу та ухвалювати рі-
шення, не перебуваючи при цьому в будь-якій 
залежності від волі сторін чи органів державної 
влади. Існування неупередженості правозастосов-
ного органу встановлюється за наступними крите-
ріями: суб’єктивний тест, що вивчає персональні 
переконання і поведінку конкретного судді, з ме-
тою визначення – чи існувало неупереджене або 
суб’єктивне ставлення судді в конкретній справі; 
відповідно до об’єктивного тесту визначається, чи 
забезпечив суд відповідні гарантії для виключення 
легітимних сумнівів стосовно його неупередже-
ності. Між суб’єктивною й об’єктивною неупере-
дженістю немає істотних відмінностей, оскільки 
дії судді можуть не лише спричинити об’єктивну 
підозру незалежного наглядача стосовно безсто-
ронності (об’єктивний тест), але також стосу-
ватися питання персональних переконань судді 
(суб’єктивний тест). Так, у деяких випадках, коли 
важко отримати докази для спростування підоз-
ри в суб’єктивній упередженості судді, вимога до 
об’єктивної безсторонності забезпечує ще одну 
важливу гарантію [3, п. 93, 95, 101].

Відтак недотримання права людини на безсто-
ронній суд є окремою підставою для рішення ЄСПЛ 
про порушення Конвенції. У демократичному су-
спільстві суди повинні викликати довіру. «Безсто-
ронність», в сенсі § 1 статті 6, також має визначатися 
відповідно до суб’єктивного критерію, на підставі 
особистих переконань та поведінки конкретного 
судді в конкретній справі – тобто жоден із членів 
суду не має проявляти будь-якої особистої прихиль-
ності або упередження, та об’єктивного критерію – 
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тобто чи були в судді достатні гарантії для того, щоб 
виключити будь-які легітимні сумніви з цього при-
воду (справи «Бочан проти України» [4, п. 74, 75], 
«Булут проти Австрії» (Bulut v. Avstria) [5, п. 40, 41], 
«Томан проти Швейцарії» (Thomann v. Switzerland) 
[6, п. 28–33]. Відповідно до об’єктивного критерію 
має бути визначено, чи наявні факти, що можуть 
бути перевірені, які породжують сумніви щодо 
відсутності безсторонності судів. У цьому зв’язку 
навіть зовнішні ознаки мають певне значення. Дер-
жава повинна забезпечити умови, за яких не будуть 
існувати обґрунтовані сумніви щодо цього. Подібні 
сумніви, приміром, можуть бути у випадках, коли 
стороною у справі є родич судді, або між суддею та 
ким-небудь з учасників спору існують інші (напри-
клад, дружні чи ділові) стосунки, не пов’язані з кон-
кретною судовою справою. У справі «Білуха проти 
України» скаржниця вказувала на упередженість го-
лови місцевого суду, враховуючи те, що відповідач 
у справі – будівельна фірма, яка безкоштовно виго-
товила та встановила у приміщенні суду решітки на 
вікна, придбала комп’ютер та відремонтувала опа-
лювальну систему приміщення суду. Європейський 
суд визнав у цій справі порушення ст. 6 Конвенції, 
вказавши, що наведені зовнішні прояви мають у да-
ному випадку істотне значення. 

Прикладом того, що українські суди зараз не 
дуже переймаються ілюстрацією своєї безсторонно-
сті, може слугувати наступна справа, яка розгляда-
лася в Апеляційному суді Полтавської області. Ок-
ремі судді колегії, що розглядала 5 грудня 2016 року 
справу № 554/7826/16-ц, були відверто зацікавлени-
ми особами щодо прийняття судового рішення не 
на користь позивача. Це було зафіксовано в інших 
справах, в яких та ж особа була стороною судового 
спору. Зокрема, під час розгляду апеляційної справи 
№ 553/3161/16-ц за її позовом двоє суддів даної ко-
легії заявили самовідвід. Мотиви самовідводу були 
вказані дуже дивні: для забезпечення неупереджено-
сті правосуддя, бо судді знайомі з позивачем. 

Як подібне обґрунтування самовідводу квалі-
фікується з точки зору закону? Серед підстав для 
неможливості участі судді в розгляді справи та 
його відводу (самовідводу) стаття 20 Цивільного 
процесуального кодексу України встановлює, зо-
крема, такі: він прямо чи побічно заінтересований 
у результаті розгляду справи; він є членом сім’ї 
або близьким родичем сторони чи інших осіб, які 
беруть участь у справі; якщо є інші обставини, які 
викликають сумнів в об’єктивності та неупередже-
ності судді. Оскільки вказані судді не є родичами 
кого-небудь зі сторін чи учасників розгляду справи 
№ 553/3161/16-ц, єдиною вірогідною підставою для 
заявлення суддями самовідводу, згідно з приписом 
ст. 20 ЦПКУ, було те, що вони прямо чи побічно за-
інтересовані в результаті розгляду справи або наявні 
інші обставини, які викликають сумнів в об’єктив-
ності та неупередженості судді. Але такі взаємини 
абсолютно не завадили тим же суддям розглядати 
іншу справу з тим же складом учасників, не заявив-
ши на цей раз самовідводу. Маємо констатувати,  

що винесене в даному випадку рішення має очевид-
ний дефект незалежності та безсторонності суду. 

Право на розгляд справи як складова права на 
справедливий суд означає можливість особи звер-
нутися до суду та обґрунтоване сподівання, що її 
справа буде своєчасно розглянута та вирішена су-
дом. Суб’єктові, що звертається до суду, має бути за-
безпечена можливість реалізувати вказані права без 
будь-яких перепон чи ускладнень. Здатність особи 
безперешкодно отримати судовий захист є змістом 
поняття доступу до правосуддя. Перешкоди у досту-
пі до правосуддя можуть виникати як через особли-
вості внутрішнього процесуального законодавства, 
так і через передбачені матеріальним правом обме-
ження. Для ЄСПЛ природа перешкод у реалізації 
права на доступ до суду не має принципового зна-
чення [7, c. 259]. У цьому відношенні національне 
судочинство також потребує суттєвого коригування. 
Як констатує Вищий спеціалізований суд України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ, в окремих 
випадках суди безпідставно відмовляють заінтере-
сованим особам у праві на судовий захист у цивіль-
них справах, наприклад, шляхом відмови у відкритті 
провадження у справі та повернення заяви. Нерідко 
поверховий розгляд цивільних справ і матеріалів 
кримінального провадження, ігнорування норм ма-
теріального та процесуального права призводить не 
лише до скасування судових рішень в апеляційному 
чи касаційному порядку, але й до істотного порушен-
ня строків прийняття рішення по суті провадження, 
а в разі провадження справ про адміністративні пра-
вопорушення – до закриття провадження внаслідок 
закінчення строків притягнення до адміністративної 
відповідальності. Суди апеляційної інстанції та суд 
касаційної інстанції не завжди звертають увагу та не 
реагують на порушення судами встановлених зако-
ном строків розгляду справ [8].

Між тим за принциповою позицією ЄСПЛ до-
ступність правосуддя є невід’ємним елементом 
права на справедливий суд. Зокрема, розглядаючи 
справу «Голдер проти Великої Британії», Суд наго-
лосив, що сама конструкція ст. 6 Конвенції була би 
безглуздою та неефективною, якби вона не захища-
ла право на те, що справа взагалі буде розглядатися. 
Відтак було закріплене правило, що ч. 1 ст. 6 Кон-
венції містить у собі невід’ємне право особи на до-
ступ до суду. Приміром, прямим порушенням права 
на доступ до суду є необхідність отримання спеці-
альних дозволів на звернення до суду або обов’язок 
особи до моменту звернення до суду з позовом ви-
черпати передбачені законодавством способи досу-
дового врегулювання спору чи внутрішньовідомчу 
систему подання скарг. 

Життя показує, що розвиток правової ідеології 
спрямований від максимального юридичного пози-
тивізму до все більш широкого судового розсуду. 
Справді, лише судова практика випрацьовує кри-
терії справедливого судочинства. Але якщо це на-
віть так, то необхідно судові напрацювання офор-
мити нормативно. Статтею 17 Закону України від 
23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 
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застосування практики Європейського суду з прав 
людини» передбачено застосування судами під час 
розгляду справ Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року та практики Єв-
ропейського суду з прав людини як джерел права. 
При цьому практика Суду розуміється в широкому 
значенні, тобто як усі рішення Європейського суду 
з прав людини та практика Європейської комісії з 
прав людини відносно всіх країн-учасниць Конвен-
ції. Втім, попри те, що питання доступності пра-
восуддя неодноразово розглядалося Європейським 
судом, українські суди продовжують практику по-
рушення відповідних прав громадян. 

Прикладом може слугувати справа № 554/5556/16-ц,  
розглянута Октябрським районним судом м. Полта-
ви [9]. У ній, як у краплі води, відобразилося проти-
річчя між європейською концепцією справедливого 
правосуддя та українськими реаліями. У даній спра-
ві суд, констатувавши неправомірність діянь відпо-
відача – Полтавської міської ради, все ж відмовив 
позивачеві в задоволенні його вимог з огляду на те, 
що останньому, на думку суду, не належить право 
на звернення до суду з вимогою про захист пору-
шеного права. Разом з тим Європейський суд вже 
давно принципово визначився із змістом і сутністю 
поняття «жертва правопорушення», тому питання, 
котре було предметом дослідження в цій справі, од-
нозначно вирішено на рівні міжнародних актів, які є 
джерелом українського права. Так, у рішенні ЄСПЛ 
у справі «Каплан проти Сполученого Королівства» 
(Kaplan v UK) заявник – фізична особа – був ви-
знаний жертвою правопорушення проти страхової 
компанії, в якій він працював, оскільки він, посила-
ючись на ст. 6 і 13 Конвенції, потерпів від порушен-
ня прав компанії, так як це порушення стосувалося 
його особистих фінансових інтересів, пов’язаних із 
діяльністю компанії [10]. Подібний підхід, за яким 
особа, особисті права якої порушуються безпосе-
редньо внаслідок недотримання прав організацій, 
членом яких вона є, має право на судовий захист, 
є усталеним у практиці ЄСПЛ (справи «Микалефф 
проти Мальти» (Micallef v. Malta) [3, п. 90], «Ахмед 
та інші проти Сполученого Королівства» (Ahmed 
and others v UK) [11, п. 70], «Горраіс Лисаррага та 
інші проти Іспанії» (Gorraiz Lizarraga and others v 
Spain) [12, п. 33, 36]. 

Стаття 6 Конвенції не надає специфічного змі-
сту «праву» в національному законодавстві дер-
жав-учасників, і насправді, Суд має звертатися до 
національного законодавства, визначаючи, чи існує 
право. Той факт, чи скористалась влада правом роз-
суду гарантувати право за запитом конкретного заяв-
ника, може бути взятий до уваги або навіть стати ви-
рішальним. Незважаючи на те, що форма правових 
норм припускає варіанти трактування, цей факт не 
скасовує існування права. Інший критерій, що може 
бути взятий до уваги Судом – визнання заявленого 
права національними судами за схожих обставин 
або факт розгляду останніми скарги заявника 
(Boulois v. Luxembourg (Boulois проти Люксембур-
гу) [13, п. 91–01]. Між тим право позивача у справі 

№ 554/5556/16-ц на оскарження бездіяльності Пол-
тавської міської ради щодо ненадання Автогараж-
ному колективу «Енергія» дозволу на розроблення 
технічної документації на земельну ділянку, на якій 
розташовані індивідуальні гаражі (в тому числі, і 
його гараж), було розглянуте і захищене національ-
ними судами України у всіх чотирьох інстанціях в 
іншій справі № 554/8350/15-а. При цьому позивачем 
у цій справі якраз була та ж сама фізична особа – 
індивідуальний забудовник. У результаті позивача 
національні суди визнали належним та було зобов’я-
зано Полтавську міську раду прийняти рішення про 
надання Автогаражному колективу «Енергія» дозво-
лу на розробку технічної документації на земель-
ну ділянку під розміщення індивідуальних гаражів 
[14]. Відтак абсолютно незаконною за практикою 
Європейського суду є відмова в доступі до право-
суддя особі, право на захист якої було визнане на-
ціональними судами за схожих обставин, і останні 
розглянули та задовольнили скарги заявника.

Право на доступ до суду має «застосову-
ватися на практиці і бути ефективним» (спра-
ва «Bellet v. France» (Белле проти Франції) 
[15, п. 36, 38]. Для того, щоб право на доступ було 
ефективним, особа «повинна мати реальну можли-
вість оскаржити дію, що порушує його права» (спра-
ва «Nunes Dias v. Portugal» (Нун’єш Діаш проти 
Португалії) [16]. З огляду на те, що практика ЄСПЛ 
є джерелом українського права, вона обов’язково 
має застосовуватися національними судами під час 
винесення рішень у конкретних справах. При цьому, 
на відміну від порушення національного законодав-
ства українськими судами під час розгляду судових 
спорів, коли це тягне недотримання прав контра-
гентів у процесі, порушення судами України міжна-
родних правових норм (Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року та прак-
тики Європейського суду з прав людини) призводить 
до відповідальності держави Україна. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про 
виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини» держава Україна та 
її органи повинні вживати заходів загального харак-
теру з метою забезпечення додержання державою 
положень Конвенції, порушення яких встановлене 
Рішенням, забезпечення усунення недоліків систем-
ного характеру, які лежать в основі виявленого Су-
дом порушення, а також усунення підстави для 
надходження до Суду заяв проти України, спричи-
нених проблемою, що вже була предметом розгляду 
в Суді. Серед таких заходів – внесення змін до судо-
вої практики відповідно з рішеннями ЄСПЛ. Разом 
з тим, повертаючись до справи № 554/5556/16-ц, 
мусимо зазначити, що незважаючи на те, що про 
порушення внаслідок прийняття подібного рішен-
ня прав людини, охоронюваних Європейською кон-
венцією із захисту прав та основоположних свобод, 
позивачем було письмово повідомлено апеляційний 
суд Полтавської області перед переглядом справи 
та повторено у виступі на самому судовому засі-
данні, дане повідомлення було знехтуване судом,  
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йому не надано жодної оцінки ні під час розгляду 
справи, ні в самому тексті ухвали апеляційного 
суду. Фактично суд жодним чином не мотивував 
своє відхилення норм міжнародного права, таким 
чином, порушивши також принципи ефективності 
застосовуваного права та обґрунтованості судового 
рішення. Між тим ЄСПЛ чітко вказує – суди мають 
вивчити наступне: заяви, що стосуються прав і сво-
бод, які гарантуються Конвенцією та її протокола-
ми, національні суди повинні розглядати з особли-
вою суворістю і ретельністю (справа «Wagner and 
J.M.W.L. v. Luxembourg» (Вагнер і J.M.W.L. проти 
Люксембургу) [17, п. 96]. Європейський суд з прав 
людини нагадує, що метою пункту 1 статті 35 Кон-
венції є надання Високим Договірним Сторонам 
можливості запобігти порушенню, в якому вони 
звинувачуються, або ж виправити такі порушення 
ще до того, як заяву буде передано на розгляд Суду 
(справа «Васильєв проти України») [18, п. 27]. 

В контексті досліджуваного питання варто зазна-
чити, що в Конституції України (ст. 55) встановлено, 
що кожному гарантується право на оскарження в 
суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, посадо-
вих і службових осіб. Важливим є те, що судовому 
захисту підлягають будь-які права й свободи неза-
лежно від того, яким нормативно-правовим актом 
вони закріплені. Право на судовий захист прав і 
свобод людини та громадянина дублюється у ст. 8 
Загальної декларації прав людини, яка встановлює 
таке: «Кожна людина має право на ефективне по-
новлення у правах компетентними судами у випад-
ках порушення її прав, наданих їй конституцією або 
законом». Відповідно до ст. 55 Конституції України 
права і свободи людини і громадянина захищаються 
судом. Кожен має право будь-якими незаборонени-
ми законом засобами захищати свої права і свободи 
від порушень і протиправних посягань. За положен-
нями ст. 124 Конституції України юрисдикція судів 
поширюється на всі правовідносини, що виникають 
у державі. Суди мусять враховувати, що законода-
вчі обмеження матеріально-правових способів за-
хисту цивільного права чи інтересу підлягають за-
стосуванню з дотриманням положень ст. ст. 55, 124 
Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, відповідно 
до яких кожна особа має право на ефективний засіб 
правового захисту, не заборонений законом.

Згідно з ч. 1 ст. 3 ЦПК України кожна особа має 
право в порядку, встановленому цим Кодексом, 
звернутися до суду за захистом своїх порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інте-
ресів. Той факт, що цивільне законодавство України 
спрямоване на правовий захист не лише належних 
особі суб’єктивних прав, а й інтересів, чітко зазначе-
ний у статтях 15 та 16 Цивільного кодексу, котрі зна-
ходяться у главі 3 даного документу з назвою «За-
хист цивільних прав та інтересів». Зокрема, у ч. 2 
ст. 15 ЦКУ вказано, що кожна особа має право на 
захист свого інтересу, який не суперечить загальним 
засадам цивільного законодавства. Захист інтересів  

також відбувається в судовому порядку, про що за-
значено у ст. 16 ЦКУ: кожна особа має право зверну-
тися до суду за захистом свого особистого немайно-
вого або майнового права та інтересу. 

Оскільки в законодавчих актах не дається його 
визначення, офіційне тлумачення поняття інтере-
су, який підлягає захисту, надано в Рішенні Кон-
ституційного Суду України від 1 грудня 2004 року 
№ 1-10/2004 за конституційним поданням 50 народ-
них депутатів України щодо офіційного тлумачення 
окремих положень частини першої статті 4 Цивіль-
ного процесуального кодексу України (справа про 
охоронюваний законом інтерес). Даним рішенням 
визначено, що «охоронюваний законом інтерес» у 
логічно-смисловому зв’язку з поняттям «права» тре-
ба розуміти як прагнення до користування конкрет-
ним матеріальним та/або нематеріальним благом, як 
зумовлений загальним змістом об’єктивного і прямо 
не опосередкований у суб’єктивному праві простий 
легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом су-
дового захисту та інших засобів правової охорони 
для задоволення індивідуальних і колективних по-
треб, які не суперечать Конституції і законам Украї-
ни, суспільним інтересам, справедливості, добросо-
вісності та іншим загально-правовим засадам. 

У своєму Рішенні № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. 
Конституційний суд України визначив основні оз-
наки охоронюваного законом інтересу як правового 
феномену, який: а) виходить за межі змісту суб’єк-
тивного права; б) є самостійним об’єктом судового 
захисту та інших засобів правової охорони; в) має на 
меті задоволення усвідомлених індивідуальних і ко-
лективних потреб; г) не може суперечити Конститу-
ції і законам України, суспільним інтересам, загаль-
новизнаним принципам права; д) означає прагнення 
(не юридичну можливість) до користування в межах 
правового регулювання конкретним матеріальним 
та/або нематеріальним благом; є) розглядається як 
простий легітимний дозвіл, тобто такий, що неза-
боронений законом. Охоронюваний законом інтерес 
регулює ту сферу відносин, заглиблення в яку для 
суб’єктивного права законодавець вважає неможли-
вим або недоцільним. 

У справі № 554/8350/15-а суди України, в тому 
числі Верховний Суд України, розглядаючи позов 
фізичних осіб – індивідуальних забудовників гара-
жів, попри те, що вони оскаржували бездіяльність 
та неправомірність рішень органу місцевого само-
врядування щодо юридичної особи – Автогараж-
ного колективу «Енергія», визнали фізичних осіб 
належними позивачами у справах і задовольнили 
їхні вимоги. Адже вказані позивачі – фізичні особи 
зверталися до суду за захистом своїх охоронюваних 
законом інтересів. Їхній інтерес полягав в отриман-
ні від держави гарантованої законом можливості 
визнання свого права власності на створене ними 
майно – індивідуальні гаражі, що неможливо без 
вирішення в законному порядку питання про виді-
лення відповідної земельної ділянки. Відтак, пору-
шуючи суб’єктивне право Автогаражного колективу 
на отримання законного рішення, орган місцевого  
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самоврядування одночасно порушив і законний інте-
рес позивача – індивідуального забудовника – щодо 
реалізації його передбаченої законом можливості 
користуватися земельною ділянкою та здійснювати 
повноваження з володіння, користування та розпо-
рядження збудованим та прийнятим в експлуатацію 
нерухомим майном. Саме такий підхід випливає з 
пунктів 32–35 рішення Європейського суду з прав 
людини «Стретч проти Об’єднаного королівства» 
від 24 червня 2003 року [19, п. 32-35], в якому вказа-
но, що в значенні статті 1 Протоколу 1 до Конвенції 
вважається законне та обґрунтоване очікування 
набути майно або майнове право за договором, 
укладеним з органом публічної влади.

Із проведеного дослідження можемо зробити на-
ступні висновки. Порушення права на своєчасний 
та неупереджений розгляд справи в національно-
му суді (п. 1 статті 6 Конвенції) було констатовано 
Європейським судом у своїх численних рішеннях. 
Відсутність відповідних юридичних гарантій ста-
новить велику небезпеку для верховенства права. 
Нагальною залишається потреба в тому, щоб судді 
усвідомлювали особисту відповідальність за своє-
часний розгляд справ, не допускали фактів відмови 
в доступі до правосуддя, вживати всіх необхідних 
заходів із метою неухильного дотримання принципу 
неупередженості й безсторонності. Неправильний 
підхід українських судів призведе до порушення 
прав держави Україна як сторони майбутнього про-
цесу в ЄСПЛ. Зрештою, подібне завідоме незастосу-
вання чинного українського законодавства, до якого 
відноситься Конвенція, під час розгляду судом спра-
ви, як мінімум мусить тягти застосування до суддів 
дисциплінарного стягнення за п. 7 ч. 1 ст. 106 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів».
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Гуйван П.Д. РОЗГЛЯД сПРАви вПРОДОвж РОЗУМНОГО сТРОКУ ЯК виЗНАЧАЛьНиЙ 
ЕЛЕМЕНТ сПРАвЕДЛивОГО сУДОЧиНсТвА

У науковій статті проведене дослідження практичних питань справедливого судочинства в контексті 
адаптації напрацювань Європейського суду з прав людини до української національної судової системи. 
Проаналізовано зміст понять «неупереджений», «безсторонній» суд, вивчено європейське розуміння 
принципу своєчасного доступу до суду як елементу права на справедливий суд. Наведені приклади хибного 
застосування цих основних принципів українським правосуддям. Зазначені шляхи, які, на думку автора, 
сприятимуть поліпшенню ситуації в цій царині. Надані пропозиції щодо підвищення відповідальності 
суддів за порушення права особи на справедливий суд.

Ключові слова: своєчасний доступ до суду, безсторонній суд, право на справедливий суд

Гуйван П.Д. РАссМОТРЕНиЕ ДЕЛА в ТЕЧЕНиЕ РАЗУМНОГО сРОКА КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩиЙ 
ЭЛЕМЕНТ сПРАвЕДЛивОГО сУДОПРОиЗвОДсТвА

В научной статье проведено исследование практических вопросов справедливого судопроизводства в 
контексте адаптации наработок Европейского суда по правам человека к украинской национальной судебной 
системе. Проанализировано содержание понятий «беспристрастный» суд, изучено европейское понимание 
принципа своевременного доступа к суду как элемента права на справедливый суд. Приведены примеры 
ошибочного применения этих основных принципов украинским правосудием. Указаны пути, которые, по 
мнению автора, будут способствовать улучшению ситуации в этой области. Представлены предложения по 
повышению ответственности судей за нарушение права лица на справедливый суд.

Ключевые слова: своевременный доступ к суду, беспристрастный суд, право на справедливый суд.

Guyvan P.D. CONSIDERATION OF THE CASE FOR A RATIONAL TIME AS A DETERMINANT 
ELEMENT OF FAIR LEGAL PRODUCTION 

This article is devoted to the study of practical issues of fair trial in the context of adapting the developments of 
the European Court of Human Rights to the Ukrainian national judicial system. The content of the terms «impartial» 
court is analyzed, the European understanding of the principle of timely access to the court as an element of the right 
to a fair court is studied. The article notes that at present there are practically no attempts to adapt the European case-
law to the Ukrainian national law enforcement taking into account its specifics and peculiarities. Proceeding from 
this, the mechanism of application of the concept of «fair trial» and decisions of the ECtHR in Ukrainian realities is 
clarified in the work and new approaches in this area are developed.

The paper pays much attention to the analysis of the notion of an «independent court», taking into account 
the position of the European Court of Human Rights. The question of whether the national court that dealt with a 
particular case was independent and impartial was examined in detail. It is from this that the ECHR practice follows. 
None of the members of the court in the consideration of the case can show any personal attachment or prejudice. 
Independence is understood as the ability of a court to review a case and make decisions, while not being in any way 
dependent on the will of the parties or public authorities. The state must ensure that there are no reasonable doubts 
about this, which, for example, may be in cases when the relative of the judge is the party to the case, or there are 
others between the judge and some of the participants in the dispute (for example, friendly or business) relations that 
are not related to a specific judicial matter.

It is noted that a person’s ability to obtain judicial protection without hindrance is the content of the notion of 
access to justice. Obstacles to access to justice can arise both because of the peculiarities of the domestic procedural 
legislation, and through the limitations provided by the substantive law. In this respect, national legal proceedings 
also need substantial adjustment. Meanwhile, the accessibility of justice is an inalienable element of the right to a 
fair trial.

Examples of mistaken application of these basic principles by Ukrainian justice are given. The ways are 
indicated, which, in the opinion of the author, will help improve the situation in this area. Proposals are made to 
increase the responsibility of judges for violating the right of a person to a fair trial. The violation of the right to a 
timely and impartial examination of the case in a national court (Article 6 § 1 of the Convention) was established 
by the European Court in its numerous decisions. The absence of appropriate legal guarantees constitutes a great 
danger to the rule of law. There is a pressing need for judges to understand their personal responsibility for the 
timely consideration of cases, not to admit facts of denial of access to justice, take all necessary measures to strictly 
observe the principle of impartiality. The wrong approach of Ukrainian courts will lead to violation of the rights of 
the state Ukraine as a party to the future process in the ECHR.

Key words: timely access to court, impartial court, right to a fair trial.
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ПиТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАс виЗНАННЯ ТА НАДАННЯ ДОЗвОЛУ  
НА виКОНАННЯ РІШЕНь МІжНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАжУ в УКРАЇНІ

Визнання та виконання міжнародного арбітраж-
ного рішення в Україні не може порушувати пу-
блічний порядок України. На нашу думку, за своєю 
суттю міжнародне арбітражне рішення – це частина 
правопорядку тієї держави, на території якої воно 
ухвалене. Міжнародні арбітражні рішення прийма-
ються міжнародними арбітражними судами на під-
ставі норм іноземного права. Зміст застереження 
про публічний порядок полягає в тому, що права й 
обов’язки, що виникли на підставі іноземного ар-
бітражного рішення й на підставі норм іноземного 
права, не можуть бути реалізовані в нашій державі, 
якщо наслідки виконання рішення будуть несумісні 
з основами державного ладу, основними громадян-
ськими правами й свободами.

У різний час дослідженням публічного порядку 
займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці: 
А.С. Довгерт, О.О. Мережко, Л.А. Лунц, В.І. Кисіль, 
М.М. Богуславський, А.Н. Жильцов та інші. Питан-
ня публічного порядку під час визнання та надання 
дозволу на виконання рішень міжнародного комер-
ційного арбітражу в Україні досліджене недостат-
ньо, що підтверджується відсутністю наукових пу-
блікацій і суперечливою судовою практикою. 

Метою статті є дослідження визнання та вико-
нання рішень міжнародного комерційного арбітра-
жу в Україні, за якого не порушується публічний 
порядок України. Завдання дослідження можна 
сформулювати як з’ясування випадків, коли права 
й обов’язки, що виникли на підставі арбітражно-
го рішення й на підставі норм іноземного права, не 
можуть бути реалізовані в Україні. 

Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні між-
народні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України [1]. Підстави відмови в наданні 
дозволу на примусове виконання арбітражного рішен-
ня передбачені п. b ч. 2 ст. V Нью-Йоркської Конвенції 
про визнання та виконання іноземних арбітражних рі-
шень 1958 р. (далі – Конвенція) [7].

У визнанні й наданні згоди на примусове вико-
нання арбітражного рішення може бути відмовлено, 
якщо вповноважений орган державної влади країни, 
в якій вирішується питання про визнання та вико-
нання арбітражного рішення, прийде до висновку, 
що визнання та надання згоди на примусове вико-
нання арбітражного рішення суперечить публіч-
ному порядку такої країни. Аналогічне положення 
міститься в п. 2 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про між-
народний комерційний арбітраж» [4].

Конвенція та законодавство України не містять 
вичерпного визначення публічного порядку як під-
стави для відмови в наданні дозволу на примусове 
виконання рішення іноземного арбітражу. Аналогіч-
на ситуація склалася й у національному законодав-
стві інших держав – учасниць Конвенції.

У той же час відповідно до п. 12 Постанови Пле-
нуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. 
№ 12 «Про практику розгляду судами клопотань про 
визнання й виконання рішень іноземних судів та ар-
бітражів і про скасування рішень, постановлених у 
порядку міжнародного комерційного арбітражу на 
території України» (далі – Постанова Пленуму ВСУ 
№ 12) під публічним порядком належить розуміти 
правопорядок держави, визначальні принципи й 
засади, які становлять основу наявного в ній ладу 
(стосуються її незалежності, цілісності, самостій-
ності й недоторканності, основних конституційних 
прав, свобод, гарантій тощо) [8].

У цій Постанові Пленум Верховного Суду Укра-
їни також указав, що розглядаючи клопотання про 
визнання іноземних арбітражних рішень, суд не має 
права розглядати правильність указаних рішень по 
суті. Це означає, що у зверненні до виконання рі-
шень міжнародного комерційного арбітражу може 
бути відмовлено судом виключно в тому випадку, 
якщо з публічним порядком України несумісні на-
слідки виконання такого рішення на території Украї-
ни, а не зміст самого такого рішення по суті.

У Постанові Судової палати в цивільних спра-
вах Верховного Суду України від 13.04.2016 р. 
у справі № 6-1528цс15 Верховний Суд України 
сформулював правовий висновок про те, що ка-
тегорія публічного порядку застосовується не до 
будь-яких правовідносин у державі, а лише щодо 
суттєвих основ правопорядку, і про те, що публіч-
ний порядок – це публічно-правові відносини, які 
мають імперативний характер і визначають осно-
ви суспільного ладу держави [9].  

Як зазначено в науково-практичному коментарі 
Закону «Про міжнародне приватне право» за редак-
цією А.С. Довгерта, міжнародний публічний порядок 
будь-якої країни включає фундаментальні принципи 
та засади правосуддя, моралі, які держава бажає захи-
стити навіть тоді, коли це не має прямого відношення 
до самої держави; правила, які забезпечують фунда-
ментальні політичні, соціальні й економічні інтереси 
держави (правила про публічний порядок); обов’язки 
держави з дотримання своїх зобов’язань перед дер-
жавами й міжнародними організаціями [12, с. 78].
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Головною ознакою публічного порядку є те, 
що він має трактуватися залежно від обставин ре-
альної ситуації. Загальновизнаним є те, що попе-
редження злочинів, захист меншин і суспільного 
здоров’я охоплюються захистом публічного поряд-
ку. Фактично категорія публічного порядку є най-
більш відкритою для тлумачення, адже стосується 
будь-якого аспекту ефективного функціонування 
суспільства та держави.

Розмите визначення публічного порядку доволі 
часто використовується недобросовісними борж-
никами, які програли арбітраж, для уникнення 
відповідальності за своїми зобов’язаннями. Дане 
питання стало предметом уваги Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ. У п. 21 інформаційного листа від 
11.12.2015 р. Вищий спеціалізований суд України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ звернув 
увагу голів судів на узагальнення судової практики 
розгляду справ про відмову у визнанні та виконанні 
рішень міжнародних арбітражів, якщо вони супере-
чать публічному порядку [10].

Вивчення справ, переданих для узагальнення, 
показує, що оспорюючи рішення Міжнародного 
комерційного арбітражного суду чи Морської ар-
бітражної комісії при Торговельно-промисловій 
палаті України або заперечуючи проти його вико-
нання, сторони дуже часто посилаються на таку 
підставу для скасування рішення або для відмови 
у визнанні та/або виконанні цього арбітражного 
рішення, що арбітражне рішення суперечить пу-
блічному порядку України. При цьому, як правило, 
це робиться без додаткової аргументації, а лише з 
посиланням на порушені норми матеріального чи 
процесуального права [10]. 

Таким чином, головним завданням застереження 
про публічний порядок у міжнародному праві є ви-
рішення колізій законів різних країн. Застереження 
про публічний порядок у міждержавних відносинах, 
урегульованих міжнародними нормативно-правови-
ми актами, відмінне від застереження про публічний 
порядок, яке міститься в національному законодав-
стві, що встановлює порядок урегулювання приват-
ноправових відносин, які хоча б через один зі своїх 
елементів пов’язані з одним або кількома правопо-
рядками, відмінними від українського [10]. 

Об’єктом застереження про публічний порядок 
є міжнародні приватноправові відносини, а пред-
метом – незастосування іноземного права, яке об-
ране для регулювання цивільно-правових відносин 
з іноземним елементом, якщо його застосування 
порушує публічний порядок держави. У цьому разі 
застереження про публічний порядок урегульовує 
самостійну сферу суспільних відносин, яка не зале-
жить від сфери міждержавних відносин [10]. 

Попри певну розпливчастість визначення пу-
блічного порядку, наведеного в п. 12 Постанови 
Пленуму ВСУ № 12, усе ж таки можна встановити 
певні випадки, коли виконання іноземного арбіт-
ражного рішення буде несумісне з публічним по-
рядком України:

а) однозначно не сумісне з публічним порядком 
виконання рішень, що порушують основні консти-
туційні права й свободи людини й громадянина 
(наприклад, право на здійснення підприємницької 
діяльності);

б) не сумісне з публічним порядком виконання 
рішень, ухвалених із порушенням процесуальних 
прав відповідача;

в) не сумісне з публічним порядком виконання 
іноземних арбітражних рішень у випадках, коли 
таке виконання зачіпатиме імперативні норми на-
ціонального публічного права. Ідеться, насамперед, 
про правовстановлюючі рішення, наприклад, якщо 
рішенням установлюється право приватної власно-
сті на об’єкти, які законом можуть бути лише надані 
в користування [8].

Національне законодавство України не містить 
чіткого визначення поняття «публічний порядок 
України». Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону Украї-
ни «Про міжнародне приватне право» норма права 
іноземної держави не застосовується, якщо її засто-
сування призводить до наслідків, явно несумісних 
з основами правопорядку (публічним порядком) 
України. У таких випадках застосовується право, 
яке має найбільш тісний зв’язок із правовідносина-
ми, а якщо таке право визначити або застосувати не-
можливо, застосовується право України [5].

Для більш детального розкриття змісту вказаного 
поняття слід звернутися до положень окремих зако-
нів України, які визначають правопорядок України, 
головні принципи й засади, які становлять основу 
державного ладу.

У цивільно-правовому розумінні зміст поняття 
«публічний порядок» розкривається законодавцем у 
ст. 228 Цивільного кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни) [3]. Ця норма закону прямо не стосується пи-
тання визнання й звернення до виконання іноземних 
арбітражних рішень на території України. На нашу 
думку, її зміст може застосовуватися під час визна-
чення критеріїв суперечності арбітражних рішень 
публічному порядку.  

Відповідно до ст. 228 ЦК України правочин вва-
жається таким, що порушує публічний порядок, якщо 
він був спрямований на порушення конституційних 
прав і свобод людини й громадянина, на знищення, 
пошкодження майна фізичної або юридичної особи, 
держави, Автономної Республіки Крим, територіаль-
ної громади, на незаконне заволодіння ним [3].

Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України в 
п. 18 Постанови Пленуму ВСУ від 06.11.2009 р. № 9, 
правочинами, що порушують публічний порядок, є 
правочини, які посягають на суспільні, економічні 
та соціальні основи держави [11]. Відповідно до ч. 2 
ст. 12 Закону України «Про міжнародне приватне пра-
во» відмова в застосуванні права іноземної держави 
не може ґрунтуватися лише на відмінності правової, 
політичної чи економічної системи України [5]. 

Рішення міжнародного комерційного арбітра-
жу може бути визнане таким, що суперечить пу-
блічному порядку України, якщо в результаті його 
виконання будуть учинені дії, прямо заборонені  
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законом або такі, що завдають шкоди суверенітету 
чи безпеці держави, що зачіпають інтереси великих 
соціальних груп, які є несумісними з принципами 
побудови економічної, політичної, правової систе-
ми держави, такі, що зачіпають конституційні пра-
ва й свободи громадян, а також дії, що суперечать 
основним принципам і засадам цивільного законо-
давства, зокрема таким, як рівність учасників ци-
вільних правовідносин, недоторканність власності, 
свобода договору тощо.  

Суд може вдатися до застереження про публіч-
ний порядок лише тоді, коли застосовувана норма 
іноземного права може призвести до результату, 
несумісного з публічним порядком України. Суд чи 
інший правозастосовний орган може вдатися до за-
стереження про публічний порядок, якщо застосу-
вання норми права іноземної держави призводить 
до наслідків, явно несумісних з основами право-
порядку України. Така вимога явної несумісності 
зобов’язує суд вимагати докази, щоб переконатися, 
що така несумісність має безсумнівний характер. По 
суті, це положення закону орієнтує суддів на засто-
сування такого застереження лише у виняткових ви-
падках безсумнівної впевненості суддів у тому, що 
застосування норм іноземного права призведе до ре-
зультату, недопустимого з погляду української пра-
восвідомості, а також обмежує сферу звернення до 
застереження, виключає його широке застосування.

З огляду на п. 12 Постанови Пленуму ВСУ № 12 
під публічним порядком належить розуміти право-
порядок держави [8]. Норми ч. 1 ст. 5 Господарсько-
го кодексу України визначають категорію правового 
господарського порядку як складову частину сус-
пільного господарського порядку [2]. Отже, визнан-
ня та виконання арбітражного рішення порушувати-
ме конституційні основи правового господарського 
порядку в Україні, тобто публічний порядок у сфері 
господарювання, лише якщо зазіхатиме на об’єкти, 
визначені ст. 5 Господарського кодексу України.

Окрім цивільно-правового та господарсько-право-
вого складника, поняття «публічний порядок Украї-
ни» характеризується ще й таким складником, як 
моральні засади українського суспільства. Моральні 
засади українського суспільства як складова частина 
публічного порядку України визначаються Законом 
України «Про захист суспільної моралі», відповідно 
до ст. 1 якого суспільна мораль – це система етичних 
норм, правил поведінки, що склалися в суспільстві на 
основі традиційних духовних і культурних ціннос-
тей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський 
обов’язок, совість, справедливість [6].

Отже, визнання й виконання арбітражного рішен-
ня в Україні не може суперечити ані публічному по-
рядку України в цивільно-правовому контексті, ані 
моральним засадам українського суспільства. Таким 
чином, категорія публічного порядку застосовується 
не до будь-яких правовідносин у державі, але лише 

до суттєвих основ правопорядку. На нашу думку, 
найбільш точне та повне визначення було сформу-
льоване Верховним Судом України в Постанові Су-
дової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України від 13.04.2016 р. у справі № 6-1528цс15. 
Публічний порядок – це публічно-правові відноси-
ни, які мають імперативний характер і визначають 
основи суспільного ладу держави. 
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Звягіна І.Н. ПиТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАс виЗНАННЯ ТА НАДАННЯ ДОЗвОЛУ 
НА виКОНАННЯ РІШЕНь МІжНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАжУ в УКРАЇНІ

У статті досліджується питання публічного порядку під час визнання та надання дозволу суду на 
виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу в Україні. Зміст застереження про публічний 
порядок полягає в тому, що права й обов’язки, що виникли на підставі іноземного арбітражного рішення й 
на підставі норм іноземного права, не можуть бути реалізовані, якщо наслідки виконання рішення будуть 
несумісні з основами державного ладу, основними громадянськими правами й свободами. Суд може 
застосувати застереження про публічний порядок лише тоді, коли норма іноземного права може призвести 
до результату, несумісного з публічним порядком України.

Ключові слова: публічний порядок, правовий господарський порядок, імперативні норми національного 
публічного права, визнання та виконання міжнародного арбітражного рішення, міжнародний комерційний 
арбітраж, міжнародні договори.

Звягина и.Н. вОПРОс ПУБЛиЧНОГО ПОРЯДКА ПРи ПРиЗНАНии и ПРЕДОсТАвЛЕНии 
РАЗРЕШЕНиЯ НА исПОЛНЕНиЕ РЕШЕНиЙ МЕжДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕсКОГО 
АРБиТРАжА в УКРАиНЕ

В статье исследуется вопрос публичного порядка при признании и предоставлении разрешения суда на 
исполнение решений международного коммерческого арбитража в Украине. Смысл оговорки о публичном 
порядке состоит в том, что права и обязанности, которые возникли на основании иностранного арбитражного 
решения и на основании норм иностранного права, не могут быть реализованы, если последствия исполнения 
решения будут несовместимы с основами государственного строя, основными гражданскими правами и 
свободами. Суд может использовать оговорку о публичном порядке только в том случае, если применяемая 
норма иностранного права может привести к результату, несовместимому с публичным порядком Украины. 

Ключевые слова: публичный порядок, правовой хозяйственный порядок, императивные нормы 
национального публичного права, признание и исполнение международного арбитражного решения, 
международный коммерческий арбитраж, международные договоры.

Zviagina I.N. ISSUE OF PUBLIC POLICY IN RECOGNITION AND GIVING THE PERMISSION  
TO ENFORCEMENT OF THE ARBITRAL AWARDS OF INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION 

This article studies issue of public policy in recognition and giving the permission of the court to enforcement 
of the arbitral awards of international commercial arbitration. The content of public policy clause is that rights and 
obligations arising on the basis of a foreign arbitral award and on the basis of the rules of foreign law cannot be 
implemented if the consequences of the implementation of the award will be incompatible with the foundations of 
the state system, the basic civil rights. The court may apply public policy clause only when the applicable rule of 
foreign law may lead to a result incompatible with the public order of Ukraine. 

The main feature of public policy is that it should be treated depending on the circumstances of the real situation. 
It is generally acknowledged that crime prevention, protection of minorities and public health are protected by the 
public policy. In fact, the category of public policy is most open to interpretation, since it concerns any aspect of 
the effective functioning of society and the state. Thus, the public policy clause, as the basis for refusal to recognize 
and grant permission for the enforcement of a foreign arbitral award, is widely used by unscrupulous debtors in 
connection with the lack of a clear definition of the violation of the public order of Ukraine.

The main task of the public policy clause in international law is to resolve the conflicts of laws of different 
countries. An application of a foreign law by arbitral tribunal cannot be regarded as a violation of the public order 
even if such norm is not provided in the legislation of Ukraine. Only violation of the fundamental principles and 
norms of Ukrainian legislation may lead to a breach of public order. 

Accordingly, the recognition and enforcement of a foreign arbitral award can be considered to be contrary to the 
public order of Ukraine only if it encroaches on the social, economic and social foundations of the state. Therefore, 
courts should devote special attention to ground for the refusal of recognition and enforcement of international 
commercial arbitral award if such recognition is contrary to public policy in the state in which recognition is sought.

Key words: public policy, legal commercial order, imperative rules of national public law, recognition and 
enforcement of international commercial arbitral award, international commercial arbitration, international treaties. 
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ПРАвОвиЙ сТАТУс ПРивАТНОГО виКОНАвЦЯ ЯК сУБ’ЄКТА виКОНАвЧОГО  
ТА ТРАНсНАЦІОНАЛьНОГО виКОНАвЧОГО ПРОЦЕсУ 

Постановка проблеми. Виокремлення виконав-
чого процесу як галузі права, що дедалі частіше під-
тримується в правовій думці, є вкрай актуальним як 
з теоретичного, так і з практичного боку. Виконавчий 
процес нерозривно пов’язаний із цивільним (зокрема 
й господарським) процесом та з адміністративним 
правом, але в силу спеціального та єдиного (однорід-
ного) предмета регулювання відносин, пов’язаних із 
виконанням судових рішень та інших актів, що під-
лягають примусовому виконанню, а також сукупнос-
ті взаємопов’язаних інститутів і підгалузей, він має 
бути виділений в окрему галузь права. Необхідність 
виокремлення виконавчого процесу в галузь як окре-
му складову частину системи права підтверджується 
і вкрай швидкими змінами законодавчого регулюван-
ня виконавчого провадження та наявністю спеціаль-
них галузевих законів і цілої низки підзаконних нор-
мативно-правових актів, судової практики (зокрема 
й практики Верховного Суду України). Але правова 
доктрина не завжди встигає відображати відповідні 
зміни. С. Фурса, яка зробила вагомий внесок у розви-
ток концепції виконавчого процесу як окремої галузі, 
зазначає, що ті істотні зміни, які відбулися в організа-
ційній структурі (виокремлення судових виконавців 
зі структури судів і створення Державної виконавчої 
служби), пройшли непоміченими для науки, оскільки 
виконавче провадження досі входить до спеціальнос-
ті 12.00.03 й віднесене до цивільного процесу, хоча 
мають бути внесені зміни до класифікатора галузей 
права щодо виокремлення нової галузі права – вико-
навчого процесу [1, c. 20].

Відсутність належного закріплення місця ви-
конавчого процесу в системі права та відсутність 
належного реагування в науковому середовищі на 
ключові законодавчі зміни у сфері виконання рішень 
можуть призвести до зниження якості й ефективнос-
ті імплементації таких змін і ускладнити системне 
узгодження суміжних нормативно-правових актів 
із законодавчими новелами. Так, у червні 2016 р. 
було кардинально змінено систему виконавчого про-
вадження, до складу виконавчого процесу введено 
абсолютно новий для національної системи права 
інститут і суб’єкт – приватних виконавців. Таким 
чином, необхідним є детальне дослідження місця та 
статусу приватних виконавців у системі виконавчого 
процесу. Глобалізація ринків і всіх сфер суспільного 
життя призводить також до необхідності напрацю-
вання способів удосконалення примусового вико-
нання рішень та інших актів, що підлягають при-
мусовому виконанню (що ускладнене присутнім у 
таких відносинах іноземним елементом, тобто тран-
снаціональним виконавчим процесом), зокрема й 
шляхом вивчення правового статусу його суб’єктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням суб’єктного складу виконавчого про-
цесу, зокрема учасників виконавчого провадження, 
займалися такі вчені, як М. Авдюков, Ю. Гринько, 
П. Заворотько, М. Штефан, А. Треушников, І. Мо-
розова, М. Асадулін, Ю. Гепп, Д. Валєєв, О. Хо-
тинська, М. Вікут, В. Худенко, Є. Ятченко та інші; 
процесуальне становище суб’єктів виконавчого 
процесу та їх співвідношення з учасниками вико-
навчого провадження, а також роль окремих суб’єк-
тів досліджували С. Фурса, С. Щербак, Д. Глушко-
ва, М. Вінциславська, Р. Ігонін, О. Верба-Сидор, 
С. Бочарова, Д. Малешин та інші. Питання діяль-
ності приватних виконавців досліджувалося зде-
більшого в практичній, а не в науковій літературі. 
Серед науковців дослідженням діяльності приват-
них виконавців займалися такі автори: А. Солонар, 
І. Ткач, М. Марченко, Л. Сойко, В. Ляшенко, І. Зо-
зуля. Проте очевидно, що у зв’язку з кардинальною 
зміною системи виконавчого процесу в науковій 
доктрині недостатньо розкритим є правовий статус 
його нововведених суб’єктів – приватного виконав-
ця. Більше того, дослідження суб’єктів транснаці-
онального виконавчого процесу, як і дослідження 
місця приватного виконавця в системі транснаці-
онального виконавчого процесу, у науковій думці 
поки не знаходить свого відображення. 

Завданням дослідження є визначення місця при-
ватного виконавця в системі виконавчого процесу та 
транснаціонального виконавчого процесу. Визначен-
ня його правового статусу, що є метою досліджен-
ня, дозволить здійснити перші кроки у виокремлен-
ні та вирішенні можливих проблем реалізації прав і 
обов’язків приватного виконавця та його взаємодії з 
іншими суб’єктами виконавчого та транснаціональ-
ного виконавчого процесу. 

виклад основного матеріалу. У зв’язку з 
низьким рівнем виконання судових рішень і нее-
фективністю судової системи та неможливістю 
забезпечення засадничих принципів правової 
держави, таких, як верховенство права та право 
на судовий захист, яке включає законне очікуван-
ня якісного виконання судового рішення, назріла 
необхідність реформування системи виконання 
судових рішень. Так, Радою з питань судової ре-
форми, що є консультативно-дорадчим органом 
при Президентові України, у цьому напрямі було 
розроблено низку пропозицій щодо внесення змін 
до законодавства, яке регулює виконавчий процес. 
Серед запроваджених змін було введення нового 
суб’єкта виконавчого провадження – приватного 
виконавця, що діятиме на комерційній основі, але 
водночас буде наділений широким колом владних 
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повноважень, по суті, тих же, що й державний ви-
конавець, за низкою винятків і особливостей їх 
реалізації. Так, у червні 2016 р. Верховною Радою 
України було прийнято закони, покликані врегу-
лювати проблему невиконання судових рішень: 
Закон України № 1403-VIII «Про органи та осіб, 
які здійснюють примусове виконання судових рі-
шень і рішень інших органів» [2] і Закон України 
№ 1404-VIII «Про виконавче провадження» [3] 
(далі – Закон України «Про виконавче проваджен-
ня»). Ці закони в сукупності дозволяють визначи-
ти правовий статус і місце приватного виконавця 
в системі виконавчого процесу.

Таким чином, для цілей дослідження правового 
статусу приватного виконавця вбачається за доціль-
не визначити нормативне закріплення прав, обов’яз-
ків, повноважень і компетенції приватного виконав-
ця, його підпорядкованості чи підзвітності, порядок 
взаємодії з іншими суб’єктами виконавчого процесу. 
Визначення таких складових частин правового ста-
тусу приватного виконавця дозволить виокремити 
його місце в системі виконавчого процесу, зокрема й 
такого, що ускладнений іноземним елементом. 

Ст. 1 Закону України «Про органи та осіб, які 
здійснюють примусове виконання судових рішень 
і рішень інших органів» визначає, що примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів 
(посадових осіб) (далі – рішення) покладається на 
органи державної виконавчої служби та у визначе-
них Законом України «Про виконавче проваджен-
ня» випадках – на приватних виконавців. Згідно зі 
ст. 16 Закону України «Про органи та осіб, які здій-
снюють примусове виконання судових рішень і рі-
шень інших органів» приватним виконавцем може 
бути громадянин України, уповноважений держа-
вою здійснювати діяльність із примусового вико-
нання рішень у порядку, установленому законом. 
Приватний виконавець є суб’єктом незалежної 
професійної діяльності. 

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про виконавче 
провадження» приватний виконавець здійснює при-
мусове виконання рішень, передбачених ст. 3 назва-
ного Закону («Рішення, що підлягають примусово-
му виконанню. Виконавчі документи»), крім рішень 
про відібрання й передання дитини, установлення 
побачення з нею чи усунення перешкод у побаченні 
з дитиною; рішень, за якими боржником є держава, 
державні органи, НБУ, органи місцевого самовря-
дування, їх посадові особи, державні та комунальні 
підприємства, установи, організації, юридичні осо-
би, частка держави у статутному капіталі яких пе-
ревищує 25% та/або які фінансуються виключно за 
кошти державного чи місцевого бюджету; рішень, 
за якими боржником є юридична особа, примусо-
ва реалізація майна якої заборонена відповідно до 
закону; рішень, за якими стягувачами є держава, 
державні органи; рішень адміністративних судів і 
рішень Європейського суду з прав людини; рішень, 
які передбачають учинення дій щодо майна дер-
жавної чи комунальної власності; рішень про висе-
лення та вселення фізичних осіб; рішень, за якими  

боржниками є діти або фізичні особи, визнані неді-
єздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена; 
рішень про конфіскацію майна; рішень, виконання 
яких віднесене цим Законом безпосередньо до по-
вноважень інших органів, які не є органами приму-
сового виконання; інших випадків, передбачених 
цим Законом і Законом України «Про органи та 
осіб, які здійснюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів». Протягом першо-
го року зайняття діяльністю приватного виконавця 
приватний виконавець не може здійснювати при-
мусове виконання рішень, за якими сума стягнення 
становить двадцять і більше мільйонів гривень або 
еквівалентну суму в іноземній валюті.

Таким чином, законодавство розмежовує ком-
петенцію державного та приватного виконавця за 
предметом рішень, що підлягають примусовому ви-
конанню (предмет здійснення повноважень). 

На думку І. Зозулі, ця норма відображає різни-
цю щодо повноважень приватного та державно-
го виконавця, де визначені обмеження здійснення 
примусового виконання рішень тільки приватними 
виконавцями, на відміну від державних виконавців, 
щодо яких обмеження здійснення примусового ви-
конання рішень окремо не визначено взагалі. Із цьо-
го, на думку автора, випливає другорядність приват-
них виконавців щодо державних виконавців, а також 
пов’язані із цим намагання законодавця обмежити 
сферу діяльності приватних виконавців [4, c. 8].

Закон України «Про виконавче провадження» пе-
редбачає окремі підстави, з яких лише приватний ви-
конавець має право повернути виконавчий документ 
стягувачу без прийняття до виконання, що пов’язані 
з особливостями діяльності приватного виконавця 
як суб’єкта одночасно приватноправових і публіч-
но-правових правовідносин. До таких підстав нале-
жить, зокрема, можливість повернення виконавчого 
документа без виконання, якщо на момент подачі 
стягувачем заяви про примусове виконання рішення 
кількість виконавчих документів за рішеннями про 
стягнення періодичних платежів, заробітної плати, 
заборгованості фізичних осіб з оплати житлово-ко-
мунальних послуг, поновлення на роботі перевищує 
20% від загальної кількості виконавчих документів, 
що перебувають на виконанні в приватного виконав-
ця, а також в інших випадках, передбачених законом.

На підставі наведеного можна зробити висновок, 
що законодавець також розмежовує повноваження 
державного та приватного виконавця за особливос-
тями їх реалізації. 

Крім того, ст. 25 Закону України «Про органи та 
осіб, які здійснюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів» визначено терито-
ріальну компетенцію приватних виконавців за вико-
навчими округами. За вказаним принципом приват-
ний виконавець має право приймати до виконання 
виконавчі документи, місце виконання яких від-
повідно до Закону України «Про виконавче прова-
дження» знаходиться в межах АР Крим, області або 
міста Києва чи Севастополя, у яких розташований 
його виконавчий округ. 
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Згідно зі ст. 24 Закону України «Про виконавче 
провадження» місце вчинення виконавчих дій також 
може відрізнятися залежно від того, виконується 
таке рішення державним або приватним виконав-
цем. Так, виконавчі дії провадяться державним ви-
конавцем за місцем проживання, перебування, робо-
ти боржника або за місцезнаходженням його майна. 
Порядок надання доручень, підстави та порядок 
учинення виконавчих дій на території, на яку поши-
рюється компетенція іншого органу державної ви-
конавчої служби, передачі виконавчих проваджень 
від одного органу державної виконавчої служби до 
іншого, від одного державного виконавця до іншо-
го визначаються Міністерством юстиції України. 
Приватний виконавець приймає до виконання вико-
навчі документи за місцем проживання, перебування 
боржника – фізичної особи, за місцезнаходженням 
боржника – юридичної особи або за місцезнахо-
дженням майна боржника. Виконавчі дії у виконав-
чих провадженнях, відкритих приватним виконав-
цем у виконавчому окрузі, можуть учинятися ним 
на всій території України. Для проведення перевірки 
інформації про наявність боржника чи його майна 
або про місце роботи в іншому виконавчому окрузі 
приватний виконавець має право вчиняти такі дії са-
мостійно або залучати іншого приватного виконав-
ця на підставі договору про уповноваження на вчи-
нення окремих виконавчих дій, типова форма якого 
затверджується Міністерством юстиції України.

Таким чином, законодавець розмежував порядок 
взаємодії між суб’єктами, уповноваженими на при-
мусове виконання, залежно від того, здійснюється таке 
виконання приватним або державним виконавцем. 

Крім того, правовий статус приватного та дер-
жавного виконавця відрізняється підставою їх за-
лучення до процесу й оплатою відповідних дій. Так, 
під час примусового виконання рішення органами 
державної виконавчої служби з боржника стягується 
виконавчий збір до Державного бюджету України. 
Приватний виконавець натомість отримує винагоро-
ду приватного виконавця на підставі домовленості 
зі стягувачем про порядок її оплати. Також законом 
передбачені різні джерела фінансування витрат ви-
конавчого провадження. 

Відмінністю є й забезпечення захисту клієнтів 
приватного виконавця, зокрема через установлений 
законодавством обов’язок приватного виконавця за-
страхувати свою цивільно-правову відповідальність 
перед третіми особами. Так, згідно зі ст. 27 Закону 
України «Про органи та осіб, які здійснюють при-
мусове виконання судових рішень і рішень інших 
органів» забороняється здійснення діяльності при-
ватного виконавця без чинного договору страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності. Відповідно 
до ст. 24 цього Закону приватний виконавець не має 
права здійснювати виконавчі дії, якщо сума стягнен-
ня за виконавчим документом з урахуванням сум за 
виконавчими документами, що вже перебувають у 
нього на виконанні, перевищує мінімальний розмір 
страхової суми за договором страхування цивіль-
но-правової відповідальності приватного виконавця. 

У такому разі приватний виконавець зобов’язаний 
укласти договір страхування на належну страхову 
суму. Обов’язок страхування цивільно-правової від-
повідальності приватного виконавця також є істот-
ним аспектом, що відрізняє правовий статус остан-
нього від правого статусу державного виконавця, за 
дії якого відповідальність фактично несе держава. 

Відмінність правового статусу державного та 
приватного виконавців також відображається в 
порядку оскарження дій виконавців (можливості 
адміністративного оскарження рішень, дій чи без-
діяльності державних виконавців, а також у від-
повідальності виконавців і в процедурі здійснення 
контролю за діями приватного та державного 
виконавця).

Так, контроль за діяльністю приватного вико-
навця здійснюється Міністерством юстиції України 
шляхом проведення планових і позапланових пере-
вірок. Контроль за діяльністю приватного виконавця 
також здійснює Рада приватних виконавців України, 
яка має право здійснити перевірку діяльності при-
ватного виконавця з визначених законодавством 
питань. Додатково при Міністерстві юстиції Укра-
їни утворюється Дисциплінарна комісія приватних 
виконавців (далі – Дисциплінарна комісія) для роз-
гляду питань притягнення приватних виконавців 
до дисциплінарної відповідальності за вчинення 
дисциплінарних проступків. До складу Дисциплі-
нарної комісії входять дев’ять членів, по чотири з 
них призначаються Міністерством юстиції Украї-
ни та З’їздом приватних виконавців України, один 
член призначається Радою суддів України. Законо-
давством також передбачене створення Асоціації 
приватних виконавців України, що є некомерційною 
професійною організацією, яка об’єднує всіх при-
ватних виконавців України й утворюється з метою 
забезпечення реалізації завдань самоврядування 
приватних виконавців.

Цікаво те, що законом прямо не передбачено 
особливостей реалізації повноважень приватних 
виконавців у транснаціональних виконавчих про-
вадженнях, тобто таких, що ускладнені іноземним 
елементом. Так, у розумінні виконавчого процесу 
іноземний елемент може бути представлений у та-
ких формах (інститутах): 

1) участь у виконавчому проваджені хоча б од-
нієї особи, яка є громадянином України, що прожи-
ває за межами України, іноземцем, особою без гро-
мадянства чи іноземною юридичною особою; 

2) необхідність здійснення виконавчих дій 
(повністю або частково) за кордоном у зв’язку з тим, 
що об’єкт, щодо якого слід здійснити виконавчі дії 
(наприклад, майно боржника), знаходиться на тери-
торії іноземної держави; 

3) здійснення виконавчого провадження щодо 
рішень судів чи інших юрисдикційних органів, ви-
несених в іноземній державі.

4) виконання рішень міжнародних судових і 
несудових інституцій, компетенція яких визнана 
Україною, винесених щодо України, зокрема на ко-
ристь України та проти України.
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За загальним правилом, установленим ст. 77 За-
кону України «Про виконавче провадження», під 
час виконання рішень стосовно іноземців, осіб без 
громадянства й іноземних юридичних осіб, які від-
повідно проживають (перебувають) чи зареєстро-
вані на території України або мають на території 
України власне майно, яким володіють самостійно 
чи разом з іншими особами, застосовуються поло-
ження цього Закону. Єдиною прямо передбаченою 
вказаним Законом особливістю здійснення вико-
навчого провадження відносно іноземного суб’єк-
та є можливість звернення виконавця до вповно-
важених органів із поданням про заборону в’їзду 
в Україну чи видворення за межі України таких 
осіб відповідно до Закону України «Про право-
вий статус іноземців та осіб без громадянства» у 
разі невиконання судових рішень чи інших актів, 
що підлягають примусовому виконанню. Ці норми 
фактично не зазнали істотних змін, однак законо-
давець розширив коло суб’єктів, що можуть звер-
татися до вповноважених органів із поданням про 
заборону в’їзду в Україну чи видворення за межі 
України іноземного суб’єкта, надавши такі повно-
важення й приватному виконавцю. 

Щодо виконання рішень іноземних судів (судів 
іноземної держави, інших компетентних органів 
іноземних держав, до компетенції яких належить 
розгляд цивільних або господарських справ, іно-
земних чи міжнародних арбітражів), то такі визна-
ються та виконуються в Україні відповідно до між-
народних договорів України, зазначеного й інших 
законів України, якщо визнання та виконання таких 
рішень передбачене міжнародними договорами 
України або за принципом взаємності. Хоча вказа-
на норма й була вдосконалена порівняно з попере-
днім Законом України «Про виконавче проваджен-
ня» № 606-XIV, однак зазначена стаття не містить 
достатньої деталізації щодо розмежування функції 
чи статусу державного та приватного виконавця у 
відповідних формах транснаціонального виконав-
чого процесу. Натомість такі відмінності виплива-
ють зі змісту, наприклад, ст. 5 Закону України «Про 
виконавче провадження», згідно з якою не підляга-
ють примусовому виконанню за участі приватного 
виконавця рішення ЄСПЛ або ж рішення, за якими 
боржником є держава, державні органи, державні 
та комунальні підприємства, установи, організа-
ції, юридичні особи, частка держави у статутному 
капіталі яких перевищує 25% та/або які фінансу-
ються виключно за кошти державного чи місцевого 
бюджету. Таким чином, Закон фактично обмежує 
передачу до примусового виконання приватного 
виконавця рішення інвестиційного арбітражу, де 
відповідачем є держава, низку рішень міжнарод-
них комерційних арбітражних установ, що можуть 
бути винесені за результатами розгляду спорів, де 
відповідачами були визначені вище органи, устано-
ви та юридичні особи, пов’язані з державою та її 
коштами, рішень іноземних судових чи міжнарод-
них арбітражних органів, за якими боржником є 
юридична особа, примусова реалізація майна якої 

заборонена відповідно до законодавства України. 
У решті форм транснаціонального виконавчого 
процесу до приватного виконавця застосовувати-
муться такі самі обмеження, що й у загальному ви-
конавчому процесі, наприклад, щодо примусового 
виконання рішень про конфіскацію майна, належ-
ного іноземцю, виселення іноземця/особи без гро-
мадянства та ін. 

Зазначені аспекти, можливо, не зовсім чіткі та 
систематизовані, але фактично відокремлюють 
статус приватного виконавця від статусу держав-
ного виконавця в транснаціональному виконавчо-
му процесі. 

Також слід зазначити, що визначення приват-
ного виконавця як суб’єкта незалежної професій-
ної діяльності з наданням йому одночасно функцій 
суб’єкта владних повноважень є доволі новим у пра-
вовій системі, однак такий статус можна порівняти 
зі статусом, наприклад, нотаріуса, якому держава 
надає повноваження посвідчувати певні дії й навіть 
більше – учиняти реєстраційні дії, у зв’язку із чим 
він діє як спеціальний суб’єкт державної реєстрації. 
Із метою розмежування статусу та місця державного 
виконавця та приватного виконавця в системі вико-
навчого процесу вважаємо за доцільне навести ана-
ліз діяльності нотаріусів як державних реєстраторів 
під час реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень. Зокрема, як зазначає С. Нечипорук 
[5], нотаріусів визначено як спеціальних суб’єктів у 
сфері державної реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень. Таке формулювання зумов-
лює можливість поділу системи суб’єктів у сфері 
державної реєстрації речових прав у контексті їх 
класифікації на загальних (державних реєстрато-
рів Державної реєстраційної служби) і спеціальних 
(нотаріусів). Відмінності їх правового статусу в цій 
сфері, на думку автора, слід розглядати за колом по-
вноважень і підставами їх реалізації.

Визначаючи правовий статус приватного вико-
навця як суб’єкта виконавчого процесу (як загаль-
ного, так і транснаціонального), доцільно зверну-
тися до визначення поняття суб’єктів виконавчого 
процесу в науковій думці. Так, вдале визначення 
суб’єктів виконавчого процесу було запропонова-
но М. Вінциславською, яка зазначає, що такими 
суб’єктами є всі можливі учасники виконавчих 
процесуальних правовідносин (фізичні, юридичні 
особи публічного або приватного права, фізичні 
особи-підприємці, органи та посадові чи службові 
особи державної влади, місцевого самоврядуван-
ня в межах їхньої компетенції, а також суб’єкти 
іноземного права), які беруть участь у виконанні 
рішень судів та інших юрисдикційних органів і 
наділяються певним обсягом процесуальних прав 
та/або обов’язків згідно із Законом [6, с. 6]. Як 
зазначає С. Щербак, суб’єктами виконавчого 
процесу є всі особи, які беруть участь у проце-
сі примусового виконання рішень судів та інших 
юрисдикційних органів, наділені правосуб’єктні-
стю й мають у виконавчому процесі певне проце-
суальне становище [7, с. 35]. 
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Суб’єктами транснаціонального виконавчо-
го процесу є фізичні та юридичні особи, а також 
спеціально вповноважені державні органи та не-
державні установи, організації та підприємства, а 
також їхні посадові особи, які в силу свого спеціаль-
ного статусу, кваліфікації чи владно-розпорядчих 
функцій, наданих прав чи обов’язків наділені мож-
ливістю здійснювати вплив на виконавчий процес, 
що ускладнений іноземним елементом, або на яких 
спрямований такий вплив чи результат конкретно-
го примусового виконання. 

Таким чином, суб’єкт виконавчого процесу, як і 
суб’єкт транснаціонального виконавчого процесу, є 
значно ширшим поняттям, ніж учасники проваджен-
ня чи інша категорія осіб, залучених до процедури 
примусового виконання, і включає в себе органи й 
осіб, які здійснюють примусове виконання рішень. 
Наявність певних відмінностей у статусі державно-
го та приватного виконавця зумовлює доцільність 
розмежування приватного та державного виконавця 
як окремих суб’єктів виконавчого провадження, які 
здійснюють примусове виконання рішень, на загаль-
них (державного виконавця) та зі спеціальним ста-
тусом (приватного виконавця).

висновки. Чинне на дату підготовки нашо-
го дослідження законодавство, що регулює ви-
конавчий процес, загалом достатньо визначає та 
розмежовує правовий статус приватного та дер-
жавного виконавця. Проте на законодавчому рівні 
досі залишаються невизначеними та розпороше-
ними по різних нормативних актах аспекти при-
мусового виконання, що ускладнене іноземним 
елементом – транснаціональним виконавчим про-
цесом. Визначення статусу приватного виконавця 
в такому процесі також прямо не подається, хоча є 
певні особливості залучення приватного виконав-
ця саме до транснаціонального виконавчого про-
цесу, що в кожному випадку необхідно перевіряти 

в конкретних правовідносинах. Видається, що по-
дальшого дослідження потребує питання доціль-
ності обмеження в довгостроковій перспективі 
примусового виконання низки рішень іноземних 
судових або міжнародних арбітражних установ 
приватними виконавцями. Зважаючи на те, що 
дуже часто такі рішення є публічними чи резонан-
сними, винесеними на значні суми, недопустимим 
є зволікання чи недостатня якість виконання, але 
одночасно таке виконання має пильно контролю-
ватися державою. 
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Мальський М.М. ПРАвОвиЙ сТАТУс ПРивАТНОГО виКОНАвЦЯ ЯК сУБ’ЄКТА 
виКОНАвЧОГО ТА ТРАНсНАЦІОНАЛьНОГО виКОНАвЧОГО ПРОЦЕсУ 

У статті здійснене дослідження правового та процесуального статусу приватного виконавця як 
суб’єкта виконавчого процесу загалом і транснаціонального виконавчого процесу зокрема. Здійснений 
аналіз ґрунтується на дослідженні відповідних законодавчих норм, що регулюють діяльність приватного 
виконавця, на дослідженні його функцій і повноважень, на порівнянні таких із компетенцією державного 
виконавця, порівнянні статусу приватного виконавця з іншими приватноправовими суб’єктами, 
наділеними владними повноваженнями. За результатами дослідження видається доцільним визначити 
місце приватного виконавця як окремого суб’єкта в системі виконавчого процесу, наділеного спеціальним 
статусом, який разом із державним виконавцем належить до категорії органів і осіб, що здійснюють 
примусове виконання рішень.

Ключові слова: транснаціональний виконавчий процес, суб’єкти виконавчого процесу, приватний 
виконавець.

Мальский М.М. ПРАвОвОЙ сТАТУс ЧАсТНОГО исПОЛНиТЕЛЯ КАК сУБЪЕКТА 
исПОЛНиТЕЛьНОГО и ТРАНсНАЦиОНАЛьНОГО исПОЛНиТЕЛьНОГО ПРОЦЕссА 

В статье проведено исследование правового и процессуального статуса частного исполнителя как 
субъекта исполнительного процесса в целом и транснационального исполнительного процесса в частности. 
Осуществленный анализ основывается на рассмотрении соответствующих законодательных норм, 
регулирующих деятельность частного исполнителя, на исследовании его функций и полномочий, сравнении 
таких с компетенцией государственного исполнителя, сравнении статуса частного исполнителя с другими 
частноправовыми субъектами, наделенными властными полномочиями. По результатам исследования 
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представляется целесообразным определить место частного исполнителя как отдельного субъекта в системе 
исполнительного процесса, наделенного особым статусом, который вместе с государственным исполнителем 
относится к категории органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение решений.

Ключевые слова: транснациональный исполнительный процесс, субъекты исполнительного процесса, 
частный исполнитель.

Malskyy M.M. LEGAL STATUS OF THE PRIVATE ENFORCEMENT OFFICER AS A SUBJECT OF 
ENFORCEMENT PROCESS AND TRANSNATIONAL ENFORCEMENT PROCESS

The article provides analysis of the legal and procedural status of private enforcement officers as the subjects of 
enforcement process in general and transnational enforcement process in particular. The research is mainly based 
on the study of relevant legal regulations governing the functions, rights and obligations of private enforcement 
officers, peculiarities of exercising of their powers as well as comparative analysis of such powers with powers 
of state enforcement officer. The article also analyses the legal studies dedicated to the status of the private 
enforcement officers in Ukraine, however due to the fact that the institute of the private enforcement is newly 
introduced in Ukrainian legal system, the legal doctrine lacks comprehensive studies of the matter. It shall be 
mentioned that amended legislation governing the enforcement process rather sufficiently defines the legal status 
of both private and state enforcement officers as well as differences of such. In general the private enforcement 
officers are entitled to enforce all decisions, except those which are limited to the scope of the sole competence 
of the state enforcement service. Legal status of the private enforcement officers might be also compared to the 
status of private notaries who conduct the state registration as entities of private law acting on commercial basis 
with special status and powers granted by the state. 

As the results of the research it is suggested to determine the private enforcement officer as a separate entity with 
a special status in the system of enforcement process, which, together with the state enforcement officer, belongs to 
the category of authorities and persons who perform enforcement of decisions. 

The rapid growth of the global markets and policies leads to the necessity of development of transnational 
litigation and enforcement, which shall include improvement of the regulation of the powers, rights and obligations 
of the entities authorized to conduct such enforcement which has a foreign element (transnational enforcement). 
Inappropriately, the current legislation governing enforcement of the court decisions and other acts does not regulate 
the transnational enforcement process, thus, related procedures remain unclear at the legislative level. The status 
of a private enforcement officer in transnational process is also not clearly defined. Nevertheless, careful study 
of the Law of Ukraine On Enforcement Proceeding allows to detect certain limitations of involvement of private 
enforcement officer to the transnational enforcement, such as prohibition of enforcement of the ECHR decisions and 
decision against Ukraine, state bodies or enterprises. Such limitations basically exclude decisions of international 
investment arbitration and large range of decisions of international commercial arbitration institutions from the 
sphere of the private enforcement. Further researches shall be focused on the issue whether it is expedient to restrict 
the enforcement of a number of decisions of foreign judicial or international arbitration institutions involving the 
state interest by private enforcement officers. Given the international element of such proceedings, it is inadmissible 
to delay or demonstrate insufficient quality of the enforcement, but at the same time such enforcement proceedings 
should be subject of supervision by the state.

Key words: transnational enforcement process, subjects of enforcement process, private enforcement officer.
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ЕЛЕМЕНТНЕ НАПОвНЕННЯ ЮРиДиЧНОГО сКЛАДУ ЯК ПІДсТАвА виНиКНЕННЯ 
МАЙНОвих ЦивІЛьНих ПРАвОвІДНОсиН: сисТЕМНО-сТРУКТУРНиЙ АНАЛІЗ

Постановка проблеми. Розгляд юридичного 
складу в якості системи [5, с. 27; 7, с. 155] перед-
бачає визначення її меж – обсягу, тобто тих еле-
ментів, що входять до складу системи (елементне 
наповнення). Функціонування механізму правово-
го регулювання суспільних відносин пов’язується 
із запровадженням великої кількості зв’язків між 
різними обставинами правової реальності, за яки-
ми одна й та сама обставина може бути наслідком 
однієї й причиною іншої реальної ситуації. Із цьо-
го приводу І.В. Бабичев зазначав, що в реальності 
будь-який об’єкт-система тисячами ниток (відно-
синами різної природи та змісту) пов’язаний з ін-
шими об’єктами-системами, і залежно від задач 
дослідження його можна розглядати і як самостій-
ний об’єкт-систему, і як підсистему («первинний» 
елемент) іншого, більш складного об’єкта-системи 
(метасистеми) [2, с. 29]. Тому формування чіткого 
підходу до визначення елементного наповнення 
юридичного складу як підстави виникнення ци-
вільних правовідносин становить не лише наукову, 
а й практичну цінність. Як під час наукового аналі-
зу, так і в процесі правозастосування для встанов-
лення елементів юридичного складу як підстави 
виникнення майнових цивільних правовідносин 
необхідно визначити саме ті елементи, що є не-
обхідними, наявність яких спричиняє відповідний 
юридичний наслідок, а тому формує елементне на-
повнення юридичного складу [6, с. 66].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
тужна доктринальна база щодо розкриття правової 
природи юридичних складів як підстави виникнен-
ня, зміни та припинення цивільних правовідносин 
була створена такими видатними вченими-юри-
стами радянського періоду, як О.О. Красавчиков 
(«Юридичні факти в радянському цивільному пра-
ві» (1958 р.)), С.С. Алексєєв («Механізм правового 
регулювання в соціалістичній державі» (1966 р.)), 
В.Б. Ісаков («Фактичний склад у механізмі право-
вого регулювання» (1980 р.) та «Юридичні факти в 
радянському праві» (1984 р.)). Порушені вченими 
питання знайшли подальший розвиток у сучасній 
юридичній доктрині в дослідженнях таких уче-
них, як М.О. Рожкова («Юридичні факти в цивіль-
ному праві» (2006 р.)), Г.М. Чувакова («Юридичні 
факти, юридичні склади та їх дефекти» (2009 р.)), 
А.В. Коструба («Юридичні факти в механізмі пра-
воприпинення цивільних відносин» (2014 р.)), 
О.О. Отраднова («Проблеми вдосконалення меха-

нізму цивільно-правового регулювання деліктних 
зобов’язань» (2014 р.)), М.Д. Пленюк («Підстави 
виникнення зобов’язальних правовідносин у ме-
ханізмі правового регулювання» (2016 р.)) та ін. 
І все ж поглиблення наукових досліджень у сфері 
теорії юридичних фактів виявляє нові аспекти цієї 
проблематики, що потребують окремої уваги вче-
ної спільноти. Серед них і питання елементного 
наповнення юридичного складу, шляхи вирішен-
ня якого можуть бути визначені з використанням 
системного методу наукового аналізу.

Мета й завдання дослідження. З урахуванням 
предмета розгляду метою статті є формування 
підходу до визначення елементного наповнення 
юридичного складу як підстави виникнення ци-
вільного майнового правовідношення. Ця мета 
зумовлює постановку таких наукових завдань, як 
визначення з використанням обраного методоло-
гічного інструментарію змісту системи – юридич-
ного складу, її середовища та підсистем; установ-
лення межі між системою (юридичним складом) 
і її середовищем (масивом нормативних правових 
моделей причинно-наслідкових зв’язків); вияв-
лення критеріїв, що можуть слугувати підставою 
для визначення елементного наповнення юридич-
ного складу як підстави виникнення цивільних 
майнових правовідносин.

виклад основного матеріалу. Сучасні наукові 
дослідження, присвячені аналізу юридичних скла-
дів (підстав спричинення визначених юридичних 
наслідків), показують вразливість і недоверше-
ність розгляду таких складів через кількісний по-
казник юридичних фактів у ньому. Очевидно, що 
такий підхід часто пов’язується з грубим понятій-
ним конфліктом, коли такі юридичні факти розу-
міються не як обставини дійсності, що наділені 
трансформаційною здатністю відносно правової 
реальності й спричиняють певні юридичні наслід-
ки, а в іншому розумінні – як юридично важливі 
обставини, частина правової реальності, певний 
стан, що повинен існувати задля формування юри-
дичного складу. Певною мірою це було визнано й 
одним з активних розробників теорії юридичних 
фактів – О.О. Красавчиковим, який зазначав, що 
неможливо говорити про наслідки, спричинені од-
ним чи декількома елементами, поки склад не за-
вершений у своєму обсязі. Юридичними ці факти 
стають, коли кількісні зміни (накопичення) у скла-
ді завершені й починаються зміни якісні [6, с. 62]. 
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Із цього випливає, що певні елементи складу, які 
ми розглядаємо в якості юридичних фактів, на-
справді можуть бути певними юридичними стана-
ми, умовами настання юридичних фактів тощо, не 
наділеними трансформаційною здатністю в межах 
складу. І хоча об’єднання декількох юридичних 
фактів у межах складу може мати місце під час 
розгляду складу з позицій динаміки, зокрема в по-
слідовному накопиченні юридичних фактів у ме-
жах складу, як це розкривав В.Б. Ісаков [5, с. 50], і 
під час розгляду в якості складу матеріальної про-
цедури, тим не менше, не концентруючись на цьо-
му аспекті побудови складу (який неодмінно утво-
рює окремий предмет наукового аналізу), у межах 
цього розгляду ми будемо виходити з позиції, яку 
висловлює Г.М. Чувакова, що до елементів юри-
дичного складу входять не лише юридичні факти, 
але й умови їх настання [10, с. 50–51].

Із погляду положень теорії систем ми можемо 
розмежувати глибину юридичного складу та його 
елементне наповнення (обсяг). Глибина юридично-
го складу як системи може бути визначена з огляду 
на структуру його елементів, наприклад, юридич-
ний факт – дію ми можемо умовно структурувати 
на суб’єктивний і об’єктивний елементи. У тако-
му разі юридичний факт у межах складу являти-
ме собою підсистему, а глибина всього складу як 
системи визначатиметься всіма підсистемами, що 
входять до нього. Якщо юридичний склад об’єднує 
умови настання юридичного факту і власне юри-
дичний факт, то він поглинатиме всю структури-
зацію цих елементів, що для нього будуть підсис-
темами. Поряд із цим, на відміну від глибини, яка 
умовно позначає вертикальний зміст складу, його 
елементне наповнення встановлює горизонтальні 
межі структури юридичного складу як підстави 
виникнення цивільного правовідношення. Із цьо-
го приводу в загальній теорії систем розмежову-
ють середовище (як те, що не входить у систему, і 
власне систему як завершену множинність об’єк-
тів, певним чином виокремлених із середовища). 
Існування зв’язків між системою й середовищем 
не виключається. При цьому при більш детально-
му дослідженні підсистеми вона розглядається як 
власне система, з якої її було умовно виокремле-
но як середовище. Це підкреслює, що межа між 
системою й середовищем є умовною, однак саме 
від визначення межі між ними залежать і функції 
системи, тобто юридичного складу, його якість і 
навіть життєздатність [3, с. 11].

У контексті юридичного складу проблема поля-
гає в тому, що він є способом налагодження причин-
но-наслідкових зв’язків у правовій реальності, а тому 
(якщо ми включатимемо в один юридичний склад де-
кілька причинно-наслідкових зв’язків) є ймовірність 
того, що ми практично розглядатимемо два умовно 
поєднаних склади, а не один як необхідну підставу 
виникнення цивільного правовідношення.

Для вирішення поставленого питання необхідно 
звернутися до структури норми права, яка запрова-
джує правові моделі причини й наслідку.

У контексті конструкції правової норми юридич-
ний склад розкриває гіпотезу, яка включає умови 
виникнення, зміни чи припинення прав і обов’яз-
ків суб’єктів, а також інших первинних правових  
засобів, що містяться в диспозиції [4, с. 41]. Це 
зумовлює й те, що юридичний склад у правовій 
реальності як підстава виникнення цивільних 
правовідносин завжди розглядається з урахуван-
ням наслідку – прав і обов’язків, що виникають 
у суб’єктів і визначаються диспозицією норми 
[1, с. 57]. У контексті моделі причинно-наслідко-
вого зв’язку юридичний склад відображає причи-
ну, беручи до уваги наслідок. У той же час слід 
визнати, що слугуючи засобом пізнавального фо-
кусування на певній суспільній обстановці (фраг-
менті правової реальності) або на змодельованій 
ситуації, конструкція юридичного складу за посе-
редництвом зв’язків між елементами складу доз-
воляє визначити причинно-наслідковий зв’язок у 
складних нормах, що передбачають складні кон-
струкції гіпотез і диспозицій, або акумулювати в 
собі елементи моделей декількох норм, а точніше 
– їх структурних елементів, що дозволяє розгляда-
ти положення диспозиції в якості умови (гіпотези) 
у пізнаваній реальності. Прикладом цього є юри-
дичні стани, що відображені в диспозиції одних 
норм, але не завжди прямо зафіксовані в якості 
гіпотези інших. Тому юридичний склад здатний 
більш широко й змістовно розкрити гіпотезу нор-
ми, оскільки певною мірою слугує мостом між 
різними нормами, у той час як юридичний факт, 
як правило, обмежується відображенням у гіпоте-
зі однієї норми. 

Ураховуючи наведене, вважаємо, що в якості 
критеріїв визначення елементного наповнення юри-
дичного складу як підстави виникнення цивільного 
майнового правовідношення необхідно розгляда-
ти телеологічну спрямованість самого складу, його 
елементів і зв’язків між ними. При цьому необхідно 
виходити з того, що мета юридичного складу поля-
гає не в тому, щоб охопити якомога більший обсяг 
правової реальності як підстави спричинення визна-
ченого наслідку, а в тому, щоб об’єднати ті елемен-
ти, яких дійсно достатньо для спричинення відпо-
відного наслідку.

Зважаючи на те, що юридичний склад, як ми 
встановили, охоплює елементи різного характеру, 
тобто умови настання юридичних фактів і власне 
юридичні факти, з урахуванням того, що перші де-
термінують другі й уже вони втілюють трансфор-
маційну силу складу у спричинюваному результаті, 
вбачається, що в такому разі є два рівні причин-
но-наслідкових зв’язків між цими елементами. 
Між умовами і юридичним фактом є безпосередній 
зв’язок, у той час як між умовами й наслідком у ви-
гляді виникнення цивільного майнового правовід-
ношення – опосередкований. Отже, у ланцюгу при-
чинно-наслідкових зв’язків умови стоять далі від 
спричинюваного наслідку за самі юридичні факти. 
У той же час між юридичним фактом і наслідком 
зв’язок безпосередній. Це пов’язано з тим, що 
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умови настання юридичних фактів, якими можуть 
бути певні стани, лише конкретизують реальну об-
становку. При цьому вони можуть конкретизувати 
одну й ту саму обстановку для різних за наслідка-
ми юридичних фактів. Разом із цим самі юридичні 
факти вже є чітко індивідуалізованими обставина-
ми дійсності й ключовими моментами в трансфор-
мації фрагментів правової реальності. Цих двох ви-
дів зв’язків, як правило, достатньо для окреслення 
підстави спричинення визначеного наслідку. Під 
час включення в склад двох видів опосередкованих 
зв’язків за прикладом моделі «юридичний факт – 
наслідок (умова) – юридичний факт – виникнення 
цивільного правовідношення» є ризик, як ми зазна-
чали, включити в один склад елементи інших моде-
лей, у зв’язку з чим утратиться його «необхідність» 
як властивість структурної побудови елементів. 
Відповідних елементів буде більше ніж достатньо 
для спричинення відповідного наслідку. У такому 
разі здійснюється вихід за межі однієї моделі при-
чинно-наслідкового зв’язку.

З огляду на наведене, до юридичного складу 
не завжди слід включати юридичні факти – умови 
настання інших юридичних фактів. Для цього до-
статньо включити до складу наслідок юридичного 
факту як певний стан. Продемонструвати це можна 
на прикладі з виникненням відносин притримання 
речі. У постанові від 06 листопада 2013 р. у справі 
№ 910/6303/13 Вищий господарський суд України 
зазначив, що реалізація права кредитора на при-
тримання здійснюється за наявності юридичного 
складу, який охоплюється сукупністю таких юри-
дичних фактів: а) існування цивільно-правових 
відносин між кредитором і боржником, на підставі 
яких річ знаходиться в законному володінні креди-
тора (основне зобов’язання, яке забезпечується); 
б) законність володіння річчю; в) факт порушення 
боржником основного зобов’язання [8]. Якщо ми 
подивимося на цю практичну ситуацію більш де-
тально, то зможемо побачити, що насправді факт 
порушення боржником зобов’язання хоча й має 
важливе й навіть визначальне значення для виник-
нення в кредитора права притримання речі, однак 
важливо, щоб на момент здійснення притримання 
було збережено ефект такого порушення, що ви-
являється в наявності заборгованості боржника 
перед кредитором. Звичайно, що за наявності всіх 
зазначених умов факт невиконання боржником 
зобов’язання до завершення визначеного строку 
є підставою виникнення в кредитора права при-
тримання. Однак якщо зобов’язання виконується 
до моменту початку здійснення притримання, то 
виходить, що сам факт порушення в наявності, 
однак його негативні наслідки нівельовані. Із цьо-
го приводу в ст. 594 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України) чітко визначено, що кредитор 
має право притримати річ у себе до виконання 
боржником зобов’язання [9]. З огляду на те, що 
підставою виникнення забезпечувальних право-
відносин притримання є факт реалізації кредито-
ром відповідного суб’єктивного права, видається,  

що у відповідний юридичний склад необхідно 
включити таку обставину, як існування заборгова-
ності боржника перед кредитором за зобов’язан-
ням, що було підставою одержання кредитором 
речі, яка притримується, чи на іншій правовій під-
ставі (ч. 2 ст. 594 ЦК України) [9].

Якщо ми включимо в юридичний склад факт 
порушення, то нам необхідно буде враховува-
ти і його наслідок, а це призведе до того, що у  
відповідну модель ми включимо два опосеред-
ковані причинно-наслідкові зв’язки: юридичний 
факт порушення – виникнення права притриман-
ня – стан заборгованості – реалізація права при-
тримання – виникнення правовідносин притри-
мання. Хоча достатнім у цьому разі може бути й 
розгляд реалізації права притримання з позицій 
безпосередніх умов його існування, а тому й на-
стання відповідного юридичного факту. 

І все ж у практиці правозастосування й у нау-
кових дослідженнях ми завжди намагаємося роз-
ширити склад, включити в нього не лише наслід-
ки юридичних фактів, але й самі юридичні факти, 
об’єднуючи в межах одного умоглядного складу 
декілька моделей причинно-наслідкових зв’язків. 
Це пов’язується з природним бажанням більш 
комплексно поглянути на проблему, визначити 
не лише безпосередні умови юридичного факту, 
але і його передумови, адже саме в передумовах 
може полягати загроза дефектності. Тому в прак-
тиці правореалізації та правозастосування ми ча-
сто звертаємося до доказів наявності такого стану, 
якими слугують саме підстави його виникнення, 
зокрема договір або інший документ, що перебу-
ває в орендодавця й посвідчує його права на річ як 
умови її передачі в оренду, довідки третіх осіб – 
органів державної влади чи місцевого самовряду-
вання або ж витяги з електронних реєстрів. 

Це створює підґрунтя для підтримки позиції 
щодо розмежування простих і складних юридич-
них складів як підстав виникнення цивільних пра-
вовідносин. У такому разі простим юридичним 
складом слід вважати юридичний факт і умови 
його настання як завершальний етап процеду-
ри, яка призводить до спричинення відповідного 
юридичного наслідку, а складним – систему юри-
дичних фактів і умов їх настання, що становлять 
увесь зміст процедури. Сама процедура в такому 
разі є формою динамічного утворення юридично-
го складу в правовій реальності як підстави ви-
никнення цивільного правовідношення.

висновки. Узагальнюючи наведене вище, не-
обхідно констатувати, що дослідження правової 
реальності з позицій конструкції юридичного 
складу дозволяє умоглядно об’єднати в межах 
юридично важливих обставин (елементів складу) 
результати реалізації інших моделей. При цьому 
визначення таких обставин здійснюється на за-
садах розгляду складу як системи елементів, не 
лише необхідних для спричинення наслідку, але 
й таких, що комплексно розкривають саму пра-
вову обстановку, в якій відбувається накопичення  
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таких елементів. Конструкція юридичного складу 
дозволяє відійти від однієї норми права і її еле-
ментів і побудувати комплексну модель підстави 
настання визначених юридичних наслідків за те-
леологічною спрямованістю.

Поряд із цим у якості подальших кроків у сфері 
розроблення теорії юридичних фактів і юридичних 
складів необхідно розглядати формування єдиного 
понятійно-категоріального апарату й уніфіковано-
го розуміння юридичного складу, адже, як показу-
ють сучасні наукові роботи, визначаючи юридичний 
склад як сукупність юридичних фактів, учені часто 
розглядають в якості елементів складу обставини, що 
не наділені трансформаційною здатністю відносно 
правової реальності.
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Яроцька М.в. ЕЛЕМЕНТНЕ НАПОвНЕННЯ ЮРиДиЧНОГО сКЛАДУ ЯК ПІДсТАвА 
виНиКНЕННЯ МАЙНОвих ЦивІЛьНих ПРАвОвІДНОсиН: сисТЕМНО-сТРУКТУРНиЙ 
АНАЛІЗ

Стаття присвячена розкриттю можливого підходу до визначення елементного наповнення юридичного 
складу як підстави виникнення майнових цивільних правовідносин. Використовуючи системний метод 
наукового пізнання, автор визначає зміст юридичного складу, його підсистеми та зовнішнє середовище. 
Установлюється характер зв’язків між елементами юридичного складу, аналізуються підходи до визначення 
елементного наповнення юридичного складу, що сформувалися в юридичній доктрині та в практиці 
правозастосування, визначаються пізнавальні властивості теоретичної конструкції юридичного складу.

Ключові слова: юридичний склад, юридичний факт, умови, система, правовідношення, системний підхід.

Яроцкая М.в. ЭЛЕМЕНТНОЕ НАПОЛНЕНиЕ ЮРиДиЧЕсКОГО сОсТАвА КАК ОсНОвАНиЕ 
вОЗНиКНОвЕНиЯ иМУЩЕсТ-вЕННЫх ГРАжДАНсКих ПРАвООТНОШЕНиЙ: сисТЕМНО-
сТРУКТУРНЫЙ АНАЛиЗ

Статья посвящена раскрытию возможного подхода к определению элементного наполнения юридического 
состава как основания возникновения имущественных гражданских правоотношений. Используя системный 
метод научного познания, автор определяет содержание состава, его подсистемы и внешнюю среду. 
Устанавливается характер связей между элементами юридического состава, анализируются подходы к 
определению элементного наполнения юридического состава, что сформировались в юридической доктрине 
и в практике правоприменения, определяются познавательные свойства теоретической конструкции 
юридического состава.

Ключевые слова: юридический состав, юридический факт, условия, правоотношение, система, 
системный подход.

Yarotska M.V. ELEMENT FILLING OF JURIDICAL COMPOSITION AS A CAUSE OF 
ESTABLISHMENT CIVIL MATERIAL RELATIONSHIPS: SYSTEM-STRUCTURAL ANALYSIS

Looking through juridical composition that is the cause of establishment civil material relationships as a system – 
composition of juridical facts and their conditions, researcher needs to use system-structural approach. With the help 
of this methodological instrument true structure of juridical composition, its element filling and character of relation 
between elements can be revealed.

Nowadays scientists in juridical sphere admit that juridical composition elements are two or more juridical facts. 
But as a rule such construction of composition take place in dynamic accumulation when one juridical fact leads to 
establishing right to move to the next stage. In other situations, in particular when “juridical facts” accumulates in 
independent way they are not exactly juridical fact but likely condition of one fact. Thus for purpose of this article 
juridical composition is considered as composition of juridical fact (facts) and their conditions that are necessary for 
establishment civil material relationships.

Provisions of systems theory defines three main spheres of system: actually system that is an object of analyses; 
sub-systems that are the elements of system (in juridical composition as a cause of establishment civil material 
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relationships they are facts and conditions) and system’s environment that include elements not included to system. 
The issue is how to demarcate line between system and system environment.

As far as juridical composition describes cause in casual relationships and such relationship determines by 
legal norm determination of approach for outlining elements that need to be include to juridical composition as 
a cause of establishment civil material relationships lays in legal norm construction. Due to the fact that juridical 
composition is a cause for juridical consequences in particular for establishing as a cause of establishment civil 
material relationships, in norm structure its elements describes in hypothesis defining circumstances which existence 
leads to consequences defined by norm disposition. Therefore in all multiplicity of casual relationship juridical 
composition accumulate elements requisite for civil material relationships establishment. Thereby as a criterion for 
determination elements of such composition should be character of casual relationships between such elements. 
There is direct cause relationship between finalizing juridical fact and its effect and mediated one between fact 
conditions and effect. Inclusion of juridical fact that causes establishment condition for finalizing fact to juridical 
composition leads to its imitative extending. In this case composition covers two or more norm’s hypothesis.

But practice of law application and conducting legal researches shows that appropriate subjects (officers and 
researches) used to include to juridical composition not only results of juridical facts that are conditions for finalizing 
fact that directly leads to material relationships establishment but also juridical facts that causes establishment 
condition for finalizing fact. For example, verifying lessor’s right of ownership on thing he wants to give for rent 
renter examine the ground of his right because want to make a clean deal without any defects. Thereby such demand 
in extending juridical composition by including to it two or more mediated casual relationships leads to differentiate 
simple and complicated juridical composition.

Key words: juridical composition, juridical fact, conditions, legal relationships, system, system approach.
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TO THE ISSUE OF JURISDICTION OVER CORPORATE DISPUTES IN UKRAINE

In Ukraine, the traditional solution of corporate 
disputes is the appeal to the commercial court. Many 
cases are considered over the years, which ultimate-
ly leads to numerous mistakes and unequal practices 
by commercial courts of substantive and procedural 
law when considering corporate cases that violate the 
rights of the parties to the dispute. Therefore, recently 
in Ukraine, one of the most important and most prob-
lematic topics, which became the subject of discussion 
at international and Ukrainian conferences, round ta-
bles and seminars in the field of corporate relations – 
the resolution of corporate disputes.

The peculiarities of corporate relations, the legal na-
ture of disputes arising from corporate relations, certain 
problems in solving these disputes were investigated 
by such scholars as V.S. Shcherbyna, who in his arti-
cle analyzed the legal nature of corporate relations [16], 
O.V. Bryntsev disclosed the essence of legal disputes 
(corporate) in the field of entrepreneurship and deter-
mined the ways to solve them [3], N. Kuznetsova while 
investigating corporate disputes, brings the concept of 
such a dispute, its features, classification, emphasiz-
es the need to delineate corporate disputes and other 
«tangent», close to them [7], O.R. Kovalyshyn in his 
study compares the views of various scholars on the pe-
culiarities and classification of corporate disputes, and 
also gives his own classification of such disputes [6]. 
F.S. Dzhemilova investigated the problem of improving 
the legal regulation of corporate disputes resolution [5].

It should be noted that the term «corporate dispute» 
in the domestic legislation was not used. In particular, 
N. Kuznetsova asserts that «the term» corporate dis-
putes «has been used in judicial practice for a long time, 
while the content of the concept itself and the limits of 
its application are not clearly defined either in the legis-
lation or in the legal doctrine» [7].

O.R. Kovalyshyn defines a corporate dispute as a 
dispute arising out of the material legal relationship be-
tween legally equal participants in corporate relation-
ships in acquiring, implementing and terminating their 
corporate rights and interests [6]. However, the scien-
tist analyzing the norms of the Commercial Procedural 
Code of Ukraine concluded that the corporate dispute is 

a dispute that arises between an economic partnership 
and its participant, including the participant who left, 
as well as between the members of the business associ-
ations, With the creation of this economic partnership. 
That is, according to O.R. Kovalyshyn, the legislator de-
fines the subject of a corporate dispute, based on a nar-
row understanding of corporate legal relationships [6].

Consequently, a corporate dispute is a corporate con-
flict that arose between an economic society and its par-
ticipant (founder, shareholder), including the participant 
who left, as well as between the participants (founders, 
shareholders) of the business associations that are con-
nected with the creation, activity, management and termi-
nation of an economic partnership that leads or may lead 
to the following circumstances: violation of the rules of 
the current legislation, the statute or internal documents 
of the companies, the rights of the shareholder or a group 
of shareholders, according to call on the company, its 
management bodies or their decisions in essence, the ear-
ly termination of the powers of the governing bodies, sig-
nificant changes in the composition of shareholders, etc.

Corporate disputes include, in particular, a dispute 
over a claim of a participant (shareholder) of an eco-
nomic partnership (hereinafter – the EP) regarding the 
invalidation of an agreement entered into by a compa-
ny, the terms in which, in the opinion of the plaintiff, 
deprive the company of the possibility of obtaining ad-
ditional income; Cases on the invalidation of contracts 
of sale and purchase of property of EP, concluded on 
the basis of decisions of the general meeting of a joint-
stock company (hereinafter – JSC); A claim of an in-
dividual member of the supervisory board of the JSC 
on the invalidation of an agreement entered into by the 
chief executive officer in the absence of the decision 
(agreement) of the supervisory board, which is obliga-
tory for the conclusion of such an agreement; Disputes 
concerning termination of a legal entity – EP (cancel-
lation of state registration); Any dispute regarding the 
invalidation of the provisions of constituent documents 
or constituent documents of the EP as a whole; Dispute 
about the right of the shareholder to be elected to the 
supervisory board of the JSC; Dispute over abuse of the 
right in corporate legal relations.
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Thus, corporate disputes can be divided into the fol-
lowing categories: disputes arise about corporate prop-
erty rights and disputes arising on the organization of 
corporate rights.

Note that the jurisdiction of corporate disputes cases 
plays an important role in the administration of justice 
[13], as it is an element of a system that ensures the right 
of a person to apply to a competent court.

K.V. Bilyk believes that jurisdiction is a property of 
a legal matter. Depending on the material nature of the 
legal dispute specifies the specifics of the bodies that re-
solve the dispute, and those or other procedural features 
of the resolution of the dispute [1].

As noted by I.G. Pobirchenko, the jurisdiction acts 
as an inter-branch institute of law, which serves as a 
mechanism for the distribution of legal disputes be-
tween different bodies [12, p. 9].

It should be noted that the problems of the legal na-
ture of corporate disputes for a long time remained un-
certain of their jurisdiction to various courts, since they 
depended on secondary factors, in particular, if at least 
one individual was found to be among the defendants – a 
corporate dispute was considered by the general court in 
accordance with the Civil Procedural Code of Ukraine ( 
Further – CPC of Ukraine) [15], when the claim is filed 
in court by a legal entity – economic court in accordance 
with the Commercial Procedural Code of Ukraine (here-
inafter – CPC) [4].

S.V. Tomchyshena, V.V. Soloviov argue that conflicts 
also arise from the use of too general phrases «business 
arising from corporate relations», as well as «associated 
with the creation, operation, management and termina-
tion of this society» [14, p. 73]. Of these legislative for-
mulations, it is not always clear what disputes will be 
resolved in local commercial courts.

V. Moskalenko believes that the differences between 
the commercial and civil procedural legislation, as well 
as the fact that the decisions of commercial courts are 
neglected by the general courts, not only hinder the for-
mation of a single law enforcement practice in corpo-
rate disputes, but also promote the abuse of rights by the 
shareholders (shareholders), which deserves attention to 
the idea of the need to clearly delineate the jurisdiction 
of cases of corporate disputes between general and com-
mercial courts [10, p. 88].

It should be noted that the jurisdiction of any lit-
igation is determined by certain criteria. The need to 
apply criteria of jurisdiction is conditioned by the fact 
that it is impossible to establish in the legislation an 
exhaustive list of corporate disputes that will be re-
solved by a specific court. The law establishes only 
general rules for bringing a dispute about a right to 
a particular court, as well as certain exceptions to it, 
which the legislator deems necessary to establish for 
one or another reason.

Therefore, when determining the jurisdiction of cor-
porate disputes, the following criteria are important:

– the subjective criterion of jurisdiction lies in the 
fact that the subjects of corporate disputes may be 
members of business associations (including those 
who left) the same company. But this criterion is not 

enough, because the range of disputes that may arise 
between a participant and an economic society is quite 
broad. Not always such disputes are corporate in na-
ture, that is, associated with participation in a business 
community. For example, if only this criterion is ap-
plied, in commercial courts, a labor dispute about the 
dismissal of the general director of a joint-stock com-
pany, which at the same time is a shareholder of this 
company, would be considered in commercial courts. 
Similarly, without clarifying the content of the legal 
relationship, the dispute over the inheritance of cor-
porate rights could also be considered in the economic 
court, although such relationships are not corporate;

– the substantive criterion of jurisdiction lies in the 
fact that the jurisdiction of economic courts include only 
those disputes subject to which corporate relations. The 
subject criterion reflects the nature of the controversial 
relationship. It is inherent in all categories of cases that 
are considered in commercial courts.

According to Art. 12 of the CPC of Ukraine [4] sub-
ordinate to economic courts, in particular, cases arising 
out of corporate relations in disputes between an eco-
nomic society and its participant (founder, sharehold-
er), including the withdrawing participant, as well as 
between the participants (founders, shareholders) Busi-
ness associations associated with the creation, opera-
tion, management and termination of the activities of 
this company, except for labor disputes.

Contents of Art. 12 of the CPC of Ukraine [4] allows 
to distinguish between two groups of corporate disputes 
subordinated to the economic court:

1) disputes between an economic partnership and its 
participant, including the former (who left). It is neces-
sary to draw attention to the fact that business associ-
ations are not all legal entities, but only their separate 
group. Commercial, in particular, belong to JSC, limited 
liability company (hereinafter referred to as LLC), part-
nership with additional liability (hereinafter – PAL), full 
partnerships (hereinafter – FP) and limited partnerships 
(hereinafter – LP). Types such as PAL, FP and LP are 
not popular, so a significant part of «corporate affairs» 
is the participation of JSC and LLC;

2) disputes between the parties (founders, sharehold-
ers) of business associations related to the creation, op-
eration, management and termination of the activity of 
this company, except for labor disputes (hiring, dismiss-
al, remuneration, material liability), which falls within 
the competence of general courts .

Note that Part 4 of Art. 12 of the Commercial Proce-
dure Code of Ukraine [4] attributes a wide range of cor-
porate disputes to the jurisdiction of commercial courts. 
However, some important disputes remain outside the 
jurisdiction of the jurisdiction.

The above disputes do not arise from corporate legal 
relations, since their participants are not business part-
nerships, but their participants, and therefore they are 
not corporate in its pure form. Disputes related to the 
creation, operation, management and termination of the 
business community cover virtually all the relations that 
may exist between the participants in relation to their 
participation in the company.
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According to Art. 16 of the Commercial Procedure 
Code of Ukraine [4], such cases are considered exclu-
sively by the economic court at the location of the com-
pany, which allows the consideration of all corporate 
disputes in one specialized court and should help to pre-
vent the abuse of procedural rights.

L.V. Melekh, O.V. Viznyak believe that corporate 
relations by its legal nature and is a specific kind of 
economic relationship that has become an argument for 
withdrawal of the so-called corporate disputes of admin-
istrative jurisdiction and refer them to the jurisdiction of 
commercial courts [9, p. 146].

It should be noted that there are two ways of resolv-
ing corporate disputes: 1) judicial; 2) out of court with 
the help of mediators.

In particular, EU countries have found an alternative 
to litigation over corporate disputes involving mediators 
and arbitrators. At the same time, in accordance with 
Part 2 of Art. 12 of the Code of Commercial Procedure 
Code of Ukraine, corporate disputes cannot be submit-
ted to arbitration courts.

Therefore, F.S. Dzhemilova considers it appropriate 
for commercial jurisdiction of Ukraine to be included in 
the procedural legislation of mediation norms, which is 
effectively applied in international practice, along with 
other alternative methods of resolving disputes. Legal 
forms of consolidation of the results of the relevant pro-
cedure may be, in particular, the waiver of the claim, the 
recognition of the claim, the withdrawal of a complaint, 
the conclusion of a peace agreement [5, p. 352].

However, S.O. Yuldashev emphasizes that a non-
state judicial process in the resolution of corporate dis-
putes could play a particularly important role, since it is 
the arbitration form for the resolution of corporate dis-
putes that is most appropriate to the nature of corporate 
relations. That is why corporate disputes should be dealt 
with by alternative arbitration methods involving two 
types of intermediaries, in particular arbitration courts 
or mediators. For the successful application of the me-
diation procedure in the system of economic courts of 
Ukraine, appropriate changes should be made to the 
economic procedural legislation, as well as to develop 
a comprehensive program for the implementation of 
mediation and to ensure the implementation of this pro-
gram [17, p. 522].

In addition, O. Bobak points out that the advantages 
of mediation are: simplicity, time saving, reduction of the 
cost of resolving a dispute, the ability to influence its out-
come, the confidentiality of the procedure, the possibility 
of maintaining or restoring business relationships with 
partners, influence on the outcome of the decision, pre-
vention The emergence of such conflicts in the future [2].

I.V. Lukach notes that the existing procedure can 
only be justified in the context of discrediting the work 
of arbitration courts in Ukraine. However, this does not 
solve the problem, because foreign experience shows 
that alternative ways of resolving corporate disputes are 
prevalent. In view of this, it is necessary to reform arbi-
tration proceedings and at the proper level to attend the 
work of mediators, and not to prohibit alternative ways 
of resolving corporate disputes [8, p. 74].

Therefore, in our opinion, such resolution of dis-
putes, firstly, will free the state courts from small, 
lengthy cases, and secondly, legal and natural persons 
will find protection of their legitimate interests in alter-
native ways of resolving corporate disputes.

Note that the other thought K.V. Bilyk, who believes 
that the changes of 15.12.2006 on exclusive jurisdiction 
of corporate disputes to economic courts are correct for 
a number of reasons. First, the existence of an alterna-
tive jurisdiction of this category of disputes, due to their 
subjective plurality, is inadmissible, since it results from 
the emergence of parallel processes, may give rise to 
competition in court acts, and as a result, the lack of real 
judicial protection. Secondly, corporate disputes in most 
cases are of an economic nature and their consideration 
by economic courts is appropriate in terms of speciali-
zation of courts [1].

V.T. Pirogovsky emphasizes that the exclusive com-
petence of commercial courts to review corporate dis-
putes positively affected both the stability of procedural 
legal relationships, and the harmony of material norms 
of economic legislation [11, p. 406].

Thus, today it is necessary to reform the system of 
jurisdiction of corporate disputes, based on the nature 
of corporate relations, and correctly identify the sub-
ject-object composition in their interaction [8, p. 74].

Consequently, since corporate disputes are a kind 
of economic disputes, in our opinion, they must be 
brought to a logical conclusion regarding jurisdiction, 
namely, the delimitation of material corporate legal re-
lations from related civil, labor relations, as well as 
public-law disputes subject to consideration by rules 
Code of Administrative Procedure of Ukraine, taking 
into account their essential features, and not proceed-
ing from purely formal criteria, which are defined in 
the procedural law. 
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Bodnarchuk O.H., Pochynok K.B. TO THE ISSUE OF JURISDICTION OVER CORPORATE 
DISPUTES IN UKRAINE

The article covers concepts and types of corporate disputes. It has been determined that corporate disputes 
can be divided into the following categories: disputes arising out of property corporate rights and disputes arising 
out of corporate corporate rights. The problems of corporate disputes jurisdiction and ways of their solution 
are investigated. It has been established that the jurisdiction of any court case is determined by certain criteria. 
The need to apply criteria of jurisdiction is conditioned by the impossibility of establishing in the legislation an 
exhaustive list of corporate disputes that will be resolved by a specific court. The law establishes only general rules 
for bringing a dispute about a right to a particular court, as well as certain exceptions to it, which the legislator 
deems necessary to establish for one or another reason. In determining the jurisdiction of corporate disputes, 
the following criteria are important: the subjective criterion of jurisdiction lies in the fact that the subjects of 
corporate disputes may be participants in business associations (including those who left) the same company. But 
this criterion is not enough, because the range of disputes that may arise between a participant and an economic 
society is quite wide. Not always such disputes are corporate in nature, that is, associated with participation in 
a business community; the objective criterion of jurisdiction lies in the fact that the jurisdiction of commercial 
courts include only those disputes subject to which corporate relations. The subject criterion reflects the nature 
of the controversial relationship. It is inherent in all categories of cases that are considered in commercial 
courts. It should be noted that there are two ways of resolving corporate disputes: judicial; out of court through 
mediators. The emphasis is placed on the alternative to litigation in corporate disputes involving mediators and 
arbitrators. In particular, EU countries have found an alternative to litigation in corporate disputes involving 
mediators and arbitrators. For the successful application of the mediation procedure in the system of commercial 
courts of Ukraine, appropriate changes should be made to the economic procedural legislation, as well as to 
develop a comprehensive program for the implementation of mediation and to ensure the implementation of this 
program. Such a settlement of disputes, firstly, will free state courts from small, lengthy cases of consideration, 
and secondly, legal entities and individuals will find protection of their legitimate interests in alternative ways of 
resolving corporate disputes.

Consequently, since corporate disputes are a kind of economic disputes, in our opinion, they must be brought 
to a logical conclusion regarding jurisdiction, namely, the delimitation of material corporate legal relationships 
from related civil, labor relations, as well as public-law disputes subject to consideration by rules The Code of 
Administrative Justice of Ukraine, taking into account their essential features, and not proceeding from purely 
formal criteria defined in the procedural law.

Key words: commercial courts, corporate relations, corporate disputes, jurisdiction of corporate disputes, non-
state legal proceedings in resolving corporate disputes, mediation, arbitration courts.

 
Боднарчук О.Г., Починок К.Б. ДО ПиТАННЯ ПІДвІДОМЧОсТІ виРІШЕННЯ КОРПОРА- 

ТивНих сПОРІв в УКРАЇНІ
У статті висвітлюються поняття та види корпоративних спорів. Визначено, що корпоративні спори 

можна поділити на такі категорії: спори, які виникають із приводу майнових корпоративних прав, та 
спори, які виникають із приводу організаційних корпоративних прав. Досліджено проблеми підвідомчості 
корпоративних спорів та шляхи їх вирішення. Акцентовано увагу на альтернативу судовому розгляду 
корпоративних спорів – залученні медіаторів і третейських суддів. 

Ключові слова: господарські суди, корпоративні відносини, корпоративні спори, підвідомчість корпоративних 
спорів, недержавне судочинство в розв’язанні корпоративних спорів, медіація, третейські суди.
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Боднарчук О.Г., Починок К.Б. К вОПРОсУ ПОДвЕДОМсТвЕННОсТи РЕШЕНиЯ 
КОРПОРАТивНЫх сПОРОв в УКРАиНЕ

В статье освещаются понятие и виды корпоративных споров. Определено, что корпоративные споры 
можно разделить на следующие категории: споры, возникающие по поводу имущественных корпоративных 
прав, и споры, возникающие по поводу организационных корпоративных прав. Исследованы проблемы 
подведомственности корпоративных споров и пути их решения. Акцентировано внимание на альтернативе 
судебному разбирательству корпоративных споров – привлечении медиаторов и третейских судей.

Ключевые слова: хозяйственные суды, корпоративные отношения, корпоративные споры, 
подведомственность корпоративных споров, негосударственное судопроизводство в решении корпоративных 
споров, медиация, третейские суды.
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ПРОБЛЕМАТиКА ЗДІЙсНЕННЯ ГОсПОДАРсьКОЇ ДІЯЛьНОсТІ  
в ЗОНІ ПРОвЕДЕННЯ АНТиТЕРОРисТиЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Постановка проблеми. Війна на Донбасі тим 
чи іншим чином торкнулася кожного українця. Кра-
їна платить за свободу життями своїх захисників і 
мирних громадян. Дискусійним є політичне питан-
ня збереження та відновлення економічних відно-
син із непідконтрольною частиною Донбасу; деякі 
представники влади вказують на необхідність «еко-
номічної блокади». Аналогічне питання виникає й у 
підприємців – працювати чи ні з підприємствами із 
зони антитерористичної операції (далі – АТО)? Нині 
відсутні чіткі юридичні правила, якими б визначали-
ся особливості або заборона ведення підприємниць-
кої діяльності на непідконтрольній українській владі 
території. Така ситуація (загроза бойових дій, мож-
ливі зв’язки контрагентів із терористами) породжує 
численні правові ризики, а тому економічні контак-
ти з підприємствами зони АТО потребують уважно-
го та якісного юридичного дослідження.

Серед науковців і практиків, які приділили свою 
увагу питанню ведення господарської діяльності 
в зоні АТО, можна виділити таких, як Т.В. Михай-
лов, О.А. Доманчук, Є.В. Лугановська, Р.О. Кобець, 
М.М. Прохоренко, А.А. Ткаченко. Незважаючи на 
те, що окреслена тема є резонансною та неоднознач-
но врегульованою з погляду права, науковці здебіль-
шого не присвячують їй свої наукові роботи.

Мета й завдання статті. Метою статті є дослі-
дження особливостей і проблем здійснення госпо-
дарської діяльності на тимчасово окупованих те-
риторіях. Виконання поставленої мети зумовило 
необхідність вирішення таких завдань: оцінити стан 
законодавства на предмет урегулювання окреслено-
го питання; здійснити аналіз можливості ведення 
господарських відносин із контрагентом, зареєстро-
ваним на території АТО, а також із контрагентом, 
зареєстрованим у Російській Федерації; виділити 
способи захисту від кримінально-правових ризиків 
під час укладення угод із зазначеними суб’єктами 
господарювання; дослідити поняття форс-мажорних 
обставин у зв’язку з проведенням АТО. 

виклад основного матеріалу. Сьогодні підпри-
ємства за межами зони АТО дезорієнтовані й не зна-
ють, з якими з підприємств зони АТО їм дозволено 
працювати, а з якими – заборонено. 

Норми ст. 42 Конституції України, ст. 43 Гос-
подарського кодексу України (далі – ГК України) 
визначають свободу підприємницької діяльності, 
що не залежить від того, на території якої адміні-
стративно-територіальної одиниці зареєстрований 
суб’єкт. Будь-який суб’єкт господарювання може 

вести підприємницьку діяльність на всій території 
України та за її межами.

Згідно зі ст. 43 ГК України підприємці мають пра-
во без обмежень самостійно здійснювати будь-яку 
підприємницьку діяльність, яка не заборонена зако-
ном. Особливості здійснення окремих видів підпри-
ємництва встановлюються законодавчими актами.

У ст. 3 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 
України) міститься аналогічна норма, при цьому в 
якості одного з принципів цивільного законодавства 
вказана свобода договору й свобода підприємниць-
кої діяльності, не забороненої законом.

14 квітня 2014 р. відповідно до Указу Президента 
України № 405/2014 «Про рішення Ради національ-
ної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 р. 
«Про невідкладні заходи щодо подолання терорис-
тичної загрози й збереження територіальної цілісно-
сті України» розпочато проведення антитерористич-
ної операції в Донецькій і Луганській областях.

Спеціальний Закон України «Про тимчасові за-
ходи на період проведення антитерористичної опе-
рації» визначає тимчасові заходи для забезпечення 
підтримки суб’єктів господарювання, що здійсню-
ють діяльність на території проведення антитеро-
ристичної операції, і осіб, які проживають в зоні 
проведення антитерористичної операції або пересе-
лилися з неї на час її проведення .

При цьому, проаналізувавши норми зазначеного 
вище Закону, можна констатувати, що він не містить 
будь-якої заборони на ведення господарської діяльності 
в зоні проведення АТО підприємствами, зареєстровани-
ми на території України, а також підприємствами, зареє-
строваними в зоні проведення АТО й не перереєстрова-
ними на території України. Про це свідчать передбачені 
вищезазначеним законом норми про те, що ліцензії й 
документи дозвільного характеру, видані суб’єктам го-
сподарювання, які здійснюють діяльність на території 
проведення антитерористичної операції, термін дії яких 
закінчився в період її проведення, вважаються дійсними 
на період проведення антитерористичної операції.

На час проведення антитерористичної опера-
ції суб’єктів господарювання, що здійснюють ді-
яльність на території проведення АТО, звільняють 
від сплати за користування земельними ділянками 
державної та комунальної власності. Крім того, на 
період проведення антитерористичної операції ска-
сована орендна плата за користування державним і 
комунальним майном суб’єктами господарювання, 
які здійснюють діяльність на території проведення 
антитерористичної операції.
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Отже, суб’єкти господарської діяльності не обме-
жені територією її здійснення. Незалежно від того, в 
якій області зареєстрований суб’єкт, він може вести 
підприємницьку (господарську) діяльність на всій 
території України та за її межами.

Відповідно до ст. 67 ГК України відносини під-
приємства з іншими підприємствами, організаціями, 
громадянами в усіх сферах господарської діяльності 
здійснюються на основі договорів. Підприємства 
вільні у виборі предмета договору, визначенні зо-
бов’язань, інших умов господарських взаємовідно-
син, що не суперечать законодавству України.

Таким чином, укладення угод (операцій) із під-
приємствами, що знаходяться в зоні АТО, і прове-
дення фінансових розрахунків із такими підприєм-
ствами є правомірною господарською діяльністю й 
відповідає чинному законодавству України.

Що стосується господарських відносин із під-
приємствами, зареєстрованими на території Росій-
ської Федерації (далі – РФ), слід зазначити таке.

Верховна Рада України Постановою № 129-VIII 
від 27 січня 2015 р. визнала РФ державою-агресо-
ром, однак у зв’язку із цим жодних істотних змін у 
законодавство України, що регулює зовнішньоеко-
номічну діяльність, не внесено. Наразі з боку Укра-
їни встановлені певні обмеження щодо співпраці з 
Російською Федерацією в оборонній сфері. У ціло-
му господарські відносини з РФ тривають. Цілком 
імовірне надалі введення санкцій, зокрема економіч-
них, щодо окремих суб’єктів РФ (фізичних та/або 
юридичних осіб) та/або суб’єктів України. Тому пе-
ред відчуженням майна (передачею в користування 
за договором оренди) є доцільним переконатися, що 
сторони договору не перебувають під впливом санк-
цій. Крім того, необхідно перевірити, щоб сторони 
договору не знаходилися в переліку осіб, пов’язаних 
зі здійсненням терористичної діяльності.

Також важливе значення можуть мати індивіду-
альні заборони, накладені компетентними україн-
ськими органами на продавця та/або покупця (орен-
додавця та/або орендаря).

Таким чином, укладення договорів відчуження/
передачі майна, зокрема й на користь суб’єктів го-
сподарювання – резидентів РФ, відповідає чинному 
законодавству України.

Також потрібно враховувати, що Верховна Рада 
України Постановою № 145-VIII від 04 лютого 
2015 р. фактично визнала «ДНР» і «ЛНР» терорис-
тичними організаціями, тому має місце можливість 
притягнення до відповідальності за звинуваченням 
у пособництві (співробітництві) зазначеним теро-
ристичним організаціям.

Таким чином, контрагентом підприємства не 
повинна бути особа, пов’язана з вищезгаданими 
організаціями. Зазначене обмеження стосується 
й підприємств, установ, організацій, які пройшли 
«перереєстрацію» в єдиному реєстрі підприємств і 
об’єднань «ДНР», «ЛНР». Укладення договорів із 
такими підприємствами та перерахування їм коштів 
(як безоплатно, так і за товари/роботи/послуги) 
або передача їм товарно-матеріальних цінностей  

(як безоплатно, так і за плату) можуть бути розцінені 
як пособництво та/або фінансування тероризму. 

Потрібно зазначити, що фабулами кримінальних 
проваджень є опис господарських операцій між під-
приємствами поза зоною АТО й підприємствами, 
зареєстрованими в зоні АТО. Крім факту здійснен-
ня господарських операцій, правоохоронні органи 
посилаються на невиконання заходів щодо перере-
єстрації підприємств із зони АТО на території Укра-
їни, нібито передбачених Законом «Про тимчасові 
заходи на період проведення антитерористичної 
операції». Однак, ні в самому факті господарських 
взаємин, ані в сплаті поборів сепаратистам немає 
складу злочину за ст. 2585 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України) – фінансування теро-
ризму, оскільки цей злочин може бути вчинений 
тільки з прямим умислом. Непрямий умисел або 
його відсутність виключають кримінальну відпові-
дальність. Однією з ознак суб’єктивної сторони зло-
чину в такому разі є його злочинна мета – фінансове 
або матеріальне забезпечення терориста, терорис-
тичної організації або терористичного акту. 

Факт передачі грошей терористичній організації 
не є злочином без прямого умислу та мети настання 
протиправних наслідків – збільшення фінансового 
забезпечення терористичної організації. У разі ви-
мушеної передачі грошових коштів терористам че-
рез погрози фізичною розправою або знищенням 
майна правильна кваліфікація такої особи – потерпі-
лий від вимагання за ст. 189 КК України.

Що стосується законності операцій із придбання 
на території поза зоною проведення АТО товарів, ро-
біт, послуг у суб’єктів господарювання, зареєстрова-
них у зоні проведення АТО, слід зазначити таке.

Як уже було зазначено вище, укладення таких 
угод (операцій) із підприємствами зони АТО та про-
ведення фінансових розрахунків із такими підпри-
ємствами є правомірною господарською діяльністю 
й відповідає чинному законодавству України. Однак 
під час укладення угод доцільно застосовувати такі 
способи мінімізації кримінально-правових ризиків:

1) перевірка репутації контрагента та його влас-
ників за допомогою публічних джерел;

2) звернення з адвокатським запитом до Гене-
ральної прокуратури та СБУ для отримання інфор-
мації про наявність у ЄРДР кримінальних прова-
джень стосовно контрагента;

3) включення до текстів договорів гарантій і за-
певнень контрагента із зони АТО про те, що: 

– він не пов’язаний із сепаратистами, його засно-
вники (власники) не пов’язані із сепаратистами; 

– він не реєструвався як суб’єкт господарювання 
в «органах» так званих «ЛНР» і «ДНР»; 

– він не платить податки в так званих «ЛНР» та 
«ДНР;

– грошові кошти, отримані за договором, не бу-
дуть передані терористам.

Ще одним складним питанням є підтвердження 
підприємцями настання форс-мажору в результаті про-
ведення АТО. Необхідно зазначити, що чіткого понят-
тя «форс-мажор» у законодавстві України не існувало 
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до 15 жовтня 2014 р., коли набув чинності Закон Укра-
їни «Про тимчасові заходи на період проведення анти-
терористичної операції», де чітко зазначено, які події 
підпадають під поняття «форс-мажор». До 15 жовтня 
2014 р. законодавець надавав можливість сторонам са-
мостійно визначити в договорі перелік подій, які мо-
жуть вважатися форс-мажорними обставинами. 

Сторони в договорі самостійно повинні визна-
читися з тим, як вони діятимуть в умовах настання 
форс-мажорних обставин. І тут, як правило, сто-
рони детально прописують строк, протягом якого 
сторона повідомляє про настання для неї форс-ма-
жорних обставин, засоби зв’язку, якими таке по-
відомлення може бути відправлене контрагенту, 
права сторін на дострокове розірвання договору, 
якщо дія форс-мажорних обставин не припиняєть-
ся впродовж певного періоду. 

Згідно з чинним законодавством особа, яка по-
рушила зобов’язання, звільняється від відповідаль-
ності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, 
що це порушення сталося внаслідок випадку чи об-
ставин непереборної сили.

Розглянемо порядок підтвердження форс-мажор-
них обставин, що виникли внаслідок АТО.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про тимча-
сові заходи на період проведення антитерористичної 
операції» належним і достатнім документом, що під-
тверджує форс-мажорні обставини в зоні АТО, є сер-
тифікат Торгівельно-промислової палати України.

Торгівельно-промисловою палатою України 
(далі – ТПП) прийнято відповідний регламент № 40 
від 15 липня 2014 р., яким визначено порядок засвід-
чення ТПП форс-мажорних обставин (обставин не-
переборної сили) і видачі відповідного сертифікату.

Для отримання вказаного сертифікату керівник 
підприємства, іншого суб’єкта господарювання 
звертається з відповідною заявою до ТПП. Заява 
про засвідчення форс-мажорних обставин повинна 
містити такі відомості:

– посилання на зобов’язання заявника відповідно 
до договору, контракту, угоди тощо, строк виконан-
ня якого настав або може настати в найближчому 
майбутньому і яке не може бути виконане у зв’язку з 
форс-мажорними обставинами;

– форс-мажорні обставини, які, на думку заявни-
ка, унеможливлюють виконання зобов’язань, поча-
ток їх виникнення та термін дії.

Крім цього, у разі наявності інформації необхід-
но зазначити про домовленість між сторонами або 
пряму вказівку нормативно-правового акта на обста-
вини, що звільняють сторони від відповідальності 
(наприклад, у договорах досить часто прописують 
розділ про форс-мажор).

До заяви додаються:
– завірена копія договору з усіма доповненнями 

й додатками;
– відомості про обсяг виконаних зобов’язань (за-

значається обсяг зобов’язань, що не може бути вико-
наний через настання форс-мажорних обставин);

– документ про повідомлення іншої сторони за 
договором про форс-мажор;

– оригінали документів компетентних держав-
них органів, що підтверджують сам факт настання 
обставин, на які посилається заявник. Так, що сто-
сується АТО, таким документом може бути відпо-
відний лист Інформаційного центру АТО, Штабу 
антитерористичного центру при СБУ, безпосередньо 
Служби безпеки України про проведення на певній 
території антитерористичної операції.

У десятиденний термін ТПП або її регіональ-
ний орган видає відповідне свідоцтво. Важливо, 
що відповідно до положень регламенту тягар до-
казування виникнення форс-мажорних обставин 
лежить на заявнику.

Ураховуючи вказане, заявник для прийняття рі-
шення ТПП повинен обов’язково надати (навести) 
необхідні докази про те, що обставини є винятко-
вими та знаходяться за межами впливу сторін, заяв-
ник не міг передбачити їх за жодних обставин, вони 
неминуче впливають на договірні зобов’язання, а 
найголовніше – заявник має підтвердити наявність 
причинно-наслідкового зв’язку (що саме вказані об-
ставини унеможливлюють виконання конкретних 
договірних зобов’язань).

висновки. Здійснивши дослідження стану нор-
мативно-правового регулювання господарської ді-
яльності на тимчасово окупованій території, зазна-
чимо, що наразі чинний спеціальний Закон «Про 
тимчасові заходи на період проведення антитеро-
ристичної операції» не містить будь-яких заборон 
на ведення підприємницької діяльності в зоні АТО 
або підприємствами, які там зареєстровані. Цей За-
кон не визначає обов’язків щодо перереєстрації чи 
зміни місцезнаходження юридичних осіб, які заре-
єстровані в зоні АТО. Таким чином, за законодав-
ством України підприємницька діяльність підпри-
ємств із зони АТО дозволена. Таким підприємствам 
дозволено працювати на всій території України, 
незалежно від місця реєстрації. Однак багато під-
приємців поза зоною АТО дезорієнтовані щодо цих 
питань і воліють не мати ділових контактів із під-
приємствами в зоні АТО.

Для подолання цієї практики вважаємо за не-
обхідне внести в Закон «Про тимчасові заходи на 
період проведення антитерористичної операції» 
норму-декларацію про те, що на неконтрольованій 
території Донецької й Луганської областей дозволя-
ється підприємницька діяльність, а підприємства, 
які зареєстровані на цій території, мають право пра-
цювати на всій території України без перереєстрації. 

У правоохоронних органах України поширена 
практика залучення до кримінальної відповідально-
сті за ст. 2585 КК «Фінансування тероризму» за гос-
подарські та торговельні відносини з підприємства-
ми із зони АТО, сплату «податків» у «ДНР». Тому 
під час укладення угод із такими підприємствами 
доцільно використовувати способи мінімізації ризи-
ків, зазначених у цій статті.

Згідно з чинним законодавством особа може поси-
латися на поняття форс-мажорних обставин, які можуть 
бути підставою для звільнення від відповідальності за 
невиконання або неналежне виконання умов договору 
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через АТО. Але така сторона повинна це довести. Ін-
шими словами, сторона, яка посилається на конкретні 
обставини, повинна довести те, що вони є форс-мажор-
ними і (що дуже важливо) що ці обставини є форс-ма-
жором саме для того конкретного зобов’язання, яке не 
виконується. При цьому Порядок засвідчення форс-ма-
жорних обставин установлений Регламентом, відповід-
но до якого засвідчення обставин непереборної сили 
здійснюється Торгово-промисловою палатою України 
та регіональними торгово-промисловими палатами.
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Замрига А.в. ПРОБЛЕМАТиКА ЗДІЙсНЕННЯ ГОсПОДАРсьКОЇ ДІЯЛьНОсТІ в ЗОНІ 
ПРОвЕДЕННЯ АНТиТЕРОРисТиЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

У статті досліджене питання проведення в зоні антитерористичної операції (далі – АТО) підприємницької 
діяльності та здійснення господарських відносин із підприємствами, зареєстрованими на території 
Російської Федерації. Окреслені способи мінімізації кримінально-правових ризиків під час укладення угод 
із суб’єктами господарювання, зареєстрованими в зоні АТО. Розглянуто порядок підтвердження форс-
мажорних обставин, що виникли внаслідок АТО.

Ключові слова: господарська діяльність, підприємництво, тимчасово окуповані території, зона АТО, 
форс-мажор, Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».

 
Замрыга А.в. ПРОБЛЕМАТиКА ОсУЩЕсТвЛЕНиЯ хОЗЯЙсТвЕННОЙ ДЕЯТЕЛьНОсТи в 

ЗОНЕ ПРОвЕДЕНиЯ АНТиТЕРРОРисТиЧЕсКОЙ ОПЕРАЦии
В статье исследованы вопросы проведения в зоне антитеррористической операции (далее – АТО) 

предпринимательской деятельности и осуществления хозяйственных отношений с предприятиями, 
зарегистрированными на территории Российской Федерации. Определены способы минимизации уголовно-
правовых рисков при заключении сделок с субъектами хозяйствования, зарегистрированными в зоне АТО. 
Рассмотрен порядок подтверждения форс-мажорных обстоятельств, возникших вследствие АТО.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, предпринимательство, временно оккупированные 
территории, зона АТО, форс-мажор, Закон Украины «О временных мерах на период проведения 
антитеррористической операции».
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Zamriga A.V. ACTUAL ISSUES OF IMPLEMENTATION ECONOMIC ACTIVITY IN THE AREA  
OF ANTI-TERRORIST OPERATION

In this article the question of conducting business activity in the ATO zone and carrying out economic relations 
with enterprises registered in the territory of the Russian Federation are investigated. The ways of minimization of 
criminal-legal risks under contracts entered into with economic entities registered in the ATO zone are outlined. The 
order of confirmation of force majeure circumstances that arose as a result of ATO is considered.

The war on the Donbas has affected each Ukrainian citizen in one way or another. The country pays for its 
freedom of life its defenders and civilians. The political issue of preserving and restoring economic relations with 
the uncontrolled part of the Donbas is debatable, some authorities point to the need for an “economic blockade”. 
A similar question arises also at entrepreneurs – work with enterprises from the zone of antiterrorist operation or 
don’t work (hereinafter – ATO)? There are no clear legal rules that would set specifics or prohibit entrepreneurship 
from uncontrolled Ukrainian territory now. The given situation (threat of hostilities, possible contacts between 
counterparts and terrorists) generates numerous legal risks, and therefore economic contacts with enterprises of the 
ATO zone require careful and qualitative legal research.

Today enterprises outside the ATO zone are disoriented and do not know which of the enterprises in the ATO 
zone they are allowed to work, and which are prohibited.

Standards Art. 42 of the Constitution of Ukraine, Art. 43 of the Civil Code of Ukraine determine the freedom of 
entrepreneurial activity, which does not depend on where on the territory of which the administrative-territorial unit 
is a registered entity. Any business entity it can conduct business throughout the territory of Ukraine and abroad.

Under Art. 43 of the Commercial Code of Ukraine, entrepreneurs have the right to carry out without any 
restrictions independently any business activity that is not prohibited by law. Peculiarities of realization of certain 
types of entrepreneurship are established by legislative acts.

Key words: economic activity, business, temporarily occupied territories, ATO zone, force majeure, The Law of 
Ukraine “On Interim Measures for the Period of Anti-Terrorist Operation”. 
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ОсОБЛивОсТІ вІДШКОДУвАННЯ МАТЕРІАЛьНОЇ ШКОДи ЯК НАсЛІДОК  
виЗНАННЯ ГОсПОДАРсьКОГО ЗОБОв’ЯЗАННЯ НЕДІЙсНиМ

Забезпечення стабільного господарського обо-
роту неможливе без гарантування відновлення 
сторонам їх порушених прав. Відновлення цих 
прав у господарських відносинах має яскраво 
виражений матеріальний характер. Проголошені 
Конституцією України права, свободи та законні 
інтереси повинні бути реально захищені та мати 
дієві механізми реалізації. Тому відшкодування 
завданих збитків, матеріальної шкоди завжди є ак-
туальним. Указана проблематика є предметом по-
стійних досліджень. Особливої гостроти їй додає 
той факт, що нормативно-правове поле України  
(а також таких країн, як Франція, Німеччина, 
США) не містить однозначного визначення по-
няття «збитки», окреслюючи лише його загальні 
ознаки, а тому неоднозначна й практика їх визна-
чення та звернення стягнення.

Значну увагу напрацюванням теоретичних по-
ложень щодо цієї проблематики приділяли такі нау-
ковці, як О.В. Безух, О.А. Беляневич, Г.М. Белякова, 
О.М. Вінник, В.В. Джунь, Н.С. Хатнюк, В.К. Маму-
тов, Б.М. Поляков, В.О. Тархов, Г.Ф. Шершневич, 
В.С. Щербина. Проте важко переоцінити значення 
саме судової практики під час дослідження саме 
відшкодування майнової шкоди внаслідок визнання 
господарського зобов’язання недійсним.

Метою статті є дослідження особливостей засто-
сування норм Цивільного й Господарського кодексу 
під час визначення та відшкодування матеріальної 
шкоди саме визнання господарського договору не-
дійсним, застосування судами законодавства під час 
вирішення спорів про визнання правочинів недійс-
ними, виявлення складних і спірних питань у судо-
вій практиці й законодавстві.

Питання відшкодування шкоди регулює Гос-
подарський кодекс (далі – ГК), Цивільний кодекс 
(далі – ЦК), Закон України «Про захист прав спожи-
вачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII (ст. ст. 11, 15, 
16, 18, 19, 21–23), Земельний кодекс України, Закон 
України «Про оренду землі» й інші акти законодав-
ства. Крім того, слід ураховувати постанови Пле-
нуму Верховного Суду України, Пленуму Вищого 
Господарського суду України, ст. 14 Закону України 
«Про державний матеріальний резерв», ст. 36 Закону 
України «Про телекомунікації», ст. 1 Закону України 
«Про відповідальність суб’єктів підприємницької 
діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожи-
ті комунальні послуги та утримання прибудинкових 
територій», Закон України «Про відповідальність за 
невиконання грошових зобов’язань», роз’яснення й 
інформаційні листи судів. 

Розгляд питання відшкодування матеріальної шко-
ди необхідно почати з визначення поняття «шкода». 
Г.Ф. Шершеневич під збитками розумів «шкоду, понесе-
ну майном, яка виявляється в зменшенні його цінності, 
під якою ні в якому разі не можна розуміти моральну 
шкоду вже тому, що таке розуміння, безсумнівно, супе-
речить загальному сенсу статей про винагороду» [12].

О.С. Іоффе визначає збитки як наслідки, виклика-
ні неправомірною поведінкою. Фактично він розгля-
дає в якості збитків будь-який негативний наслідок у 
сфері цивільних правовідносин, тобто після скоєння 
будь-якого цивільного правопорушення настає на-
слідок у вигляді збитків [6]. 

В.О. Тархов, Г.М. Белякова розглядають збитки 
й шкоду як синоніми [3; 4]. Інші науковці розмеж-
овують ці поняття. Так, В.Т. Смірнов і А.О. Соб-
чак указують на те, що шкода – це родове поняття 
негативних майнових наслідків правопорушення, 
а збитки – це натурально-речова форма виявлення 
шкоди, якій відповідає один зі встановлених у законі 
способів її відшкодування – відшкодування в натурі 
(надання речі того ж роду, тієї ж якості, виправлення 
пошкодженої речі тощо) [9]. 

На наш погляд, думка кожного з науковців, без-
перечно, є цінною, проте жодна з них не може бути 
визнана істинною. І проблема не в тому, що наукові 
пошуки проведені недостатньо глибоко, а в норма-
тивно-правовому середовищі, в якому мають функ-
ціонувати подані дефініції. 

Поняття «шкода» в законодавстві України є ши-
ршим за поняття «збитки». Шкода може бути від-
шкодована й у грошовій формі, і в натурі, а збит-
ки – лише в грошовій формі, тобто шкода завжди 
включає в себе збитки [2]. 

Терміни «шкода» й «ущерб» (рос.) часто вжива-
ються як синоніми, але згідно з усталеною цивіліс-
тичною традицією терміном «ущерб» (рос.) визна-
чається лише один різновид шкоди – майнова шкода. 
У ЦК України, як і в українській цивілістиці, термін 
«ущерб» («збиток») не згадується, а йдеться лише 
про збитки (рос. «убытки»). Про те, що мається на 
увазі саме грошове вираження шкоди, а не майнова 
шкода (ущерб), свідчить, зокрема, формулювання 
ст. ст. 22, 623, 1192 ЦК [7, с. 10].

У ЦК України «шкода» і «збитки» також трак-
туються неоднозначно. Так, у п. 3 ч. 2 ст. 11, а та-
кож у ст. 1166 законодавець ототожнює збитки та 
шкоду, позначаючи їх лише терміном «шкода», у 
ст. ст. 22 і 23 указані терміни розмежовуються, у 
ст. 1192 використовується лише термін «збитки», 
у п. 8 ч. 2 ст. 16 ЦК України законодавець указує  
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на «відшкодування збитків та інших способів від-
шкодування майнової шкоди» [8].

Збитки за своєю природою є неоднорідними та 
можуть складатися з двох частин: реальні збитки 
й упущена вигода. Реальні збитки також можуть 
бути двох типів: по-перше, витрати, які потерпіла 
особа або здійснила, або повинна буде здійснити 
для усунення наслідків правопорушення, по-друге, 
до складу збитків включається вартість втраченого 
або пошкодженого майна потерпілого. Витрати по-
терпілого й пошкодження його майна охоплюються 
поняттям реальних збитків. Не отримані потерпі-
лим доходи складають його упущену вигоду. Тіль-
ки в такому розумінні складу збитків буде реалі-
зований принцип повного відшкодування збитків, 
закріплений у ч. 2 ст. 22 ЦК. Повнота відшкоду-
вання включає й збитки, завдані внаслідок інфля-
ційних процесів, оскільки ч. 3 ст. 623 ЦК України 
встановлює, що «суд може задовольнити вимогу 
про відшкодування збитків, беручи до уваги ціни 
в день винесення рішення». Правда, таке правило 
визначає цю можливість тільки як «право» суду на 
стягнення інфляційних збитків [3].

У разі визнання господарського договору недійсним 
в умовах нестабільної економічної ситуації велике зна-
чення має також стягнення інфляційних нарахувань, 
які інколи можуть перевищувати суму боргу. Інфляцій-
ні нарахування на суму боргу, сплата яких передбачена 
ч. 2 ст. 625 ЦК України, є не штрафною санкцією, а 
способом захисту майнового права й інтересу, який по-
лягає у відшкодуванні матеріальних збитків кредитора 
від знецінення коштів унаслідок інфляційних процесів 
за весь час прострочення їх сплати. На суму інфляцій-
них нарахувань не нараховуються проценти [5].

Поняття «пеня» розкрите в ч. 3 ст. 549 ЦК Укра-
їни як вид неустойки, що забезпечує виконання гро-
шового зобов’язання й обчислюється у відсотках від 
суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’я-
зання за кожний день прострочення виконання [11]. 
Проте, на відміну від пені, застосування штрафу 
в разі порушення господарського зобов’язання в 
обов’язковому порядку вітчизняне законодавство 
не передбачає. Щоразу під час погодження умов до-
говору сторони вирішують це питання індивідуаль-
но, указуючи підстави нарахування штрафу та його 
розмір. Окрім того, сторони самостійно визначають, 
буде штраф окремим видом забезпечення виконання 
зобов’язання чи факультативним (разом із пенею). 
За умови застосування штрафу й пені разом ми не 
можемо розглядати це як подвійне стягнення та не-
справедливі умови, оскільки саме такі умови гос-
подарського договору відповідають волевиявленню 
сторін під час його укладення та характеру госпо-
дарських відносин, визначених сторонами.

Визначення поняття «дохід» ми можемо знайти 
в ст. 135 Податкового кодексу України: доходи – за-
гальна сума доходу платника податку від усіх видів 
діяльності, отриманого (нарахованого) протягом 
звітного періоду в грошовій, матеріальній або нема-
теріальній формах як на території України, її конти-
нентальному шельфі у виключній (морській) еконо-

мічній зоні, так і за їх межами. Проте до предмета 
правового регулювання Податкового кодексу Украї-
ни не належать цивільні чи господарські відносини, 
а пряме застосування цієї дефініції для регулювання 
такого поняття в розрізі питання стягнення матері-
альної шкоди може призвести до підміни понять і є, 
на нашу думку, неприпустимим.

Відповідно до ч. 3 ст. 216 ГК потерпіла сторона 
має право на відшкодування збитків незалежно від 
того, чи є застереження про це в договорі; обов’язок 
відшкодування збитків прямо випливає з припису за-
кону й додаткового погодження не потребує. У ст. 225 
ГК, на відміну від цивільного законодавства, визна-
чені складові частини такого поняття, як збитки [13].

Відповідальність у сфері господарських відно-
син завжди має матеріальний характер і створює не-
сприятливі наслідки за порушення господарського 
зобов’язання. Ст. 235 ГК України за порушення гос-
подарського зобов’язання передбачає можливість за-
стосування оперативно-господарських санкцій. Вид 
таких санкцій і порядок їх застосування визначають-
ся сторонами договору. Зазвичай такі санкції мають 
грошове вираження, наприклад, зміна порядку оп-
лати, відмова від господарських відносин у майбут-
ньому. Але, на нашу думку, такий вид санкцій, як 
безакцептне списання коштів із рахунку за неякісну 
продукцію, має однозначно матеріальне вираження 
й може слугувати дієвим механізмом належного ви-
конання умов договору. Проте такі санкції можуть 
застосовуватися, поки господарський договір є дій-
сним. Застосування таких санкцій після визнання 
договору недійсним є неправомірним.

Підставою виникнення цивільних прав і обов’яз-
ків (зокрема щодо відшкодування кредиторові чи ін-
шій особі збитків (шкоди)) відповідно до ст. 11 ЦК 
України є зобов’язання, які виникають із договорів 
та інших правочинів або внаслідок завдання шкоди. 
За ст. 174 ГК України господарські зобов’язання мо-
жуть виникати внаслідок заподіяння шкоди суб’єкту 
або суб’єктом господарювання.

На жаль, непоодинокими є випадки, коли судове 
рішення про стягнення з боржника коштів винесене 
на користь кредитора, проте фактично не виконане. 
У такому разі кредитор може вимагати стягнення 
з боржника в судовому порядку сум інфляційних 
нарахувань і процентів річних аж до повного вико-
нання грошового зобов’язання. Однак водночас слід 
мати на увазі, що коли судовим рішенням із борж-
ника стягнуто суму неустойки (штрафу, пені), то 
правова природа відповідної заборгованості саме як 
неустойки у зв’язку з прийняттям такого рішення за-
лишається незмінною, а тому на неї в силу припису 
ч. 2 ст. 550 ЦК України проценти не нараховують-
ся. При цьому обов’язок сплатити суму неустойки 
(штрафу, пені) за невиконання зобов’язання не є зо-
бов’язанням у розумінні положень ч. 1 ст. 509 ЦК, а 
отже, відсутні підстави й для застосування до цих 
правовідносин ст. 625 ЦК України [5].

Аналізуючи норми права та судову практи-
ку їх застосування, не можна не звернути увагу  
на велику аналітичну роботу, проведену як науков-
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цями, так і суддями, метою якої було встановити 
єдину практику застосування норм права, виходячи 
із засад розумності, добросовісності та справедли-
вості, а також забезпечення стабільності господар-
ського обороту. Потреба в такій роботі викликана 
неоднаковим підходом законодавця до регулюван-
ня цивільних і господарських відносин, а також не-
обхідністю надання однозначних дефініцій таким 
поняттям, як «дохід», «збитки» та «шкода». 

Позитивним є принцип повного стягнення зав-
даних збитків, аж до банкрутства, що є стимулом 
для повного та своєчасного виконання взятих на 
себе господарських зобов’язань, якщо інше не 
встановлено договором або законом. Цей прин-
цип є загальним, незалежно від того, чи прописа-
на нормами цивільного або господарського права 
відповідальність за порушення конкретного виду 
зобов’язання.
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Побіянська Н.Б. ОсОБЛивОсТІ вІДШКОДУвАННЯ МАТЕРІАЛьНОЇ ШКОДи ЯК НАсЛІДОК 
виЗНАННЯ ГОсПОДАРсьКОГО ЗОБОв’ЯЗАННЯ НЕДІЙсНиМ

У статті проведений аналіз особливостей відшкодування матеріальної шкоди як наслідку визнання 
господарського зобов’язання недійсним. Приділено увагу науковим підходам до визначення таких понять, 
як шкода і збитки, окреслено проблемні теоретико-правові питання. Висвітлені принципи відшкодування 
збитків у сфері господарських відносин. Наведено перелік витрат, які можуть бути віднесені до збитків. 
Досліджено порядок і підстави застосування зазначених принципів, а також їх особливості, передбачені 
Цивільним і Господарським кодексами. 

Ключові слова: договір, господарський договір, недійсність договору, шкода, збитки. 

Побиянская Н.Б. ОсОБЕННОсТи вОЗМЕЩЕНиЯ МАТЕРиАЛьНОГО УЩЕРБА КАК 
сЛЕДсТвиЕ ПРиЗНАНиЯ хОЗЯЙсТвЕННОГО ОБЯЗАТЕЛьсТвА НЕДЕЙсТвиТЕЛьНЫМ

В статье проведен анализ особенностей возмещения материального ущерба как следствия признания 
хозяйственного обязательства недействительным. Уделено внимание научным подходам к определению 
таких понятий, как вред и ущерб, очерчены проблемные теоретико-правовые вопросы. Освещены принципы 
возмещения ущерба в сфере хозяйственных отношений. Приведен перечень расходов, которые могут 
быть отнесены к убыткам. Исследован порядок и основания применения таких принципов, а также их 
особенности, предусмотренные Гражданским и Хозяйственным кодексами. 

Ключевые слова: договор, хозяйственный договор, недействительность договора, вред, убытки. 

Pobiyanska N.B. PECULIARITIES OF PECUNIARY DAMAGE COMPENSATION AS A 
CONSEQUENCE OF THE RECOGNITION OF A COMMERCIAL OBLIGATION INVALID

Ensuring stable economic turnover is impossible without guaranteeing the restoration of the parties to their 
violated rights. The restoration of these rights in economic relations has a pronounced material nature. The rights, 
freedoms and legitimate interests proclaimed by the Constitution of Ukraine must be truly protected and have 
effective mechanisms of implementation. Therefore, compensation for damages, material damage is always relevant. 
The mentioned problems are the subject of constant research. The fact that the normative-legal field of Ukraine, 
as well as countries such as France, Germany, the USA does not contain an unambiguous definition as “losses”, 
outlining only its general features, adds a special acuteness to it. That is why there is ambiguous practice in their 
determination and enforcement.

In this article an analysis of peculiarities of pecuniary damage in the sphere of economic activity is conducted 
on the basis of the study of Ukrainian legislation. The essence, legal nature and significance of economic sanctions 
are determined. The attention was paid to the theoretical principles concerning the mentioned relations in the sphere 
of economic activity in general. The analysis and clarification of the definition of the concept of losses and harm 
in the field of economic activity, as well as the problem theoretical and legal issues are outlined. The principles 
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of compensation for losses in the sphere of economic relations are highlighted. The list of expenses that can be 
attributed to losses is given. The order and bases of their application, as well as the features envisaged by civil and 
economic codes, are investigated. In this publication is elaborated the application by the economic courts of Ukraine 
of legal norms that control the order, grounds and composition of the recovery of losses caused by economic entities, 
in particular, inflation charges. Since, in the case of recognition of a commercial contract invalid, in languages of 
an unstable economic situation, the collection of inflationary charges, which in some cases may exceed the amount 
of debt, is also of great importance.

The article concludes the following conclusions:
– a great deal of analytical work was carried out both by academics and judges, whose purpose was to establish 

a unified practice of applying the rules of the case, based on the principles of reasonableness, integrity and justice, 
as well as ensuring the stability of economic turnover. The need for such work is due to the unequal approach of the 
legislator to regulating civil and economic relations, as well as to provide unambiguous definitions of such concepts 
as income, loss and harm;

– as a positive one, it is possible to recognize the principle of full recovery of losses, up to bankruptcy, which, 
in turn, provides an incentive for full and timely fulfillment of economic obligations assumed by itself, unless 
otherwise provided by an agreement or by law. The above principle is general, regardless of whether the civil or 
economic legislation is being amenability prescribed for breach of a specific type of obligation.

Key words: contract, economic contract, invalidity of the contract, costs, damage, damages, conditions and 
grounds for damages, procedure of compensation of losses.
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Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України

УДК 349.2

сФЕРА ДІЇ ТА ПРЕДМЕТ ТРУДОвОГО ПРАвА: НОвІ ПЕРсПЕКТиви РОЗвиТКУ

Постановка проблеми. Дослідження пробле-
матики сфери дії трудового права безпосередньо 
пов’язане з ученням про предмет цього права, з 
колом його суб’єктів і стратегічними напрямками 
розвитку трудового законодавства. Чітке й логіч-
но виважене вирішення сфери дії трудового права 
дозволяє окреслити межі поширення норм трудо-
вого законодавства [16, c. 50]. Ці питання завжди 
привертали увагу правників. Так, В.І. Прокопенко 
підкреслював, що проблема предмета трудового 
права України не є абстрактною. У предметі ви-
являються ті сторони суспільного життя, які по-
винні знайти віддзеркалення у праві, мають бути 
врегульовані у правовому порядку. В основі жит-
тя індивідів завжди лежать потреби матеріально-
го характеру. З метою досягнення того чи іншо-
го результату вони вступають між собою в певні 
відносини. Таким чином, у суспільстві виникають 
різноманітні соціально-економічні відносини – 
майнові, особисті немайнові, адміністративні, тру-
дові, шлюбно-сімейні, фінансові та ін. До предмета 
права входить не вся система суспільних відносин, 
оскільки право пов’язано з волею, воно охоплює 
лише ті відносини, що мають вольовий характер. 
Це зумовлено тим, що природа поза зв’язком із лю-
диною не може самостійно стати предметом уваги 
законодавця. Характерною особливістю права є 
те, що воно відбиває тільки сучасні суспільні від-
носини. Не може регулюватися минуле, бо воно є 
незворотним; те ж саме можна сказати й про май-
бутнє, яке можна лише передбачити, уявити, але не 
впорядкувати [10, c. 16, 17].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Все 
частіше в науковій юридичній літературі з’являють-
ся спроби з’ясувати межі сфери дії трудового права 
та окреслити його предмет. Зокрема, можна виокре-
мити таких науковців, які досягли значних успі-
хів у дослідженні цих питань: М.Г. Александров, 
О.Т. Барабаш, М.Й. Бару, Г.С. Гончарова, В.В. Жер-
наков, М.І. Іншин, А.М. Лушніков, М.В. Лушніко-
ва, О.С. Пашков, О.І. Процевський, С.М. Прилип-
ко, Г.С. Скачкова, А.М. Слюсар, В.М. Смирнов, 
Л.О. Сироватська, Л.С. Таль, О.М. Ярошенко та ін.

Мета та завдання дослідження. Незважаю-
чи на численні дослідження, присвячені предмету 
та сфері дії трудового права, все ж економічні та 
соціальні зміни в суспільстві вимагають нового  

осмислення наукових напрацювань минулого щодо 
цих питань та вироблення сучасного бачення пред-
мету та сфери дії трудового права, що і є метою та 
завданням цієї статті.

виклад основного матеріалу. Існують різні 
концептуальні підходи до визначення конструкції 
«сфера дії трудового права». Всебічне досліджен-
ня наукової правової літератури наводить на думку, 
що в радянський період правові категорії «предмет 
трудового права» і «сфера дії трудового права», як 
правило, ототожнювались. При цьому характеристи-
ка предмета і сфери дії трудового права обмежува-
лася переліком відповідних видів суспільних відно-
син [1, c. 62–68; 2, c. 20–57; 17, 35–41]. Вчення про 
предмет трудового права змінювалося (вдосконалю-
валося) залежно від етапів економічного розвитку. 
В період, коли відносини з використання праці ви-
никали на основі двох форм власності – державної і 
колгоспно-кооперативної, співіснували і два тракту-
вання предмета трудового права. Зокрема, до пред-
мета трудового права включали або тільки трудові 
відносини робітників і службовців, що ґрунтувалися 
на державній формі власності, або всі трудові від-
носини колективної праці, в тому числі й колгосп-
но-кооперативні [18, c. 16].

Варто наголосити, що в сучасному розумінні 
поняття «предмет трудового права» і «сфера дії 
трудового права» не тотожні. Погодимося з дум-
кою А.М. Лушнікова та М.В. Лушнікової щодо до-
цільності розмежування предмета трудового права 
і сфери дії трудового права [5, c. 398]. Нині сфера 
дії трудового права значно розширюється й остан-
ньому відводиться провідна, визначальна роль у 
забезпеченні й організації суспільства, на що об-
ґрунтовано звертає увагу В.Г. Ротань [14, c. 63–65]. 
Разом з цим сфера дії трудового права не обмежена 
лише відносинами, що формують предмет трудово-
го права [3, c. 132–137].

О.І. Процевський, провівши комплексне дослі-
дження, суспільні відносини, які становлять пред-
мет трудового права, класифікував на 4 групи: 
а) відносини, що виникають у результаті реалізації 
громадянами здатності до праці; б) відносини, які 
забезпечують охорону і розвиток трудової діяльності 
працівників; в) відносини, які виникають у резуль-
таті неналежного виконання трудових обов’язків 
сторонами трудових і пов’язаних з ними відносин; 
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г) організаційно-управлінські відносини, в яких бе-
руть участь представники працівників, профспілки 
та трудовий колектив, а також суб’єкти соціального 
партнерства, діалогу [11, c. 120]. В.І. Попов відноси-
ни, що складають предмет трудового права, поділяв 
на: власне трудові, майново-трудові та організацій-
но-трудові [9, c. 31–39]. 

У середині 80–х років знову в науковій юридич-
ній літературі з’являється підхід до класифікації 
відносин, які складають предмет трудового права, 
на індивідуальні та колективні. Так, А.Р. Мацюк 
переконував, що за внутрішнім змістом трудові 
відносини є відносинами колективними, а за фор-
мою – індивідуальними. Суперечливість трудових 
відносин проявляється, на думку вченого, в інди-
відуалізації трудової функції, але в цей же час, у 
колективному характері суспільної праці; у спів-
відношенні індивідуальних потреб і колективних 
інтересів; в індивідуальній меті праці та в колек-
тивних завданнях. Іншими словами, працівник ви-
ступає не лише як індивідуальна робоча сила, яка 
виконує особисто трудову функцію, але і як части-
на колективної робочої сили [6, c. 56].

Згодом П.Д. Пилипенко взагалі піддав сумніву 
загальновизнану точку зору, що основу предме-
та трудового права складають трудові відносини. 
Правник відстоював позицію, що буквальне розу-
міння «трудове право регулює трудові відносини» 
можна вважати однаковою мірою і правильним, і 
неправильним. Правильним тому, що трудове пра-
во і справді регулює трудові відносини, а непра-
вильним – через те, що є декілька видів трудових 
відносин залежно від підстав та умов їх виникнен-
ня, і не всі вони, а лише окремі з них регулюються 
нормами трудового права [8, c. 26]. 

Проте поштовхом до нової дискусії щодо 
виокремлення у предметі трудового права інди-
відуальних та колективних відносин стало дослі-
дження, проведене Г.І. Чанишевою [22]. Вчена 
відстоює позицію, що колективні трудові відноси-
ни є реальними й об’єктивно обумовленими. Інди-
відуальні трудові відносини не відображають усіх 
зв’язків, які виникають у процесі праці. Внаслідок 
укладення трудового договору (контракту) праців-
ник набуває як індивідуальних, так і колективних 
трудових прав, стає учасником конкретних видів 
індивідуальних та колективних трудових правовід-
носин. Ці відносини виникають у зв’язку із засто-
суванням праці, вони обумовлюють одне одного та 
не можуть існувати окремо. Без колективних трудо-
вих відносин індивідуальні не можуть нормально 
функціонувати, не може відбуватися їх ефективне 
правове регулювання. Разом з цим вчена визнає, 
що індивідуальні трудові відносини є підґрунтям, 
на якому існують колективні. Проте зміст колек-
тивних трудових відносин, на думку Г.І. Чанише-
вої, ширше змісту індивідуальних і охоплює, крім 
питань трудових відносин, також й інші соціаль-
но-економічні питання. О.І. Процевський одразу ж 
намагався спростувати наведений підхід. Зокрема, 
науковець зазначив, що трудові відносини за своєю 

природою завжди індивідуальні й соціальні. Жо-
ден трудовий колектив від імені працівника не має 
права вступати в зазначені відносини, а колективні 
права не є сукупністю індивідуальних прав осіб, 
які складають колектив [13, c. 84]. 

Сучасні дослідження предмета та сфери дії тру-
дового права все більше привертають увагу своєю 
оригінальністю. Приміром, A.B. Кузьменко наво-
дить досить складну конструкцію, в якій взаємно 
перетинаються «предмет трудового права», «сфе-
ра дії трудового права» і «сфера впливу трудового 
права». Сфера дії трудового права розглядається 
як більш широке поняття порівняно із предметом 
трудового права. У сферу дії включаються влас-
ний (неподільний) предмет правового регулю-
вання і спільний предмет правового регулюван-
ня. Суспільні відносини, що становлять власний 
предмет трудового права, як правило, повністю 
регулюються нормами трудового законодавства. 
Норми іншої галузевої приналежності застосо-
вуються до трудових відносин субсидіарно, їх за-
стосування не привносить в правове регулюван-
ня іншої галузевої специфіки. Спільний предмет 
трудового права, на думку автора, становлять ті 
суспільні відносини, у правовому регулюван-
ні яких норми трудового права та інших галузей 
права беруть участь «на рівних» при розумному 
відступі від галузевих принципів трудового права 
в бік прийнятного компромісу (наприклад, пра-
вове регулювання праці керівників організації, 
членів виробничих кооперативів). У сферу впли-
ву трудового права A.B. Кузьменко включає су-
спільні відносини, до яких трудове законодавство 
застосовується субсидіарно (наприклад, правове 
регулювання праці військовослужбовців, співро-
бітників правоохоронних органів) [4, c. 128–130, 
c. 139–143]. Хоча наукова праця А.В. Кузьменка 
й вирізняється оригінальністю та творчим під-
ходом, все ж розмежування автором сфери дії й 
сфери впливу трудового права не має прикладного 
значення та можливості застосування на практиці 
запропонованої «схеми» розмежування сфери дії 
та сфери впливу норм трудового права. 

О.І. Процевський був впевнений, що в основі 
системи класифікації суспільних відносин у сфе-
рі праці має лежати: а) воля людини, яка виявила 
бажання реалізовувати свою здатність до праці і 
б) воля іншої сторони, яка взяла участь у створенні 
умов для такої реалізації. Вирішальним у побудо-
ві системи суспільних відносин у трудовому пра-
ві має бути вольовий зв’язок учасників відносин. 
І тоді повинна бути така послідовність: відносини 
із працевлаштування, професійної підготовки без-
посередньо на виробництві, потім відносини, які 
виникають після укладення трудового договору і 
пов’язані із застосуванням праці – власне трудові. 
Після виникнення трудових правовідносин уже у 
процесі трудової діяльності виникають соціаль-
но-партнерські відносини, відносини з нагляду і 
контролю за охороною праці та дотриманням тру-
дового законодавства, відносини, які виникають  
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у разі порушення умов трудового договору, відно-
сини з розгляду трудових спорів [12, c. 120].

Предмет правового регулювання є матеріальним 
критерієм розмежування норм права по окремих 
галузях права. Разом з цим на практиці досить ча-
сто норми однієї галузі права проникають в іншу, 
здійснюючи свій вплив на регулювання суспільних 
відносин, які становлять предмет інших галузей 
права. Фахівці з трудового права останнім часом 
все частіше порушують проблему сфери дії галузі 
права. Наприклад, В.М. Толкунова розглядає сферу 
дії трудового права як межі поширення дії трудового 
законодавства [21, c. 18]. Г.С. Скачкова підкреслює, 
що царина дії трудового права – це сфера безпосе-
редньої дії трудового законодавства, межі поширен-
ня норм трудового права за колом урегульованих 
ним суспільних відносин, тобто за його предметом 
у межах, визначених законодавцем для даної групи 
правових норм [15, c. 144]. О.С. Пашков обстою-
вав позицію, за якою до сфери дії трудового права 
необхідно віднести всі угоди про працю, які перед-
бачають виконання робіт незалежно від їх строку 
й форми оплати, в тому числі й цивільно-правових 
договорів, тому що будь-яка праця, в якій би формі 
вона не здійснювалася, підлягає охороні державни-
ми інституціями [7, c. 80, 81].

Висловлена ідея в науці трудового права не є но-
вою. Свого часу П.Р. Стависький обстоював пози-
цію, що трудовому законодавству належить стати 
універсальним регулятором суспільних відносин, 
пов’язаних із працею, де б вони не виникали, і що б 
не було підставою їх появи, і пропонував засобами 
цього законодавства регламентувати трудові відно-
сини робітників і службовців, колгоспників, коопе-
раторів, працівників міліції та інших воєнізованих 
організацій, а також відносини, що випливають із 
договорів підряду, доручення, авторського догово-
ру та інших цивільно-правових угод, пов’язаних із 
працею [19, c. 54]. 

Багато дослідників під час окреслення сфери 
дії трудового права наводять аргумент, що норми 
законодавства про працю повинні впорядковувати 
всі трудові відносини незалежно від форми влас-
ності організації, на підставі якої вона створена, а 
також від її організаційно-правової форми. Мето-
дологічним підґрунтям цьому є дослідження відо-
мого правознавця минулого Л.С. Таля, який ще на 
початку XX ст. зробив спробу виокремити сферу дії 
трудового права й довести, що норми цивільного за-
конодавства не можуть повною мірою врегулювати 
взаємовідносини між працівником і роботодавцем. 
Зокрема, правник вирізнив такі ознаки трудового 
договору, які можна визнати також характерними 
рисами трудових відносин: робітник віддає свою 
робочу силу на користь підприємства або господар-
ства (водночас науковцем справедливо зазначалося, 
що при цьому не створюється нового колективного 
суб’єкта); від працівника, який найнявся на підста-
ві трудового договору, вимагається особисте вико-
нання роботи; з укладеної трудової угоди випливає 
підпорядкування робітника роботодавцеві, який,  

у свою чергу, повинен захищати його особистість 
від можливих небезпек, пов’язаних із виконанням 
безпосередньої його роботи; найманий робітник має 
право на винагороду за свою працю, що не залежить 
від того, скористався роботодавець його працею чи 
ні [20, c. 80–90]. 

На думку А.М. Слюсаря, до сфери дії трудо-
вого права належать такі відносини: а) які з’явля-
ються в результаті реалізації здатності до праці; 
б) які забезпечують охорону й розвиток трудової 
діяльності працівників; в) що виникають у зв’яз-
ку з неналежним виконанням працівником своїх 
трудових обов’язків; г) процесуальні, існуючі у 
сфері трудового права. Ось чому трудовий договір 
можна розглядати як визначальну ознаку повного 
включення у сферу дії трудового права суспільних 
відносин, що опосередковують трудову діяльність 
людини [16, c. 65].

висновки і перспективи подальших розві-
док. Реформування та подальший розвиток систе-
ми права України вимагає новітнього погляду на її 
побудову. Зокрема, на перше місце має стати не-
обхідність у переосмисленні місця трудового пра-
ва в системі права України. Нині дедалі частіше 
лунають заклики до «повернення трудового права 
в лоно цивільного права», побудови системи пра-
ва за принципом поділу на приватне та публічне 
право тощо. Але всі ці заклики не можуть при-
вести до позитивних змін у вітчизняній правовій 
системі, навпаки, втілення таких підходів у прак-
тичну площину лише загострить існуючі та поро-
дить нові проблеми в суспільстві. Для того, щоб 
досягти соціального балансу та справедливості в 
державі, видиться лише один шлях – в центрі сис-
теми права соціальної, правової держави має бути 
трудове право. Лише так можливо буде втілити в 
життя конституційний припис: «людина, її життя і 
здоров’я <…> є найвищою соціальною цінністю» 
(ст. 3 Основного Закону), який донині є лише нор-
мою-декларацією.

Людина в дійсності може стати найвищою со-
ціальною цінністю лише тоді, коли держава слу-
житиме на благо людини, а не навпаки. Людина, 
здійснюючи свою трудову діяльність, має отриму-
вати достойну плату за це, лише тоді в неї з’явиться 
можливість реалізовувати всі інші свої конститу-
ційні права. Тобто в центрі системи права України 
має стояти галузь права, яка регулює відносини з 
реалізації здатності людини до праці, а держава має 
виконувати при цьому роль гаранта, який створює 
умови для гідної праці. Лише працюючи, особа має 
можливість реалізувати інше своє конституційне 
право – на достатній життєвий рівень для себе і 
своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, 
житло (ст. 48 Конституції України). 

Трудове право має стати центральною ланкою, 
фундаментом усіх галузевих юридичних наук, і 
всі ці галузі мають будувати свою внутрішню си-
стему, виходячи з необхідності створення безпе-
решкодних умов для реалізації людиною її права 
на гідну працю.
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величко Л.Ю. сФЕРА ДІЇ ТА ПРЕДМЕТ ТРУДОвОГО ПРАвА: НОвІ ПЕРсПЕКТиви РОЗвиТКУ
У статті проаналізовані наукові напрацювання минулого щодо предмету та сфери дії трудового права. 

Автор окремо зосередила увагу на дослідження предмету трудового права. Також автором узагальнено 
підходи до окреслення сфери дії трудового права. У статті наголошено на значущості визначення предмету 
та сфери дії трудового права в сучасних реаліях. На основі проведеного дослідження автор зробила висновок 
про необхідність перегляду місця трудового права в системі права України. 

Ключові слова: трудове право, предмет галузі права, сфера дії, право на працю, трудові відносини.

величко Л.Ю. сФЕРА ДЕЙсТвиЯ и ПРЕДМЕТ ТРУДОвОГО ПРАвА: НОвЫЕ ПЕРсПЕКТивЫ 
РАЗвиТиЯ 

В статье проанализированы научные наработки прошлого относительно предмета и сферы действия 
трудового права. Автор отдельно сосредоточила внимание на исследовании предмета трудового права. 
Также автором обобщены подходы к определению сферы действия трудового права. В статье отмечена 
значимость определения предмета и сферы действия трудового права в современных реалиях. На основе 
проведенного исследования автор сделала вывод о необходимости пересмотра места трудового права в 
системе права Украины. 

Ключевые слова: трудовое право, предмет отрасли права, сфера действия, право на труд, трудовые 
отношения.

Velichko L.Yu. SPHERE OF ACTION AND SUBJECT OF LABOR LAW: NEW PROSPECTS  
OF DEVELOPMENT 

The article analyzes the scientific developments of the past regarding the subject and scope of labor law. The 
author has separately focused on the study of the subject of labor law. The author also generalizes approaches to 
defining the scope of labor law. The article emphasizes the importance of determining the subject and scope of labor 
law in modern realities. The analysis of the doctrine of the subject of labor law makes it possible to specify the 
criterion of the allocation (association) of social relations that make up his subject, to understand the historically 
predetermined features of the content of individual elements, to propose an interpretation of this legal category, 
taking into account economic and legal changes in society related with eurointegration processes. At the same 
time, in spite of the considerable scientific researches of the Trudoviks, it is very difficult to achieve the «purity» 
in the allocation, not just the amount, but the system of social relations that make up the subject of labor law is 
very difficult, since labor, its organization and conditions include both of it varieties - as independent (work of the 
owner), and not independent (hired labor). The complex of social relations on the application of labor at work also 
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involves the work of co-owners, their logistical support. The relations that are formed in the process of functioning 
of the labor market, the organization and use of hired labor, cover a significant area of relations in the management 
of labor, some of which is, the subject of civil, administrative, agricultural law and labor economics.

On the basis of the research, the author concluded that there is a need to review the place of labor law in the 
system of law of Ukraine. Reform and further development of the Ukrainian legal system requires a fresh look at 
its construction. In particular, the need to reconsider the place of labor law in the system of law of Ukraine should 
be the first place. Today, calls are increasingly being made for «the return of labor law to the womb of civil law,» 
the construction of a system of law based on the principle of division into private and public law, and so on. But all 
these calls can not lead to positive changes in the domestic legal system; on the contrary, the implementation of such 
approaches in a practical plane will only exacerbate existing ones and create new problems in society. In order to 
achieve social balance and justice in the state, only one way is seen - labor law should be at the center of the system 
of law of a social, legal state. Only so will it be possible to implement the constitutional prescription: «man, his life 
and health ... are of the highest social value» (Article 3 of the Fundamental Law), which until now is only a norm-
declaration. In fact, a person can become the highest social value, only when the state serves the good of man, and 
not vice versa. A person, while carrying out his work, must receive a decent pay for it, only then will it be possible 
to exercise all his other constitutional rights. That is, in the center of the system of law of Ukraine there should be 
a branch of law regulating relations on the realization of human ability to work, while the state must fulfill the role 
of guarantor, which creates conditions for decent work. Only the person working has the opportunity to realize 
his other constitutional right – an adequate standard of living for himself and his family, which includes adequate 
food, clothing, housing (Article 48 of the Constitution of Ukraine). Labor law should become the central link, the 
foundation of all branch legal sciences, and all these industries must build their internal system, based on the need 
to create unimpeded conditions for the person to exercise his right to decent work.

Key words: labor law, subject of the field of law, sphere of action, right to work, labor relations.
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ЩОДО АКТУАЛьНих ПиТАНь ОсУЧАсНЕННЯ (ПЕРЕРАхУНКУ) ПЕНсІЙ

3 жовтня 2017 р. був прийнятий Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII, 
який набув чинності 11 жовтня 2017 р. [1]. У засобах 
масової інформації з подання Кабінету Міністрів 
України реалізацію цього Закону називають «пен-
сійною реформою». 

Соціальну реформу можна визначити як комп-
лекс заходів, якими вводяться нові суспільні відно-
сини в будь-якій сфері суспільного життя, крім еко-
номічної, що призводить до зміни умов діяльності 
всього суспільства й відповідної фахової групи чле-
нів суспільства, тобто реформа припускає суттєві 
зміни в механізмі функціонування об’єкта, можли-
ві зміни основоположних принципів, які ведуть до 
принципово нового результату й отримання принци-
пово нового об’єкта [2]. 

Однак, на нашу думку, не можна вважати, що 
Закон України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо підвищення пенсій» 
є пенсійною реформою. Запропонована урядом ре-
форма за своїм змістом і суттю не може вважатися 
реформою, оскільки пенсійна система в загальному 
вигляді не змінилася, вона залишається солідарною. 
Не гарантовано, що з 1 січня 2019 р. все ж таки за-
працює накопичувальна система пенсійного забез-
печення, оскільки основними проблемами її запро-
вадження залишаються економічні причини: низька 
платоспроможність працюючого населення; відсут-
ність накопичувальних пенсійних фондів; украй 
низька довіра населення до банків; неможливість 
ефективного інвестування коштів.

Запроваджені в 2017 р. зміни в пенсійній сфері 
торкнуться кожного громадянина – і того, хто вже 
перебуває на заслуженому відпочинку, і того, хто 
зараз ще працює, але в майбутньому розраховує 
отримувати гідну пенсію. Тому питання пенсійно-
го забезпечення сьогодні активно обговорюється 
як в уряді, так і серед науковців, а також простих 
громадян. 

Питання пенсійного забезпечення є актуальною 
проблемою науки права соціального захисту та 
предметом досліджень різних науковців, зокрема та-
ких, як В. Бурак, С. Прилипко, С. Синчук, І. Сирота, 
Б. Сташків, М. Шумило та ін. 

Метою статті є дослідження основних положень 
чинного законодавства у сфері осучаснення пенсій-

ного забезпечення громадян, виявлення напрямів 
удосконалення загальної системи соціального за-
хисту населення в Україні.

Завданнями дослідження є визначення основних 
цілей пенсійної реформи; аналіз основних новел 
чинного законодавства у сфері пенсійного забезпе-
чення щодо осучаснення пенсій; аналіз відповідно-
сті окремих змін у сфері пенсійного забезпечення 
положенням Конституції України.

Однією з важливих складових частин «пенсійної 
реформи» 2017 р. стало обов’язкове осучаснення 
пенсій, тобто їх перерахунок відповідно до зростан-
ня середньої заробітної плати, з якої сплачується 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування, тобто до спеціального показни-
ка, що використовується під час обчислення пенсій. 
Зазначена «пенсійна реформа» осучаснення пенсій 
складається з двох частин: осучаснення пенсій для 
нинішніх пенсіонерів і для майбутніх пенсіонерів.

Необхідно констатувати, що дійсно актуальним 
сьогодні питанням, яке хвилює всіх нинішніх пен-
сіонерів, є проведення перерахунку (осучаснення) 
їхніх пенсій. До впровадження «пенсійної реформи» 
2017 р. розміри пенсій залежно від року їх призна-
чення відрізнялися більше ніж у 3 рази. Це відбува-
лося тому, що розмір пенсії розраховується індивіду-
ально для кожного пенсіонера й залежить від трьох 
показників: заробітної плати працівника, його стажу 
та показника середньої заробітної плати по Україні, 
що застосовується під час обчислення пенсії. 

Оскільки середня заробітна плата в країні зро-
стає з кожним роком, пенсія українських громадян 
повинна осучаснюватися. Останній раз таке осу-
часнення відбулося у 2012 р., але із застосуванням 
показника середньої заробітної плати по Україні за 
2007 р. (1197,91 грн). За цей час середня заробітна 
плата по Україні, що застосовується під час обчис-
лення пенсії, зросла до 3764,40 грн, тобто більше 
ніж у 3 рази, у результаті чого 2/3 пенсій, що були 
призначені раніше, не досягали навіть розміру про-
житкового мінімуму, установленого законом.

Отже, однією з новел «пенсійної реформи» 
2017 р. є ліквідація цього дисбалансу й осучаснен-
ня розмірів пенсій, призначених у минулі роки, з 
урахуванням показника середньої заробітної плати 
за 2014, 2015, 2016 рр. (3764,40 грн). Таким чином, 
завдяки осучасненню пенсій повинна відновитися  
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справедливість відносно всіх тих громадян, хто пра-
цював все своє життя і своєю працею заробив на гід-
не пенсійне забезпечення. 

Крім того, для перерахунку раніше призначених 
пенсій і пенсій, які будуть призначатися з 2018 р., 
буде застосуватися коефіцієнт страхового стажу з 
2017 по 2019 рр. Так, до 31 грудня 2017 р. пенсія 
розраховувалася із застосуванням середньої заро-
бітної плати за 2014–2016 рр. у розмірі 3764 грн 
і величини оцінки одного року страхового стажу 
(1,35% середнього заробітку). У 2018 р. пенсія 
буде розраховуватися із застосуванням середньої 
зарплати за 2016 і 2017 рр. і вартості одного року 
стажу – 1% заробітку. Із 2019 р. пенсія буде розра-
ховуватися із застосуванням середньої зарплати за 
останні три роки й вартості одного року страхового 
стажу в розмірі 1% заробітку. 

Застосування нового, нижчого коефіцієнта 
страхового стажу з 1 січня 2018 р. для всіх ново-
призначених пенсіонерів призведе до падіння їх 
соціального забезпечення, оскільки лише за раху-
нок зростання середньої заробітної плати, яка по-
винна компенсувати зменшення цього коефіцієнта, 
розміри пенсій особливо не збільшаться. Навпаки, 
на думку деяких фахівців, у цілому розміри пенсій 
зменшаться на 200–300 грн. 

Необхідно також звернути увагу на те, що під час 
перерахунку пенсій нинішніх пенсіонерів у форму-
лі підрахунку розміру їхніх пенсій (розмір пенсії =  
Сз х Ікз х Кс), визначенні індивідуального коефіці-
єнта заробітної плати (Ікз) і коефіцієнта страхового 
стажу (Кс) управління Пенсійного фонду спираєть-
ся на законодавство, яке було прийняте раніше. Тому 
осучаснення пенсій проходить в кожному окремому 
випадку індивідуально з урахуванням різних указа-
них вище критеріїв. 

Крім того, з 1 жовтня 2017 р. перерахунок пен-
сій, надбавок, підвищень та інших виплат здійсню-
ється з урахуванням прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, установленого 
в розмірі 1452 грн (а не 1312 грн, як це було до 
1 жовтня 2017 р.).

Щороку здійснюватиметься перерахунок рані-
ше призначених пенсій. Щорічна (опосередкована) 
індексація пенсій із 2021 р. буде відбуватися шля-
хом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з 
якої обчислена пенсія, на 50% зростання середньої 
зарплати за 3 попередні роки й на 50% росту індексу 
споживчих цін за попередній рік. У 2019–2020 рр. 
індексація пенсій буде здійснюватися за окремим рі-
шенням Верховної Ради України.

Але, як свідчать перші підсумки осучаснен-
ня пенсій, розміри надбавок до пенсій залежать не 
стільки від тривалості стажу, скільки від величини 
заробітної плати, яку отримувала людина протягом 
своєї трудової діяльності. Тривалий час у пенсійній 
системі мала місце ситуація, за якої людина пра-
цювала й отримувала мінімальну заробітну плату, 
з якої сплачувалися страхові внески на соціальне 
страхування, або працювала на умовах неповного 
робочого часу й отримувала заробітну плату про-

порційно відпрацьованому робочому часу, або вза-
галі працювала без оформлення трудових відносин 
і не сплачувала страхові внески, що в майбутньому 
вплинуло на визначення розміру пенсії. Розподіл 
пенсіонерів за розмірами підвищень пенсій у ре-
зультаті осучаснення свідчить про те, що зазначені 
вище причини вплинули на збільшення пенсій, адже 
в результаті перерахунку пенсії було підвищено для 
10,2 млн пенсіонерів. Доплату до 200 грн. отримало 
4,8 млн осіб, доплату 200–500 грн – 2,1 млн осіб, 
від 500 до 1000 грн – 1,3 млн, ще 2,1 млн отрима-
ли доплату понад 1 тис. грн [3]. Отже, для тих, хто 
отримував більш високу заробітну плату, виплати 
після проведення перерахунку (осучаснення) пенсій 
повинні збільшитися на 1000 грн і більше. 

Таким чином, сьогодні дійсно не всі пенсіоне-
ри задоволені перерахунками пенсій, здійсненими 
відповідно до Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо підви-
щення пенсій». Багато зауважень щодо несправед-
ливого перерахунку пенсій надійшло до управлінь 
Пенсійного фонду. У той же час населенню України 
не слід було очікувати значного підвищення пенсій 
від Закону, який не має нічого спільного з пенсій-
ною реформою, оскільки запровадженими змінами 
не досягнуто основної мети всіх наявних пенсійних 
систем – подолання бідності та гарантування ста-
більних і адекватних доходів громадян.

Крім цього, законодавець не обійшовся без не-
популярних засобів, як-то підвищення страхового 
стажу, який в умовах скорочення робочих місць і 
тіньової зайнятості набути сьогодні проблематично.

Поліпшення умов пенсійного забезпечення су-
часних пенсіонерів відповідно до нового Закону 
не передбачає докорінних змін законодавства й для 
майбутніх пенсіонерів. Реформування системи пен-
сійного забезпечення сьогодні є одним із основних 
напрямів удосконалення загальної системи соці-
ального захисту населення в Україні. Необхідність 
пенсійної реформи зумовлена багатьма чинниками: 
становлення та розвиток ринкової економіки, про-
цес формування соціальної держави, необхідність 
адекватного реагування на демографічну ситуацію в 
країні (старіння населення). 

На нашу думку, потребує вдосконалення форму-
вання та використання фінансів пенсійної системи, 
механізм адміністрування цієї системи. Усе це по-
роджує необхідність створення відповідного право-
вого підґрунтя нової пенсійної системи. Пенсійна 
реформа в Україні має досягти таких цілей:

– установити залежність розміру пенсій від вели-
чини заробітку й трудового стажу;

– заохотити громадян до заощадження коштів на 
старість; 

– створити ефективну систему адміністративно-
го управління в пенсійному забезпеченні;

– забезпечити фінансову стабільність пенсійної 
системи;

– забезпечити надійність заощаджень учасників 
пенсійних програм, підвищити рівень життя пенсі-
онерів;
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– пенсійна реформа повинна бути невід’ємною 
складовою частиною становлення системи соціаль-
ного страхування.

Скасування спеціальних пенсій може прискори-
ти створення єдиного закону про пенсійне забезпе-
чення, але тоді незрозумілою є позиція законодавця, 
який залишає чинним Закон України «Про пенсійне 
забезпечення» в частині призначення пільгових пен-
сій і пенсій за вислугу років. 

Не можна не звернути увагу на те, що не від-
повідають змісту ст. 22 Конституції України зміни 
стосовно скасування «спеціальних» пенсій, зміни 
в Законі України «Про статус і соціальний захист 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи», збільшення тривалості страхового стажу 
з одночасним підвищенням пенсійного віку.

Таким чином, можна зробити висновок, що зміни 
в пенсійній системі вже стали реальністю, але не в 
рамках її реформування, а в рамках осучаснення пен-
сійних виплат і зміни умов призначення нових пенсій.

Після набуття чинності Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення пенсій» підвищення пенсій роз-
раховується індивідуально для кожного пенсіонера 
залежно від його заробітку, який він отримував про-
тягом трудової діяльності, і його стажу роботи. Тому 
визначити правильність перерахунку пенсії управ-
ліннями Пенсійного фонду України в кожному кон-
кретному випадку без наявності особистої пенсійної 
справи пенсіонера неможливо.
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Тарасенко в.с., харитонова Л.І. ЩОДО АКТУАЛьНих ПиТАНь ОсУЧАсНЕННЯ 
(ПЕРЕРАхУНКУ) ПЕНсІЙ

Реформування системи пенсійного забезпечення сьогодні є одним з основних напрямів удосконалення 
загальної системи соціального захисту населення в Україні. Завдяки осучасненню (перерахунку) пенсій 
повинна відновитися справедливість відносно всіх тих громадян, хто працював усе своє життя і своєю 
працею заробив на гідне пенсійне забезпечення. Потребують удосконалення формування та використання 
фінансів пенсійної системи, механізм адміністрування цієї системи.

Ключові слова: пенсія, пенсійна реформа, пенсійне забезпечення, осучаснення пенсій, перерахунок 
пенсій. 

Тарасенко в.с., харитонова Л.и. ОТНОсиТЕЛьНО АКТУАЛьНЫх вОПРОсОв 
ОсОвРЕМЕНивАНиЯ (ПЕРЕРАсЧЕТА) ПЕНсиЙ

Реформирование системы пенсионного обеспечения сегодня является одним из основных направлений 
усовершенствования общей системы социальной защиты населения в Украине. Благодаря осовремениванию 
(перерасчету) пенсии должна быть восстановлена справедливость в отношении всех тех граждан, кто работал всю 
свою жизнь и своим трудом заработал на достойное пенсионное обеспечение. Нуждается в усовершенствовании 
формирование и использование финансов пенсионной системы, механизм администрирования этой системы. 

Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, пенсионное обеспечение, осовременивание пенсий, 
перерасчет пенсий. 

Tarasenko V.S., Haritonova L.I. REGARDING THE TOPICAL QUESTIONS OF MODERNIZATION 
(RECALCULATION) OF PENSIONS

Reforming the pension system today is one of the main directions for improving the overall system of social 
protection of population in Ukraine. Placing importance on pension system and such necessity is determined by lots 
of factors, namely the formation and development of a market economy, the process of formation of a social state, 
the need for an adequate response to the demographic situation in the country (population ageing).

It cannot be assumed that the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding 
Increasing Pensions” is a pension reform as such. The reform proposed by the Government, in its essence and spirit, 
cannot be considered a reform, as far as the pension system in general has not changed, it remains solidary.

The changes in the pension sector introduced in 2017 will affect every citizen – both those who are already on a 
well-deserved rest and those who are still working, but in the future expect to receive a decent pension. Therefore, the 
question of pension provision is actively debated today in the Government, as well as among scientific community 
and ordinary citizens.

One of the important and main components of the pension reform in 2017 was the mandatory updating of 
pensions that is recalculation thereof according to the growth of the average salary.

Thanks to the modernization of pensions, justice should be restored to all those citizens who have been working 
their entire lives and earned decent pensions for their work.

The pension reform aiming at modernization of pensions consists of two parts: the modernization of pensions for 
current pensioners and for future pensioners.
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After entry of the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Increasing 
Pensions” into force, the amount of pension increases is calculated individually for each pensioner depending on 
his earnings, which he received during his employment, and his length of service. However, according to the first 
results of pension modernization, the size of pension supplements depends not only on the length of service, but on 
the salary amount received during employment.

Improvement of the conditions of pension protection of modern pensioners in accordance with the new law does 
not provide for fundamental changes in legislation for future pensioners as well.

The system of formation and use of pension system finances, the mechanism for administering this system needs 
to be improved. This fact, in turn, causes the necessity of creating the appropriate legal basis for the new pension 
system.

Pension reform in Ukraine should achieve the following targets: to establish the dependence of the size of 
pensions on the amount of earnings and length of service; to encourage citizens to save money against old age; to 
create an effective and efficient system of administrative management in pension protection; to ensure the financial 
stability of the pension system; to ensure the reliability of the savings of pension program participants; to raise the 
living standards of pensioners; the pension reform should be an integral part of formation of the social insurance 
system.

Changes in the pension system have already become reality, but not within the framework of the reform, but 
within the framework of modernizing pension payments and changes in conditions of new pensions granting.

Key words: pension, pension system, modernization of pensions, pension provision, recalculation of pensions.
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DEPENDENT WORK AND OBSCURATION OF EMPLOYMENT

Introduction. The work gives a person earnings, 
provides the possibility of realization, diversity of life, 
social contacts and is a part of his personal identity. The 
work as a human activity is directed to earnings that en-
ables one to secure his living conditions (food, housing, 
clothing) to satisfy both mental and physical needs, not 
only for his own, but also for all members of his family.

A person, who decides to be gainfully employed, often 
thinks whether to work with an employer or to start own 
business. The article 35 of the Act No. 460/1992 Coll. 
Constitutional Act, as amended, provides the right to 
freedom of choice of the profession and its preparation, 
as well as the right to carry on the business and the right 
to engage in other gainful activity.

Most citizens of the Slovak Republic realize their 
statutory right to work in the form of employment re-
lationship - employment. The employment as one of 
the basic employment relationships regulated by the 
Act No. 311/2001 Coll. Labour Code, as amended (fur-
ther only “Labour Code”).

Dependent work. Since not every activity is a 
work in the sense of Labour law, the subject of em-
ployment relationships is in general the activity of 
a person who performances dependent work for an-
other. The work which is the subject of the Labour 
law, must meet certain legal characteristics, it must 
have certain typical features. Employee´s work must 
be human, free, dependent, non-self-employed, per-
formed for another, remunerated and tied exclusively 
to the employee. Dependency is an inherent part of 
the job performance for the employer.

The definition of dependent work is a fundamental 
concept of the Labour law, which is a part of the le-
gal orders and legal culture in almost all EU Member 
States, and denotes the work performed in the employ-
ment relationships. The Slovak legislation did not define 
the dependent work for a long time. In the past, it was 
true that “the employer is obliged to provide the pre-
dominant object of activity in particular by employees 
in employment or in a similar employment relationship” 
(the already annulled provision of § 7 section 4 of the 
Labour Code). This section has caused problems in ap-
plication practice, especially in terms of determining the 
predominant subject matter of the employer´s activity. 
The performance of dependent work was provided in 
other than employment relationships, and there was 
the obscuration of employment relationships by vari-
ous contractual types of Commercial law or Civil law, 
which led to a reduction in the labour and social pro-
tection of persons performing dependent work. This has 
had a negative economic impact also in relation to tax 
obligations, and entrepreneurs have been deprived of 
any obligations arising from employment relations and 

obligations to pay contributions. The employers justi-
fied the problem of legal coverage of dependent work 
by commercial-law, respectively civil-law contractual 
types, among other things, by the absence of a precise 
definition of dependent work.

The amendment to the Labour Code deleted the 
abovementioned  provision and with effect from 1 
September 2007 has exhaustively defined the concept 
of “dependent work” in accordance with the generally 
accepted definition of dependent work within the Euro-
pean and world Labour law as well as within the Inter-
national Labour Organization. Over the last few years, 
the original ten defining features of dependent work 
have been reduced to five, while “the gradual reduction 
of the features of dependent work was aimed at elimi-
nating distortion in the labour market” [1]. It turned out 
that the less signs of dependent work, the more difficult 
it is possibility of circumventing the law. Based on the 
positive definition of § 1 section 2 of the Labour Code 
dependent work is defined as a work that is “carried out 
in relation to the employer’s superiority and employ-
ee subordination, personally for the employer, accord-
ing to the instructions of the employer, on his behalf, 
in the working time determined by the employer.” Re-
garding the performance of work, all the above must be 
fulfilled. If not only one feature is fulfilled, it is not a 
dependent work. “Correct identification of the concept 
of dependent work in the labour legislation of the state 
is to prevent employers’ efforts to reduce a number of 
employees performing dependent work and to establish 
business relations with them” [2].

Dependent work may be performed exclusively in 
employment, in a similar employment relationship (eg 
state employment) or, exceptionally, under the con-
ditions laid down in the Labour Code also in another 
employment relationship (it is understood an agreement 
on work performed outside of employment). On the 
basis of the negative definition of dependent work, the 
dependent work can not be performed in a contractual 
civil-law relationship or in a contractual commercial re-
lationship under special regulations.

The reason for defining the term “dependent work” 
in the Labour Code was to remove the obscuration of 
employment relations by commercial relations. Defin-
ing the term “dependent work” has moved the Labour 
Code forward and could help to increase employee pro-
tection. As Engels says, “until now no legal system has 
found a clear and precise criteria under which it would 
be possible to seamlessly find out when it comes to the 
performance of dependent work” [3].

Obscuration of dependent work and its conse-
quences. In practice, there are cases where employees 
are forced to change their employment status, despite 



№ 1/2018

64

the fact these individuals continue to perform the same 
work. Employers are forcing employees to terminate 
their employment on the condition that they can con-
tinue to work as a “self-employed person” - this is 
called “Schwartz system” (in the Czech Republic) 
or “a trader from compulsion”. “There are situations 
where a natural person is carrying out a dependent 
work (for example a bricklayer who carries out con-
struction work on the instructions of another entity) 
has a formal status as a trader, but the work is assigned 
by another entity (employer) who determines where 
and when to work, what work he/she is supposed to do 
and provides remuneration for work performed” [4]. 
The status of this natural person is, however, contrary 
to § 2 of Act No. 455/1991 Coll. to regulate trades, 
as amended (further only “Trade Act”). The trade is 
a continuous activity operated independently, on its 
own behalf, on its own responsibility, in order to ob-
tain a profit and under the conditions established by 
the Trade Act. In use of the trader´s work by the em-
ployer, the natural person does not have the character 
of an employee nor a pure entrepreneur.

The basic distinctive feature of employment rela-
tions from business in trade is the personal subordina-
tion and economic dependence of the employee. Unlike 
the employee who is guided by the employer’s instruc-
tions when performing the work, the trader carries out 
the trade independently, and decides alone what he will 
do. The employee voluntarily submits to the superior 
(employer), i.e. the employment relationship compared 
to other contractual types is not based on the principle of 
equality of the parties. The essence is based on the fact 
that the employer has the ability to manage the perfor-
mance of the employee’s work and, on the other hand, 
the employee is obliged to follow the instructions of the 
employer. These facts meet the definitive features of the 
term “dependent work”,which can be considered as a 
starting differentiating criterion [5].

Based on the above facts, we can conclude that work 
that is a business under the Trades Act, is not dependent 
and a natural person doing business based on trades is 
an entrepreneur and not an employee.

The essence of using the work of trader is the cir-
cumventing the law in order to eliminate the fundamen-
tal rights of employees in the case of an existing em-
ployment. Among the advantages of using the work of 
trader are in particular:

- no social protection - no “employee benefits” are 
provided to the trader, eg. work breaks, holiday, subsist-
ence allowance, overtime pay, income compensation for 
work obstacles

- financial and administrative savings - no need to 
pay advance tax, health and social insurance premiums

- no employment protection (eg, the protection peri-
od for dismissal, ...)

- no liability for accidents at work or occupational 
diseases

- freedom of termination of contract, no severance 
allowance and discharge benefit

- the reward of a trader is dependent on the result and 
the maturity of the invoices can be agreed

- the liability of the trader is not limited, a trader cor-
responds to all of his possessions.

Securing work with commercial-law and civil-law 
relationships also brings disadvantages for the employer.  
The total costs of the trader´s work may be higher than 
of the employee’s. If a natural person performes a work 
that meets the characters of dependent work, in the 
case of an inspection by the Labour Inspectorate, there 
is a risk of reclassifying the services of the trader to the 
dependent work. According to Act No. 82/2005 Coll. 
on illegal work and illegal employment, as amended, 
illegal work and illegal employment at the same time 
is considered to be a dependent work carried out by a 
natural person for a legal person or a natural person 
who is an entrepreneur and that natural person does 
not have a employment relationship or state employ-
ment with the entrepreneur. The consequences of the 
prequalification of the trader’s work on the dependent 
activity are the payment of the premium, the fine for 
non-payment of the advance payments, the fine from 
the Labour Inspectorate. In the case of illegal work 
and illegal employment, the employer is penalized 
for violating labour law rules imposing a fine up to 
200 000 euros. There is also a threat to the employee, 
namely the imposition of a fine up to 331 euros.

Although many employers prefer the establishment 
of a commercial-law or civil-law relationship, newer la-
bour law research increasingly confirms the benefits of 
entering into an employment relationship with the em-
ployee also for the employer. “The possibility of inten-
sive work disposition every hour of the working day is 
interesting for employers also for economic reasons. It is 
also cheaper for the employer to secure a permanent dis-
position with the employee by negotiating a stable, hier-
archical contractual relationship compared with looking 
for a contractor for each required performance separate-
ly. In terms of control, it is easier to control employees 
in the performance of dependent work compared to the 
control of those who work in a commercial-law or civ-
il-law relationship with the employer. Also the practice 
shows that the stable relationship between the perfor-
mance of dependent work in the legal form of employ-
ment also positively affects the employee in increasing 
labour productivity [6].

While the practice shows that the work of traders 
continues to be used instead of employment, Olšovská 
said that “the best definition of dependent work alone 
will not help unless more emphasis is placed on inspec-
tion.” [7] The Report on searches and suppression of 
illegal work and illegal employment states that the num-
ber of work inspections carried out in 2016 to monitor 
compliance with the prohibition of illegal employment 
has risen again in comparison with the previous three 
calendar years. In 2016 the labour inspectors identified 
and demonstrated the illegal employment of 2 756 in-
dividuals, of whom 863 performed dependent work for 
the employer without a written closed employment re-
lationship [8].

Conclusion. Despite the extended business in 
trade and the obscuration of employment relations by 
commercial and civil relations, most citizens of the  
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Slovak Republic realize their legal right to work in the 
form of employment. The job is security, the employee 
is protected, he has the certainty of permanent income.

The number of working people has increased in re-
cent years. Available data from the Statistical Office of 
the Slovak Republic, based on the Labour Force Sur-
vey (LFS), show that employment is rising. In 2013, 
there were more than 2 329 000 workers in the Slovak 
Republic. Year on year for the period 2014/2015 the 
number of working people increased from 2 363 000  
to 2 424 000 persons, which is 61 000 more. A further 
increase was also recorded in 2016, when data show 
2 494 100 workers, it means 70 000 more [9].

Practice has shown that despite the definition of 
“dependent work” the amendment to the Labour Code 
has not removed the negative state and there are still 
uncertainties with the application of this term. The con-
sequence is the continued obscuration of employment 
relationships by other forms [10]. In my opinion, this 
issue should be re-evaluated in the legislative process. 
However, labour inspectorates need to be more vigilant 
and have to monitor employers’ compliance with these 
provisions more intensively.

Despite the advantages that brings for the employer 
the work in non-employment relationships, increasingly 
is confirmed the advantage of the employment also for 
the employer.

Finally, it should be emphasized, that the choice of 
the right contractual form depends exclusively on the 
content of the work performed. “Whether or not it is 
a dependent work does not determine the name of the 
contract on the basis of which the work is carried out, 
but it is the content of the contract determining the con-
ditions of work.” [11] There is a rule that if the work 
has features of dependent work, the employment rela-
tionship must be concluded for the performance of such 
work. If the work does not have such features, the em-
ployer use the relevant contractual type of the Commer-
cial Code or the Civil Code [12]. The performance of 
trader´s activities, respectively activities of other entre-
preneurs, will be possible only on the assumption that 
it is a work that shows the legal characteristics of the 
business. Thus, if the work has characteristics of activity 
under special regulations (Civil law, Commercial law), 
it is not a dependent work.
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Silvia Treľová. DEPENDENT WORK AND OBSCURATION OF EMPLOYMENT
The definition of dependent work is one of the crucial theoretical issues of the Labour law, the solution of which 

is of fundamental importance for the application and implementation practice. The paper is focused on dependent 
work, obscuration of dependent work, using the work of trader instead of employment as a problem of application 
practice. The competition of contractual types of Labour law, Commercial law and Civil law is not only a specific of 
the legal practice of the Slovak Republic. It is a current issue not only in the Member States of the European Union, 
but also in other countries of the world. Inspections of compliance with labour legislation are fairly frequent and the 
labour inspectorate penalizes the participants after proving illegal work and illegal employment.
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сТАНОвЛЕННЯ сисТЕМи ДЕРжАвНОГО УПРАвЛІННЯ  
в ГАЛУЗІ НАДРОДОБУвАННЯ в ПЕРІОД КиЇвсьКОЇ РУсІ, КОЗАЦьКОЇ ДОБи  

ТА НА УКРАЇНсьКих ЗЕМЛЯх У сКЛАДІ РОсІЙсьКОЇ ІМПЕРІЇ

Формування сучасних стратегій державного 
управління неможливе без урахування історичного 
досвіду правового регулювання з метою вивчення 
тих помилок і досягнень, які були притаманні сфері 
видобування надр. У зв’язку із цим науковий інтерес 
становлять історико-правові дослідження спадщини 
адміністративного права, що дозволяє істотно збага-
тити інструментарій наукової аналітики.

Питаннями досліджень у царині видобування надр 
у свій час плідно займалися І. Грозовський, Р. Кірін, 
А. Лоранський, О. Олійник, В. Піцикевич, В. Стрель-
ник. Такі дослідження переважно здійснювалися на 
перетині історичної науки та правознавства. У той 
же час переважна частина робіт у сфері дослідження 
історичної спадщини правового регулювання видобу-
вання надр переважно належить або історикам права, 
або спеціалістам гірничого права. Щодо адміністра-
тивного права й дослідження державного управління 
в цій галузі робіт поки що бракує.

Сучасні межі України були сформовані остаточно 
лише у ХХ столітті. До цього часу різні частини укра-
їнських земель перебували в складі інших держав і різ-
них режимів національного правового регулювання.

Доба Київської Русі характеризується появою 
першого кодифікованого нормативного акта – «Русь-
кої правди» [1, с. 36]. Аналіз тексту цього документа 
дозволяє стверджувати, що на той час надрам, ви-
добуванню корисних копалин не приділялася на-
стільки велика увага, щоб запроваджувати окреме 
їх нормативне регулювання. Відносини, пов’язані з 
освоєнням природних багатств землі, були юридич-
но невідокремлені від відносин, пов’язаних із корис-
туванням землею. Весь комплекс повноважень щодо 
способу використання земельної ділянки належав її 
власникові, який міг використовувати свою землю 
так, як вважав за потрібне, зокрема здійснюючи ви-
лучення з неї корисних копалин. 

В. Філатова при цьому виділяє принципи, на яких 
у добу Київської Русі здійснювалося надрокористу-
вання та вивчення надр, а саме:

1) земля розглядалася як інтегрований природ-
ний об’єкт, що об’єднував у собі поверхню землі, її 
наземну та підземну частини;

2) надра не вважалися окремим об’єктом права влас-
ності, а належали до складу права власності на землю;

3) право на надра було додатковим, похідним від 
головного права – права власності на землю;

4) користування надрами могло здійснюватися 
самим землевласником або тільки з його дозволу. 
В останньому разі умови використання надр пого-
джувались із землевласником [2, с. 12].

О. Олійник зазначав, що «Руська правда» не мі-
стила правових норм щодо охорони надр у зв’яз-
ку з особливостями економіки Київської держави, 
яка мала натуральний характер і базувалася на 
сільському господарстві, рибальстві та мислив-
стві [3, с. 17].

Досліджуючи історію фінансів української дер-
жавності, С. Голубка відмічав, що до прямих подат-
ків належали різні дари (добровільні підношення 
підданих), оброк (плата за користування земельни-
ми надрами, знаряддями праці) [4]. Отже, уже в той 
час держава проявляла інтерес до природних ба-
гатств надр, проте такий інтерес обмежувався отри-
манням оброку (податку) за користування надрами. 
Така позиція узгоджується з думкою С. Тіхомірової 
про фактичне існування за часів Київської Русі гір-
ничих регалій і принципу гірничої свободи. Адміні-
стративне регулювання здійснювалося дозвільними 
та заохочувальними грамотами, наказними пам’ят-
ками. За видобування стягувався «государев долг», 
що становив 1/10 від добутого [5, с. 36].

В. Піцикевич, аналізуючи наукові напрацювання 
С. Юрія та В. Федосова, також зазначає, що за часів 
Київської Русі діяли гірничі регалії [6, с. 33]. Регалія 
(від лат. regalis – царський) – у феодальній Європі 
королівський привілей на отримання певних доходів 
(судові штрафи, ринкові збори) [7, с. 1111]. Принцип 
гірничої регалії, за твердженням В. Піцикевича, під 
час визначення елементів відповідних правовідно-
син виходить із таких положень: 

– надра не входять до складу земельної ділянки, 
становлячи собою особливий незалежний від по-
верхні землі об’єкт правовідносин;

– землевласник не є ipso facto власником надр;
– надра та всі корисні копалини, що в них знахо-

дяться, належать на праві власності монарху;
– дозвіл на здійснення гірничої справи на плат-

них засадах і особу надрокористувача обирає мо-
нарх [6, с. 33].
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Наведене вище твердження повністю відповідає по-
зиції Р. Кіріна [8, с. 61] щодо принципів гірничої регалії.

Вважаємо, що за умови відсутності прямого засте-
реження в нормативному документі («Руській прав-
ді») [9] про виключне право монарха (князя) розпоря-
джатися надрами (як окремим від земельної ділянки 
об’єктом правовідносин), слід з обережністю вислов-
лювати категоричні судження щодо цього.

На нашу думку, така регалія могла існувати, про-
те вона не могла бути «гірничою» в «чистому її ви-
гляді». Тут видається більш обґрунтованою позиція, 
відповідно до якої право користування надрами не 
відокремлювалося від права на користування зем-
лею. Із цього приводу вже виникали правовідносини 
(оподаткування).

У досліджуваний період управління фінансови-
ми потоками перебувало в безпосередньому віда-
нні самого князя. Для збирання мита й данини він 
призначав особливих чиновників – митників, дан-
щиків, пятенщиків, які не залежали від намісників 
і волостелів. Такі чиновники підкорялися безпосе-
редньо князю. За своєчасне надходження доходів із 
земельних володінь відповідав стольник. Системою 
місцевого управління в містах керували тисяцькі й 
посадники, яких призначав князь [4]. Також вважає-
мо за необхідне відмітити, що система органів дер-
жавного управління Київської Русі не була абсолют-
но сталою та незмінною й залежала від конкретних 
історичних, економічних і політичних чинників.

Отже, на нашу думку, здійснення державного 
управління в галузі використання, відтворення й охо-
рони надр у часи Київської Русі відбувалось опосе-
редковано (через управління земельними ресурсами) 
та обмежувалося фактично регулюванням земельних 
відносин (з яких виникали відносини надрокористу-
вання), захистом прав землевласника в разі їх пору-
шення іншими особами та стягненням оброку.

Не можна оминути увагою управління викорис-
танням, відтворенням і охороною надр на території 
Козацької держави. Відомий дослідник звичаєвого 
права запорізьких козаків І. Грозовський у своєму 
дисертаційному дослідженні (дослідження періоду 
Нової Січі – 1734–1775 pp.) зазначав, що об’єкта-
ми цивільно-правових відносин була земля, корис-
ні копалини. Земля вважалася спільною власністю 
Війська Запорізького, процес формування приват-
ної власності на землю за часів існування Нової 
Січі не був завершений. 

Норми звичаєвого права запорозьких козаків 
встановлювали чіткий порядок землекористування. 
І. Грозовський говорить про можливість виділення 
щонайменше двох категорій земель із різним право-
вим статусом: тих, що підлягали щорічному розпо-
ділу шляхом жеребкування, і тих, які передавалися 
власникам зимівників і слобод у довічне користу-
вання. Зазначено, що право на свої землі запорожці 
отримали в результаті першого займу цих земель. 
Це право неодноразово визнавали своїми норматив-
ними актами (універсалами та грамотами) литов-
ські князі, польські королі та російські царі. Проте, 
на думку дослідника, Запорізьке Військо можна  

вважати тільки номінальним власником своєї тери-
торії. Фактично із середини XVII ст. запорізькі ко-
заки не виступають на міжнародній арені як власни-
ки своїх земель. Це право уособлювали в різні роки 
Литва, Польща, Туреччина, Росія [10, с. 9].

Необхідно підкреслити, що гетьмани України 
значною мірою опікувалися розвитком гірництва. 
Так, відомо 14 універсалів Івана Мазепи про виді-
лення українській шляхті, козацькій старшині зе-
мель під устаткування рудень, селітряних заводів, 
ковальських цехів; до нашого часу дійшли окремі 
універсали щодо рудень гетьманів Д. Многогріш-
ного, І. Самойловича, Г. Гуляницького, військового 
підскарбія Р. Ракушки й інших (рудня – місце добу-
вання руди [12, с. 656]) [11, с. 36]. Прикладами уні-
версалів є такі:

– Універсал Івана Самойловича про надання 
чернігівському священику Стефану Шубі греблі на 
річці Сухий Вир під Ловом, із рудоносною ділянкою 
землі біля греблі та дозволом побудувати рудню; 
1672, липня 24, Батурин [13, с. 649];

– Універсал військового підскарбія Романа Ра-
кушки Максиму Матвійовичові та Шимку Медведе-
ві про надання слободи на побудовану ними рудню 
в селі Неданчичах на півтора року. 1665, серпня 5. 
Ніжин [13, с. 855];

– Універсал військового підскарбія Романа Ра-
кушки про дозвіл Максимові Матвійовичу й Шим-
кові Медведю заснувати рудню в селі Неданчичах і 
про надання їм млина на річці Білоусі. 1664, верес-
ня 24. Ніжин [13, с. 857].

B. Стрельник, посилаючись на роботи І. Грозов-
ського, зазначає, що контрольно-наглядові повно-
важення в період Козацької держави здійснювали 
особи, які отримували право власності чи оренди 
певних територій від гетьмана або козацької громади 
[14, с. 202–205], тобто фактично за часів існування 
Козацької держави державне управління викорис-
танням, відтворенням і охороною надр обмежувало-
ся наданням певної території у власність або оренду 
та дозволом заснувати (збудувати) рудню.

Наступний період, який підлягає дослідженню – 
це період перебування території сучасної України 
у складі Російської імперії. Цей період є важливим 
для становлення законодавства у сфері управлін-
ня надрами у зв’язку з тим, що саме в цей період 
гірнича справа набуває бурхливого розвитку, що 
потребує з боку держави більш повного та деталь-
ного врегулювання такої діяльності. Саме наведені 
вище нормативні документи є нормативною осно-
вою гірничого права в досліджуваний період, вони 
здійснювали регламентацію державного управління 
використанням, відтворенням і охороною надр.

Із кінця XVIII ст. на територіях сучасних Київ-
ської, Чернігівської й Полтавської областей здій-
снювалося розроблення родовищ торфу. У другій 
половині XVIII ст. відкриті промислові родовища 
залізної руди в Криворізькому басейні [15, с. 21].

Початком індустріального Донбасу слід вва-
жати будівництво Луганського гірничого (ливар-
ного) заводу (1795–1807 рр.), який започаткував 
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розроблення в 1795 р. вугільних родовищ поблизу 
Лисичого Байраку (зараз м. Лисичанськ). Окрім 
вугільної та металургійної, у XIX ст. в Україні 
стрімко розвиваються й інші гірничі галузі. Уже 
з XVIII ст. великі роботи проводилися на соляних 
озерах і копальнях Бахмута. У XIX ст. розробля-
ються Микитівське ртутне й Нікопольське марган-
цеве родовища [16, с. 58].

Дослідники цього періоду відзначають, що іс-
торія державного управління в галузі користування 
надрами традиційно починається фактично з дати 
підписання в 1700 р. Петром І Указу про утворення 
«Приказу Рудокопних справ» [17, с. 62]. Необхідно 
звернути увагу на те, що цей іменний Указ лише 
проголошує створення органу державного управ-
ління, але не містить його повноважень і відображає 
лише питання кадрових призначень. Повноваження 
та функції Приказу Рудокопних справ закріплю-
ються прямо й опосередковано в інших указах. Так, 
02.11.1700 р. виходить новий Указ «Про копальні 
золотих, срібних, мідних та інших руд по всьому 
простору Росії. Про огляд воєводами знайдених руд 
і нагородження тих, хто ці руди знайшов» [18, с. 79]. 

Указом від 08.06.1711 р. Приказ Рудокопних справ 
було ліквідовано, а його справи передано Сенату та 
губернаторам [19, с. 690]. 17.05.1715 р. було віднов-
лено Рудний приказ (Рудну канцелярію) [20, с. 157]. 
13.03.1718 р. у зв’язку з проведенням колезької ре-
форми сенатським Указом Рудна канцелярія була 
ліквідована, як повідомлялося, її справи та персонал 
були переведені до Берг-Колегіуму [21, с. 51–57].

Іменним Указом від 10.12.1719 р. «Про утворен-
ня Берг-Колегіуму для ведення в ньому справ про 
руди та мінерали» створено новий орган держав-
ного управління – Берг-Колегіум [23, с. 760]. Фак-
тично визнаючи шкідливою відсутність належного 
контролю з боку держави за видобуванням корисних 
копалин, відсутність гарантій для осіб, які здійсню-
вали таку діяльність, створено особливий Берг-Ко-
легіум, який наділено повноваженнями в галузі ви-
користання надр: «Одним суддею бути над всіма до 
того належними справами й особами» [23, с. 760]. 
При цьому Берг-Колегіум був непідконтрольний і 
непідзвітний місцевій владі – губернаторам, воєво-
дам, натомість на них покладався обов’язок сприяти 
діяльності Берг-Колегіуму за його вимогою.

Аналіз тексту Указу дозволяє зробити висновки 
про функції Берг-Колегіуму [23, с. 760]. Однією з 
функцій Берг-Колегіуму було нормативне забезпе-
чення регулювання діяльності «рудокопних справ» 
шляхом видання відповідних нормативних актів – 
«указів і установ, якими ті рудокопні справи найкра-
ще й найдосконаліше можуть бути зроблені». Також 
на Берг-Колегіум покладалася консультаційно-дорад-
ча функція, а саме: радити заінтересованим особам, 
яким чином найкраще організувати роботу заводів.

13.07.1806 р. було затверджене Гірниче положен-
ня [24, с. 437], цим документом державне управлін-
ня у сфері видобування корисних копалин переда-
валось у відання новоствореного органу державного 
управління Гірничого департаменту при міністер-

стві фінансів. Слід відмітити, що Гірниче положен-
ня є комплексним нормативним актом, який містить 
як управлінські норми (визначає систему органів 
управління, їх структуру, повноваження чиновни-
ків), так і норми процесуального (зокрема кримі-
нального) і матеріального права.

Гірничим положенням докладно врегульовано 
структуру органів державного управління, чітко 
визначені повноваження кожного з чиновників, за-
кріплені форми документів, визначені правила ді-
ловодства, затверджені штатні розписи, визначені 
розміри утримання (матеріального забезпечення) 
чиновників тощо.

Видається, що у зв’язку з бурхливим розвитком 
промисловості у цей період значно активізувався роз-
виток гірничої галузі, оскільки промисловість вима-
гала все більшої кількості металу, хімічних елемен-
тів, енергоносіїв. Місця видобутку корисних копалин 
у той період фактично були самостійними, відосо-
бленими населеними пунктами зі своїм населенням, 
адміністрацією, поліцією тощо. Оскільки Російська 
імперія надавала великого значення розвитку промис-
ловості та відповідно забезпеченню її необхідними 
ресурсами, з метою усунення перешкод для економіч-
ного розвитку добувної промисловості (бюрократич-
ного складника) – подвійного підпорядкування таких 
утворень як місцевій владі, так і керівникам гірничої 
галузі – було розроблено комплексний нормативний 
акт, який чітко розмежовував повноваження місцевих 
органів державного управління й органів державного 
управління гірничою галуззю. Гірниче положення пе-
редбачало структуру органів державного управління 
гірничою справою. Гірничий департамент відав усіма 
справами, що належали заводам і перебували у веден-
ні Міністерства фінансів, а також усіма справами, які 
стосувалися гірничої сфери цього Міністерства (п. 1 
Гірничого положення).

Гірничий департамент складався з Гірничої ради 
та Гірничої експедиції, яка складалася з двох відді-
лень, кожне з яких мало два столи.

Гірнича рада мала повноваження розглядати та 
вирішувати виключно ті справи, які передавалися 
міністром фінансів або Керуючим із Гірничої екс-
педиції. До таких справ було віднесено вирішення 
питань нормотворчого характеру, прийняття нових 
постанов, заснування установ, питання мистецького 
та наукового характеру й заводського виробництва. 
Також Гірничій раді були надані повноваження при-
своювати гірничі чини до 8 класу включно чиновни-
кам, що служать як у Гірничому департаменті, так 
і в Гірничому кадетському корпусі, Московському 
Гірничому правлінні тощо, за виключенням наведе-
ного в п. 4 Гірничого положення переліку.

Гірнича експедиція виконувала виконавчі та 
розпорядчі функції. Слід зауважити, що міністр фі-
нансів за необхідності міг перерозподілити повно-
важення між Відділеннями та Столами Гірничої екс-
педиції. Очолював Гірничий департамент Керуючий 
Гірничим департаментом, який здійснював безпо-
середнє керівництво Гірничою експедицією та за  
посадою входив до Гірничої ради як «перший Член».
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За вказівкою міністра фінансів на засіданнях 
Гірничої ради могли бути присутні начальники 
відділень Гірничої експедиції, командир та інспек-
тор Гірничого корпусу, берг-інспектори, гірничі 
начальники, яким надавалося право голосу нарівні 
з постійними членами Гірничої ради. Також за вка-
зівкою міністра фінансів могли бути запрошені про-
фесори й інші гірничі чини.

У підпорядкуванні Керуючого Гірничою експе-
дицією були начальники обох Відділень. Перший 
і Другий столи Першого Відділення складалися 
зі столоначальників, помічників і писців. Перший 
стіл Другого Відділення складався зі столоначаль-
ника, помічника та писців. Другий стіл Другого 
Відділення складався з бухгалтера, помічника бух-
галтера та писців.

01.01.1834 р. у складі Міністерства фінансів було 
створено Корпус гірничих інженерів [25, с. 1–8]. Цей 
орган державного управління був воєнізованим зі 
штатним офіцерським складом 320 одиниць. Назви 
посад гірничих чиновників були замінені військовими. 
Міністр фінансів отримував звання Головнокоманду-
вача Корпусу гірничих інженерів, при ньому було за-
сновано посаду начальника Штабу гірничих інжене-
рів для здійснення інспекторської діяльності, посади 
декількох генералів і штаб-офіцерів для здійснення 
контролю на місцях і виконання інших доручень, а 
також необхідна кількість ад’ютантів. Гірничий Суд у 
Санкт-Петербурзі при Департаменті гірничих і соля-
них справ був перейменований на Гірничий Аудито-
рат зі збереженням усіх його повноважень. Головною 
функцією Корпусу гірничих інженерів було управлін-
ня розпорядчою та виробничою сферами гірничого, 
монетного, соляного виробництва.

Територія сучасної України належала до Півден-
но-Західного гірничого округу (Чернігівська, Київ-
ська, Волинська, Подільська, Таврійська, Херсон-
ська, Бессарабська губернії). Для здійснення нагляду 
у вказаних губерніях було створено посаду окруж-
ного гірничого інженера [26, с. 459]. У подальшому 
було створене Гірниче управління південної Росії, 
до сфери діяльності якого належали Катеринослав-
ська, Харківська, Таврійська, Херсонська, Бессараб-
ська, Подільська, Київська, Волинська, Чернігівська 
губернії з розміщенням адміністрації в м. Катери-
нослав [27, с. 25]. У 1899 р. кількість гірничих окру-
гів півдня Росії була збільшена, і вся гірнича область 
була поділена на шість округів: Південно-Західний, 
Катеринославський, Таврійський, Харківсько-Пол-
тавський, Луганський і Бахмутський [28, с. 178].

Гірниче положення діяло до 1857 р., коли було 
прийнято Гірничий статут. Селянська реформа, 
проголошена Маніфестом 19.02.1861 р., привне-
сла істотні зміни в державне управління гірничою 
галуззю, адже органи державного управління ста-
ли набувати спеціалізованого характеру. Так, до 
1861 р. гірниче відомство вирішувало низку пи-
тань, які не були пов’язані безпосередньо з гірни-
чою справою. З-під управління гірничого відомства 
були виведені питання, що раніше були пов’язані  
з кріпосними селянами, землями, за якими ті були  

закріплені; питання, що безпосередньо не стосували-
ся гірничої галузі тощо. Гірнича поліція як спеціаль-
ний відомчий правоохоронний орган була ліквідо-
вана, усі повноваження було передано Міністерству 
внутрішніх справ.

01.06.1867 р. Корпус гірничих інженерів було 
позбавлено військового статусу, персонал зрівняно 
в правах із цивільними відомствами.

Таким чином, приходимо до висновку, що держав-
не управління в галузі використання, відтворення й 
охорони надр бере свій початок фактично з часів утво-
рення на території сучасної України першої держави – 
Київської Русі. Із розвитком економічних відносин та 
усвідомленням цінності покладів корисних копалин 
усе більше значення надається їх ефективному (для 
держави) освоєнню. При цьому розвиток державного 
управління галуззю пройшов свій шлях від найпрості-
шого (розподілу земельних ресурсів і розподілу надр 
як їх складової частини й отримання певного податку 
за їх розроблення) до управління гірничою галуззю як 
одного з найважливіших секторів економіки держави. 
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Максіменцева Н.О. сТАНОвЛЕННЯ сисТЕМи ДЕРжАвНОГО УПРАвЛІННЯ в ГАЛУЗІ 
НАДРОДОБУвАННЯ в ПЕРІОД КиЇвсьКОЇ РУсІ, КОЗАЦьКОЇ ДОБи ТА НА УКРАЇНсьКих 
ЗЕМЛЯх У сКЛАДІ РОсІЙсьКОЇ ІМПЕРІЇ

У статті автором розглянуті основні історико-правові передумови становлення системи державного 
управління надродобуванням у різні епохи розвитку державності України. Автор окреслила основні 
інституції й адміністративно-правові механізми у цій сфері крізь призму історичного аналізу.

Ключові слова: державне управління, історія адміністративного права, надродобування.

Максименцева Н.А. сТАНОвЛЕНиЕ сисТЕМЫ ГОсУДАРсТвЕННОГО УПРАвЛЕНиЯ 
в ОБЛАсТи НЕДРОДОБЫвАНиЯ в ПЕРиОД КиЕвсКОЙ РУси, КАЗАЧЕсТвА  
и НА УКРАиНсКих ЗЕМЛЯх в сОсТАвЕ РОссиЙсКОЙ иМПЕРии

В статье автор рассмотрела основные историко-правовые предпосылки становления системы 
государственного управления недродобыванием в разные эпохи развития государственности в Украине. 
Автор очертила основные институции и административно-правовые механизмы в этой сфере сквозь призму 
исторического анализа.

Ключевые слова: государственное управление, история административного права, недродобывание.
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Maksimentseva N.A. FORMATION OF THE SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD 
OF MINING IN THE PERIOD OF KIEVAN RUS, THE COSSACK ERA, AND IN THE UKRAINIAN 
LANDS WITHIN THE RUSSIAN EMPIRE

In this article, the author examined the main historical and legal prerequisites for the development of the 
system of state management of mineral extraction in different epochs of development of statehood in Ukraine. 
The author outlined the main institutions and administrative and legal mechanisms in this area through the prism 
of historical analysis.

Key words: public administration, history of administrative law, mining.
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ПРОЦЕДУРА ОТРиМАННЯ сПЕЦІАЛьНОГО ДОЗвОЛУ НА КОРисТУвАННЯ НАДРАМи 
ЯК ПЕРЕДУМОвА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО виДОБУвАННЯ  

сЛАНЦЕвОГО ГАЗУ в УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Газ сланцевих товщ нале-
жить до копалин державного значення, тому почати 
його видобування в рамках правового поля можна 
лише за умови отримання спеціального дозволу на 
користування надрами. Але слід розуміти, що проце-
дура отримання спеціального дозволу розроблялася в 
Україні, ураховуючи реалії та вимоги до традиційного 
видобутку газу, який суттєво відрізняється від слан-
цевого. Видобування сланцевого газу несе більше 
екологічних ризиків через більш складні технології 
видобування, наприклад, гідророзрив пласта, а вико-
ристання подібних технологій видобування потребує 
більш детального регулювання в законодавстві. 

Щоб уникнути протиріч із чинним законодав-
ством, яке регулює видобування природного газу, 
Верховною радою України було затверджено зміни 
до Закону України «Про нафту і газ» [1], згідно з 
якими положення цього закону не поширюються на 
відносини, що регулюються Законом України «Про 
угоди про розподіл продукції» [2]. Тобто в разі під-
писання угоди про розподіл продукції (далі – УРП) 
на видобування сланцевого газу умови видобутку 
сланцевого газу з усією специфікою мали б передба-
чатися безпосередньо в УРП, отже, під час отриман-
ня спеціального дозволу на користування надрами 
на підставі УРП є можливість попередньо встано-
вити умови, які б відповідали вимогам видобутку 
сланцевого газу. Натомість аукціонна та безаукці-
онна процедура передбачає можливість отримання 
спеціального дозволу на користування надрами для 
видобування сланцевого газу, при цьому видобуван-
ня буде регулюватися чинним законодавством, яке 
не враховує всієї специфіки видобування сланцево-
го газу. Звідси вбачається необхідність аналізу всіх 
видів процедур отримання спеціального дозволу на 
користування надрами з урахуванням специфіки ви-
добування сланцевого газу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням інституту дозвільної діяльності у сфе-
рі використання надр в Україні займалося чимало 
вчених, серед яких В.І. Андрейцев, О.П. Шем’яков, 
Р.С. Кірін, Н.Р. Кобецька та інші. 

Метою статті є аналіз законодавчої процедури 
отримання спеціальних дозволів на користування 
надрами та її вплив на забезпечення екологічно без-
печного видобування сланцевого газу в Україні.

виклад основного матеріалу. Чимало провід-
них учених-юристів розглядали поняття дозволу 

в праві. Одним із варіантів трактування правового 
дозволу є розгляд цього поняття як передбаченої 
законом міри можливої поведінки, що забезпечує 
задоволення суб’єктивних прав та юридичних ін-
тересів особи. Правовий дозвіл створює сприятливі 
умови для реалізації прав та інтересів особи в межах 
закону, визначає позитивну правову мотивацію, пе-
редбачає можливість підвищення позитивної актив-
ності суб’єктів у сфері права, спрямованої на впо-
рядкування суспільних відносин [3]. В українському 
законодавстві дозвіл розглядається як один із видів 
документів дозвільного характеру, які дозвільний 
орган зобов’язаний видати суб’єкту господарюван-
ня в разі надання йому права на провадження пев-
них дій щодо здійснення господарської діяльності 
або видів господарської діяльності, без наявності 
якого суб’єкт господарювання не може провадити 
певні дії щодо здійснення господарської діяльності 
або видів господарської діяльності [4].

У природоресурсному праві прийнято виділяти 
право загального користування та спеціального ко-
ристування природними ресурсами. Право загаль-
ного користування природними ресурсами вико-
ристовується для задоволення життєво необхідних 
потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, ма-
теріальних тощо), є безоплатним, без закріплення 
цих ресурсів за окремими особами й надання відпо-
відних дозволів, за винятком обмежень, передбаче-
них законодавством України.

Спеціальне природокористування передбачає 
використання природних ресурсів громадянами, 
підприємствами, установами й організаціями, яким 
надаються у володіння, користування або оренду 
природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, 
зареєстрованих у встановленому порядку, за плату, 
для здійснення виробничої й іншої діяльності, а у 
випадках, передбачених законодавством України, – 
на пільгових умовах [5].

Отже, дозвіл у природоресурсному праві нале-
жить до права спеціального природокористування 
та являє собою документ, який засвідчує право від-
повідних суб’єктів на використання природних ре-
сурсів. Чинне законодавство передбачає 7 видів спе-
ціальних дозволів на користування надрами, а саме:

1) спеціальний дозвіл на геологічне вивчення 
родовищ корисних копалин (не застосовується для 
сланцевого газу, оскільки призначений для корисних 
копалин місцевого значення);
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2) спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, зо-
крема дослідно-промислове розроблення родовищ 
корисних копалин загальнодержавного значення, 
строк дії якого не перевищує 5 років (до 10 років 
у разі вивчення нафтогазоносних надр із дослід-
но-промисловою розробкою родовищ нафти й газу 
в межах континентального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони України). Після про-
ведення геологорозвідки за власний рахунок та в 
разі апробації запасів корисних копалин у Держав-
ній комісії по запасах можна отримати спеціальний 
дозвіл на видобуток нафти й газу без аукціону. Слід 
зауважити, що строк дії результатів геологорозвідки 
актуальний 3 роки на суші й 10 років на континен-
тальному шельфі та в межах виключної (морської) 
економічної зони України, саме в цей строк потрібно 
подати документи щодо отримання спеціального до-
зволу на користування надрами;

3) спеціальний дозвіл на видобування корисних 
копалин надається на термін до 20 років (до 30 років 
у разі видобування нафти й газу в межах континен-
тального шельфу та виключної (морської) економіч-
ної зони України). Однак одразу його можна отрима-
ти, коли запаси корисних копалин були розвідані й 
затверджені Державною комісією по запасах корис-
них копалин (далі – ДКЗ). У такому разі, окрім ма-
теріалів геологічного вивчення родовища, має бути 
протокол затвердження запасів відповідною комісі-
єю, а родовище має бути включене до Державного 
балансу запасів корисних копалин. У 2012 р. ДКЗ 
розробила методичні вказівки з оцінки ресурсів газу 
сланцевих товщ [6], але з того часу відповідно до 
відкритих джерел інформації газ сланцевих товщ в 
Україні досі не обліковується;

4) спеціальний дозвіл на геологічне вивчення 
нафтогазоносних надр, зокрема дослідно-промис-
лове розроблення родовищ із подальшим видобу-
ванням нафти, газу (промислова розробка родо-
вищ) на строк, що охоплював би період дії окремих 
спеціальних дозволів на геологічне вивчення на-
фтогазоносних надр і на видобування нафти й газу 
(промислову розробку родовищ), але не більш як на 
20 років на суші й не більш як на 30 років на кон-
тинентальному шельфі та в межах виключної (мор-
ської) економічної зони України, який дозволяє роз-
відку та видобування корисних копалин у процесі 
розвідки. Його особливістю є те, що він поєднує в 
собі права, які надаються двома видами дозволів, у 
той же час строк його дії не перевищує строк спеці-
ального дозволу на видобування корисних копалин. 
Проте сланцевий газ видобувається за допомогою 
гідравлічного розриву пласта, який інтенсифікує 
свердловину та виснажує її за 10–15 років [7], на 
відміну від традиційного виду видобутку, саме 
тому цей вид спеціального дозволу вбачається най-
більш доречним під час розвідцки та видобування 
сланцевого газу серед наявних;

5) спеціальний дозвіл на будівництво й експлу-
атацію підземних споруд, не пов’язаних із видо-
буванням корисних копалин, зокрема споруд для  

підземного зберігання нафти, газу й інших речовин і 
матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відхо-
дів виробництва, скидання стічних вод;

6) спеціальний дозвіл на створення геологічних 
територій і об’єктів, що мають важливе наукове, 
культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові 
полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ят-
ки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);

7) спеціальний дозвіл на виконання робіт (здійс-
нення діяльності), передбачених угодою про розпо-
діл продукції [8].

Спеціальний дозвіл видає Державна служба гео-
логії та надр України (далі – ДСГНУ), він може от-
римуватися на умовах аукціону, організатором якого 
є ДСГНУ, без аукціону та в рамках УРП, якщо в ній 
передбачені такі умови. Слід зазначити, що за чинним 
порядком отримання спеціальних дозволів на корис-
тування надрами є лише 2 процедури отримання: на 
умовах аукціону та без аукціону, хоча отримання спе-
ціального дозволу в рамках УРП можна віднести до 
окремого виду, як це робив Р.С. Кірін, виділяючи зага-
лом 6 видів процедур отримання спеціального дозво-
лу на користування надрами: 1) конкурсна; 2) поза-
конкурсна (безаукціонна); 3) аукціонна; 4) конкурсна 
(альтернативна або безальтернативна) за УРП; 5) без-
конкурсна за УРП; 6) тендерна (закрита або відкрита) 
[9 с. 6]. Процедура отримання спеціального дозволу 
на умовах аукціону починається зі створення ДСГНУ 
аукціонного комітету, затвердження його складу за 
погодженням із Мінприроди та протоколу проведен-
ня аукціону з правилами поведінки всіх присутніх на 
аукціоні, дати, часу та місця проведення.

Юридичні та фізичні особи – підприємці мо-
жуть подавати заяви разом із програмою робіт для 
виставлення спеціального дозволу на користування 
ділянкою надр на аукціон. Подібні заяви повинні 
розглядатись організатором аукціону в обов’язково-
му порядку. Після отримання заяв упродовж 10 днів 
ДСГНУ приймає рішення про початок підготовки ді-
лянки надр до аукціону або про відмову в проведенні 
такої підготовки, яка обов’язково повинна бути за-
конодавчо обґрунтована; результати прийнятого рі-
шення впродовж трьох днів надаються ініціатору та 
публікуються на офіційному сайті ДСГНУ [10]. 

Організатор аукціону готує перелік ділянок надр, 
дозволи користування якими виставляються на 
аукціон і разом із програмою робіт узгоджуються 
з обласними радами в разі користування надрами, 
де знаходяться корисні копалини загальнодержав-
ного значення. Також обов’язковим є погодження 
й у Мінприроди. Обласні ради повинні розглянути 
перелік ділянок надр, дозволи користування якими 
виставляються на аукціон, і впродовж 90 днів відпо-
вісти, Мінприроди повинні надати відповідь упро-
довж 30 днів. У разі відсутності відповіді пропозиції 
щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на 
користування якими виставляються на аукціон, вва-
жаються погодженими. 

Після погодження не пізніше ніж за 90 днів до 
дня проведення аукціону ДСГНУ розміщує в газеті  
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«Урядовий кур’єр» та на власному офіційному 
веб-сайті оголошення про його проведення. Заявки 
можна подавати впродовж 75 днів із моменту опу-
блікування оголошення про проведення аукціону. 
Після реєстрації претендента на участь в аукціоні в 
якості покупця ДСГНУ звертається до правоохорон-
них органів, суб’єктів фінансового моніторингу щодо 
перевірки документів претендента на предмет фінан-
сування тероризму в Україні. Також ДСГНУ зверта-
ється до Державної фіскальної служби України щодо 
виявлення в претендента боргів зі сплати податків. 
У разі ненадання відповіді на ці звернення ДСГНУ 
впродовж 30 днів вважається, що порушень у претен-
дента не виявлено та його можна допустити до участі 
в аукціоні. Щоб аукціон визнали чинним, потрібна 
наявність хоча б двох претендентів на отримання спе-
ціального дозволу на користування надрами. 

Сторона, яка отримала спеціальний дозвіл на ко-
ристування надрами, повинна після цього укласти 
угоду на проведення робіт, при цьому спеціальний 
дозвіл або права, що надаються згідно з ним, не мож-
на передавати третій стороні. Дозвіл регламентує 
лише той вид діяльності, який у ньому передбачено, 
і лише на тій території, що дозволяється для цієї ді-
яльності в спеціальному дозволі.

Отримання спеціального дозволу на користуван-
ня надрами без аукціону в разі видобування сланце-
вого газу можливе за таких обставин: 

1) розширення меж не більш як на 50 відсотків 
раніше наданої в користування площі ділянки надр 
із метою її геологічного вивчення або розміщення 
підземних сховищ, а також збільшення обсягу видо-
бування корисних копалин за рахунок розширення 
меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, 
визначених раніше наданим дозволом, за умови, що 
суміжну ділянку не надано в користування;

2) геологічне вивчення надр за рахунок коштів 
державного бюджету;

3) виконання угод про розподіл продукції.
Процедура отримання спеціального дозволу без 

аукціону за аналогією з аукціонною проходить по-
годження в обласних радах, коли йдеться саме про 
корисні копалини загальнодержавного значення, і в 
Мінприроди. За аналогією з процедурою погоджен-
ня виставлення спеціального дозволу на користу-
вання надрами на аукціон обласній раді надається 
90 днів на відповідь претенденту, а Мінприроди 30, 
у разі ненадання відповіді подані документи вва-
жаються погодженими. Після отримання всіх необ-
хідних погоджень формується пакет документів до 
ДСГНУ, який перевіряє їх на відсутність порушень 
і розраховує початковий збір за видачу спеціального 
дозволу, виходячи з початкової ціни продажу такого 
дозволу на аукціоні. За надання дозволів без про-
ведення аукціону з метою виконання УРП справля-
ється збір у розмірі 1% від початкової ціни продажу 
такого дозволу на аукціоні [11].

Окремо слід виділити можливість отримати спе-
ціальний дозвіл на користування надрами без аукці-
ону в рамках УРП. Згідно із Законом України «Про 
угоди про розподіл продукції» сторонами подібних 

угод є інвестор і держава Україна в особі Кабінету 
Міністрів України (далі – КМУ), при цьому держава 
забезпечує надання інвесторам в установленому по-
рядку погоджень, квот, спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами та ліцензій на здійснення діяль-
ності з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ 
корисних копалин, актів про надання гірничого від-
воду, документів, що засвідчують право користуван-
ня землею, та інших дозволів, документів дозвільно-
го характеру, ліцензій, пов’язаних із користуванням 
надрами, виконанням робіт, будівництвом споруд, 
передбачених угодою про розподіл продукції. 

Якщо надрокористувач, який має спеціальний 
дозвіл на користування надрами й відповідно до 
нього розпочав планову діяльність, виявив бажання 
укласти УРП, КМУ своїм рішенням може укласти 
подібну угоду без проведення конкурсу. Для вирі-
шення питань з організації укладення та виконання 
УРП КМУ утворює постійно діючу Міжвідомчу ко-
місію у складі представників державних органів, ор-
ганів місцевого самоврядування, народних депутатів 
України. Підставою для укладання УРП без конкур-
су може бути письмове звернення (заява) надроко-
ристувача до Міжвідомчої комісії з пропозицією 
укласти УРП (двосторонню або багатосторонню) з 
доданням усіх необхідних документів або на підста-
ві пропозицій Міжвідомчої комісії щодо можливо-
сті укладення УРП. Конкурсна процедура за право 
укласти УРП починається зі звернення інвестора до 
КМУ або Міжвідомчої комісії з пропозицією про 
вирішення питання щодо проведення конкурсу на 
укладення УРП щодо окремої ділянки надр. Ділянки 
надр, що становлять особливу наукову, культурну чи 
природно-заповідну цінність, не можуть надаватися 
в користування на умовах УРП. 

Коли ділянка надр визначена, КМУ за поданням 
Міжвідомчої комісії приймає рішення про прове-
дення конкурсу на укладення УРП, де встановлю-
ються вимоги до діяльності інвестора, зокрема й 
екологічні. Проекти УРП підлягають обов’язко-
вій державній експертизі з фінансових, правових, 
природоохоронних та інших питань відповідно до 
законодавства, а також оцінці впливу на довкілля 
(далі – ОВД). Згідно із Законом України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» [12] результати висновку з 
ОВД повинні враховуватися під час видачі спеці-
ального дозволу на користування надрами, також 
він є обов’язковим і для проектів УРП. 

Далі Міжвідомча комісія у двомісячний термін 
в офіційних друкованих виданнях України публікує 
оголошення про проведення конкурсу. Із моменту 
публікації оголошення претендентам на участь у 
ньому надається строк не менше місяця на подачу 
документів для участі. На відміну від аукціону, для 
проведення конкурсу достатньо одного учасника. За 
результатами конкурсу Міжвідомча комісія готує й 
подає КМУ висновки та пропозиції щодо визначен-
ня переможця конкурсу, КМУ визначає переможця, 
при цьому строк проведення конкурсу не повинен 
перевищувати трьох місяців від дати закінчення гра-
ничного строку подання конкурсних заяв. Результати  
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конкурсу публікуються в друкованих виданнях 
України та доводяться до відома всіх його учасни-
ків. УРП має бути укладена з інвестором (-ами) не 
пізніше 12 місяців після опублікування результатів 
конкурсу. Під час укладання УРП спеціальний доз-
віл на користування надрами (у разі наявності) пере-
оформлюється відповідно до умов угоди та на всіх 
інвесторів, що підписали УРП. Якщо ж після укла-
дання УРП у інвестора немає спеціального дозволу 
на користування надрами, він може його отримати 
на підставі укладеної УРП, в якій така можливість 
буде встановлена [13 с. 145]. Яскравим прикла-
дом надання спеціального дозволу на користуван-
ня надрами на підставі УРП є дозвіл № 4345 від 
06.03.2013 р. для компаній «Шелл» і ТОВ «Надра 
Юзівська» [14], який з’явився у відритому доступі 
після Ухвали Вищого адміністративного суду Украї-
ни від 03.09.2015 р. № К/800/9799/15 [15]. 

висновки. Наразі в Порядку надання спеціаль-
них дозволів на користування надрами закріплені 
дві процедури, на умовах аукціону та без аукціону, 
також цей дозвіл можна отримати на підставі укла-
деної УРП, якщо подібні умови встановлені в угоді. 

Аукціонна процедура вразлива через те, що 
переможець визначається за платоспроможні-
стю претендента, а не на конкурентних умовах 
за здатністю запропонувати більш ефективне й 
екологічне видобування. Процедура отримання 
спеціального дозволу без аукціону або на підставі 
УРП взагалі не передбачає конкуренції, оскільки 
для неї достатньо й одного учасника. У контексті 
видобування сланцевого газу доречним було б від-
мовитися від аукціонної й безаукціонної процеду-
ри та повернути конкурсну процедуру на отриман-
ня спеціального дозволу за наявності хоча б двох 
претендентів, де переможець визначається за кри-
теріями наявності фінансових гарантій платоспро-
можності, оптимальності технологічних рішень, 
мінімізації негативного впливу на навколишнє 
середовище, а остаточне рішення приймається 
Міжвідомчою комісією у складі представників 
державних органів України з питань надрокорис-
тування, спеціалістів НАК «Нафтогаз України» 
тощо [16]. У разі, якщо лише один суб’єкт підпри-
ємницької діяльності подав заявку на отримання 
спеціального дозволу на користування надрами, 
а відсутність інших учасників зумовлена причи-
нами, що визнані об’єктивними ДСГНУ, то спеці-
альний дозвіл на користування надрами надається 
заявникові за умови його відповідності всім вимо-
гам, які мають установлюватися ДСНГУ.

Також слід зазначити, що отримуючи спеціаль-
ний дозвіл на користування надрами, попередньо 
потрібно отримати висновок з ОВД; фактично з 
прийняттям нового Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» саме цей висновок стає ключо-
вим екологічним документом, і хоча його отримання 
й не входить у процедуру отримання спеціального 
дозволу, без його наявності надавати спеціальний 
дозвіл або укладати УРП заборонено. Саме тому 
деякі з показників, що впливають на довкілля та  

зазначаються у висновку з ОВД, можна додати до 
критеріїв конкурсного відбору (обсяг викидів, ку-
мулятивний ефект викидів, транскордонний вплив 
(у разі наявності) тощо). 
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У статті автором розглянуто процедуру отримання спеціального дозволу на користування надрами 
на умовах аукціону та без аукціону, а також те, які передумови для екологічно безпечного видобування 
сланцевого газу ця процедура створює. Окрему увагу приділено процедурі проведення конкурсу на 
укладання угод про розподіл продукції за наявності спеціального дозволу на користування надрами, а також 
процедурі отримання такого дозволу на виконання умов угоди про розподіл продукції. 

Ключові слова: сланцевий газ, спеціальний дозвіл на користування надрами, угода про розподіл продукції.

Михайский А.Е. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНиЯ сПЕЦиАЛьНОГО РАЗРЕШЕНиЯ НА исПОЛь-
ЗОвАНиЕ НЕДР КАК ПРЕДПОсЫЛКА ОБЕсПЕЧЕНиЯ ЭКОЛОГиЧЕсКи БЕЗОПАсНОЙ 
ДОБЫЧи сЛАНЦЕвОГО ГАЗА в УКРАиНЕ

В статье автором рассмотрены процедуры получения специального разрешения на пользование недрами 
на условиях аукциона и без аукциона, а также то, какие предпосылки для экологически безопасной добычи 
сланцевого газа эти процедуры создают. Особое внимание уделено процедуре проведения конкурса на право 
заключить договор о разделе продукции при наличии специального разрешения на пользование недрами, а 
также получение такого разрешения в рамках выполнения условий договора о разделе продукции.

Ключевые слова: сланцевый газ, специальное разрешение на пользование недрами, соглашение о разделе 
продукции.

Mykhaiskii A.E. THE PROCEDURE OF OBTAINING SPECIAL PERMISSION FOR USE OF MINERAL 
RESOURCES AS A PREREQUISITE FOR ENSURING ECOLOGICALLY SAFE EXTRACTION  
OF SHALE GAS IN UKRAINE

Today shale gas in Ukraine is not extracted therefore the procedure of obtaining special permission for use of 
mineral resources was developed under requirements for extraction of natural gas. In the Ukrainian legislation are 
enshrined 2 ways of obtaining special permission for use of natural resources, within the auction and without auction. 
In addition, there is an opportunity to get special permission for use of natural resources within implementation of 
terms of the agreement on sharing production if such conditions are provided by it. The procedure of signing of 
the agreement on sharing production provides a possibility of legal settlement of aspects of extraction of shale gas, 
unlike the auction and non-auction procedure. Therefore, application of the last for obtaining special permission on 
use for natural resources and further extraction of shale gas bears in itself certain risks.

The purpose of article is the analysis of the legislative procedure of obtaining special permissions to use for 
natural resources and its influence on ensuring ecologically safe extraction of shale gas in Ukraine.

The auction procedure is vulnerable because the winner is defined by solvency of the applicant, but not on 
competitive conditions. The procedure of obtaining special permission without auction or on the basis of the 
agreement on sharing production does not provide at all the competition as for it is enough also one participant. In 
the context of extraction of shale gas appropriate would be to refuse from auction and non-auction procedures and 
to return the competitive procedure on obtaining special permission in the presence of at least 2 applicants where the 
winner is determined by criteria of existence of financial guarantees of solvency, optimality of technology solutions, 
minimization of negative impact on the environment, and the final decision is made by the Interdepartmental 
commission as a part of representatives of public authorities of Ukraine concerning subsurface use, specialists 
Naftogaz of Ukraine, etc. If only one applicant has applied for a special permit for use for natural resources, and 
absence of other participants is caused by the reasons which are recognized objective, then such permission is 
provided to the applicant on condition of compliance to all requirements which have to be established in the 
conditions of a competition.

Also it should be noted that getting special obtaining special permission to use for natural resources, it is necessary 
to obtain a conclusion on the environmental impact assessment, in fact, this conclusion is the key environmental 
document. Therefore, some of the indicators that affect the environment, which are indicated in the conclusion on 
environmental impact assessment, need to be added to the criteria of competitive selection (emissions, cumulative 
effect of emissions, transboundary impact in the event of availability, etc.) 

Key words: shale gas, special permission for use of mineral resources, agreement on sharing production.
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ОсОБЛивОсТІ сУБ’ЄКТНОГО сКЛАДУ  
АДМІНІсТРАТивНих ПРОЦЕсУАЛьНих ПРАвОвІДНОсиН

Постановка проблеми. Ключовою засадою роз-
витку й функціонування держави як такої, що реаль-
но втілює в життя принципи верховенства права й за-
конності, є зміцнення її правових основ, формування 
якісно нової системи права й системи законодавства. 
Виникнення раніше невідомих видів суспільних від-
носин безпосередньо впливає на формування нових 
галузей, підгалузей та інститутів права, позначається 
на системі права. Певних змін зазнає сучасне адміні-
стративне процесуальне право, структурні елементи 
його системи. Багатоманітність адміністративних 
процедур і різновиди адміністративних проваджень, 
які входять до складу адміністративного процесу, 
позначаються на складі адміністративно-процесуаль-
них правовідносин, їх об’єкті, предметі, суб’єктах, 
тобто вимагають якісного й ефективного адміністра-
тивно-процесуального механізму. Як влучно із цього 
приводу підмічає І.В. Атаманчук, питання механізму 
правового регулювання процесуального права по-
рушуються лише в рамках галузевих досліджень і 
на рівні загального аналізу правового регулювання, 
форм і механізмів реалізації права. Разом із тим меха-
нізм процесуального регулювання як одна з новітніх 
категорій у правовій науці, сукупність процесуаль-
но-правових засобів, способів і форм, за допомогою 
яких нормативність права забезпечує впорядкування 
суспільних відносин, інтереси суб’єктів права, вирі-
шує спори, сприяє досягненню соціального компро-
місу в правовій сфері, а за його відсутності виконує 
правоохоронну функцію, потребує окремого глибоко-
го теоретичного осмислення [1, c. 19]. Така позиція 
торкається й адміністративно-процесуального ме-
ханізму, який, володіючи певними особливостями й 
власною специфікою, потребує ґрунтовного вивчення 
й дослідження, є перспективним завданням для науки 
адміністративного процесуального права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із те-
орії процесуального права відомо, що основним еле-
ментом процесуально-правового механізму є явище, 
в якому процесуальне право «розгортається» кож-
ного разу, коли виникає потреба у вирішенні кон-
кретної юридичної справи. При цьому такими еле-
ментами є норми процесуального права; юридичні 
факти, які зумовлюють процесуальні правовідноси-
ни, або процесуальна фактична система; процесу-
альні правовідносини. Усі вказані елементи проце-

суально-правового механізму мають складну будову, 
зумовлену складністю самого процесуально-пра-
вового регулювання. Удосконалення основних еле-
ментів механізму процесуального регулювання для 
вчених – завдання номер один [5, c. 19]. Подібний 
погляд висловлюється теоретиком процесуального 
права О.Г. Лук’яновою. Він вважається актуальним 
і прийнятним також для механізму адміністратив-
но-процесуального регулювання. Постає необхід-
ність вивчення адміністративних процесуальних 
правовідносин як одного з фундаментальних еле-
ментів механізму адміністративно-процесуального 
регулювання з позицій цілісної системи, щоб по-но-
вому розглянути їхні проблемні аспекти, удоскона-
лити визначення форми й змісту, уточнити складові 
елементи структури цих відносин, виявити напрями 
покращення їх місця в названому механізмі.

Варто визнати, що проблематика адміністратив-
но-процесуальних правовідносин не залишається поза 
увагою провідних учених-адміністративістів (наукові 
праці Н.В. Александрової, А.М. Апарова, О.М. Бандур-
ки, В.М. Бевзенка, В.І. Бутенка, С.В. Ківалова, І.Б. Ко-
ліушка, А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіди, 
Є.В. Курінного, В.К. Матвійчук, О.В. Музи, Е.Ф. Дем-
ського, О.В. Когут, Т.О. Коломоєць, А.О. Селіванова, 
Р.С. Мельника, О.М. Пасенюка, Ю.С. Педька, В.Г. Пе-
репелюка, О.П. Рябченко, В.С. Стефанюка, М.М. Ти-
щенка та ін.). Не применшуючи наукові здобутки 
вказаних науковців, попри значний ступінь наукового 
розроблення проблеми, слід сказати, що малодослі-
дженими є питання функціонування адміністратив-
но-процесуальних правовідносин в якості ключового 
елемента механізму адміністративно-процесуального 
регулювання, неоднозначними також є визначення під-
став їх виникнення, зміни й припинення, окреслення 
суб’єктного складу тощо.

Мета й завдання статті. Ставимо за мету визна-
чити суб’єктів адміністративно-процесуальних пра-
вовідносин, здійснити їх аналіз і узагальнити наявні 
в спеціальній процесуальній літературі погляди нау-
ковців щодо питань визначення суб’єктного складу 
адміністративних процесуальних правовідносин.

виклад основного матеріалу. У вітчизняній те-
орії права наукове обґрунтування отримав підхід, за 
яким склад правових відносин утворюють суб’єкти, 
об’єкти, зміст (юридичний і фактичний) та юридичні  
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факти [10, c. 156]. Отже, внутрішня структурна квін-
тесенція правовідносин розкривається традиційно 
теоретиками права в розрізі її декількох елементів: 
суб’єктів, об’єкта та змісту (юридичного та фактич-
ного), юридичних фактів. При цьому традиційно до 
суб’єкта правовідносин зараховують такого учасни-
ка суспільних відносин, який виступає носієм юри-
дичних прав і обов’язків.

Деякі вчені поділяють суб’єктів правовідносин на 
індивідуальних (фізичні особи) і колективних (об’єд-
нання осіб). Першу групу складають громадяни, іно-
земні громадяни; особи без громадянства (апатри-
ди); особи з подвійним громадянством (біпатриди). 
Об’єднуючись, індивідуальні суб’єкти створюють 
колективні суб’єкти правовідносин, до яких зарахо-
вують державні органи, партії, спортивні організації, 
колективи підприємств, організації, котрі можуть 
бути як недержавними, так і державними. Спектр 
недержавних організацій досить значний і різнома-
нітний (приватні підприємства й господарські това-
риства, національні та іноземні фірми й компанії, ко-
мерційні банки й підприємницькі асоціації, приватні 
культурні, освітянські та медичні установи, громад-
ські об’єднання тощо). Діяльність державних органів 
пов’язана з реалізацією завдань і функцій держави. 
До таких органів належать державні органи, посадові 
особи, державні організації, державні установи, дер-
жавні підприємства. Державні й недержавні органі-
зації реалізують свої повноваження шляхом видання 
нормативних та індивідуальних актів, а також через 
їх виконання й додержання завдяки матеріальним, 
організаційним і примусовим заходам. До суб’єкта 
правовідносин також зараховано державу, яка може 
вступати в різні правовідносини: міжнародно-право-
ві, державно-правові, цивільно-правові, процесуаль-
но-правові [4, c. 338–340]. Викладене свідчить, що 
суб’єктів правових відносин нараховується величезна 
кількість (із достатньо різноманітними повноважен-
нями, структурою й правовими характеристиками).

О.Г. Лук’янова вважає, що під час з’ясування 
суб’єктів процесуальних правовідносин слід виходи-
ти з того, що такі правовідносини будуються на за-
садах субординації (за вертикаллю), де хоча б один 
із суб’єктів наділений владними повноваженнями. 
Таким чином, владне підґрунтя в процесуальних 
правовідносинах припускає наявність обов’язкового 
спеціального лідируючого суб’єкта. Таким обов’язко-
вим вирішальним суб’єктом (наприклад, у цивільно-
му процесі) є суд. У процесуальних правовідносинах 
одні й ті самі суб’єкти, які реалізують владні повно-
важення, на різних етапах і у взаємовідносинах із різ-
ними суб’єктами можуть виступати в різних якостях 
(наприклад, у кримінальному судовому процесі про-
курор підпорядкований суду, оскільки суд – єдиний 
носій владних повноважень у процесуальних право-
відносинах, а на попередньому слідстві прокурор є 
незалежним) [5, c. 214]. Така позиція є прийнятною 
для цивільних, кримінальних, господарських про-
цесуальних правовідносин, оскільки такі відносини 
виникають із приводу специфічного предмета діяль-
ності – здійснення судочинства в цивільних або кри-

мінальних справах. Учені-цивілісти неодноразово 
підкреслювали, що в системі цивільно-процесуаль-
них відносин реалізуються повноваження державних 
органів, відповідальних за вирішення цивільної спра-
ви, а також реалізуються процесуальні права й захи-
щаються матеріально-правові та процесуальні інте-
реси учасників цивільного процесу й інших осіб, що 
залучаються до сфери цивільного судочинства. На-
приклад, А.Л. Паскар у межах дисертаційного дослі-
дження, присвяченого цивільно-процесуальним пра-
вовідносинам, пропонує таку класифікацію суб’єктів 
цивільних процесуальних правовідносин: 1) суб’єк-
ти, які здійснюють правосуддя в цивільних справах; 
2) суб’єкти, які беруть участь у справі; 3) суб’єкти, які 
сприяють здійсненню правосуддя; 4) суб’єкти, які не 
брали участь у справі, але суд вирішив питання про 
їхні права й обов’язки; 5) суб’єкти, які утримують до-
кази й отримали ухвалу суду про витребування цих 
доказів; 6) особи, присутні в залі судового засідання, 
які у визначених законодавством випадках притягу-
ються судом до юридичної відповідальності [8, c. 5].

Слід зазначити, що в науці кримінального процесу 
також робилися спроби виявити характерні ознаки, 
властиві лише суб’єктам кримінально-процесуаль-
них правовідносин. Так, Р.І. Назаренко, характеризу-
ючи кримінально-процесуальні відносини на почат-
ковому етапі досудового провадження, підкреслює, 
що суб’єкт кримінально-процесуальних відносин – 
це одна зі складових частин будь-яких відносин, і 
зазначає, що роль і значення не всіх суб’єктів кримі-
нально-процесуальної діяльності рівнозначні. Унас-
лідок державно-владного характеру, властивого кри-
мінальному процесу, специфічною особливістю всіх 
кримінально-процесуальних відносин є наявність у 
них представника органів державної влади (слідчого, 
начальника слідчого підрозділу, органу дізнання, осо-
би, яка провадить дізнання, прокурора чи судді). Далі 
вчений підкреслює, що в кримінальному процесі, 
як і в будь-якій іншій сфері правового регулювання, 
один суб’єкт (посадова особа чи громадянин) зможе 
реалізувати свої права лише тоді, коли інший суб’єкт 
наділяється відповідними обов’язками. Процесуальні 
дії й рішення слідчого, органу дізнання, прокурора чи 
судді є не тільки засобом виконання їхніх обов’язків 
із розкриття злочинів, викриття винних, але й засобом 
забезпечення реалізації прав і законних інтересів ін-
ших суб’єктів кримінально-процесуальних відносин. 
Підтвердженням сказаного є той факт, що на компе-
тентні державні органи (їхніх посадових осіб) зако-
нодавством покладається правовий обов’язок роз’яс-
нити суб’єктам кримінального процесу їхні права й 
забезпечити можливість здійснення цих прав [7, c. 9]. 
До того ж більшість процесуалістів єдині у визначен-
ні процесуальних відносин як відносин, урегульова-
них нормами права, що виникають, розвиваються й 
припиняються у сфері того чи іншого виду судочин-
ства. У цьому сенсі М.А. Погорецький підкреслює, 
що процесуальне становище учасника криміналь-
ного судочинства характеризується не абстрактною, 
а реальною можливістю здійснювати певні дії й ви-
магати відповідних дій від інших осіб. За будь-яким  
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суб’єктом (учасником) процесу під час провадження в 
кримінальній справі визнається здатність на власний 
розсуд здійснювати забезпечені законом криміналь-
но-процесуальні права й обов’язки. Без використання 
учасниками процесу своїх суб’єктивних процесуаль-
них прав і виконання ними процесуальних обов’язків 
здійснення правосуддя неможливе [9, c. 35].

Що стосується суб’єктів адміністративно-проце-
суальних правовідносин, то О.В. Муза виділяє три 
групи таких суб’єктів: 1) суб’єкти, які не наділені 
владними повноваженнями; 2) суб’єкти владних по-
вноважень; 3) суб’єкти, які сприяють здійсненню 
правозахисних функцій в адміністративно-процесу-
альних правовідносинах [6, c. 14]. Таке судження слід 
визнати достатньо обґрунтованим, виходячи з того, 
що сучасний погляд на адміністративний процес як 
на врегульований адміністративно-процесуальними 
нормами порядок вирішення індивідуальних справ 
відповідними органами держави, їхніми посадовими 
особами під час здійснення функцій державної вико-
навчої влади, а також спорів, що виникають між орга-
нами державної виконавчої влади, їхніми посадовими 
особами й іншими суб’єктами адміністративно-пра-
вових відносин [2, c. 75], є цілком визнаним серед 
науковців. Відмітимо, що масштабність і значимість 
адміністративно-процесуальних правовідносин без-
посередньо позначається на складі й характеристиці 
їхніх суб’єктів, оскільки виникнення таких відносин 
відбувається під час здійснення різноманітних адміні-
стративних процедур і адміністративних проваджень.

Крім того, специфічні ознаки адміністратив-
них процесуальних правовідносин безпосеред-
ньо позначаються на колі та характеристиці їхніх 
суб’єктів. До ознак адміністративно-процесуаль-
них правовідносин варто віднести такі: процедур-
но-правову форму вираження; наявність обов’яз-
кового суб’єкта – органу владних повноважень 
чи його посадової або службової особи (суб’єкта 
владних повноважень); імперативний характер їх 
урегулювання; індивідуалізований характер; дина-
мічність; багатостадійність; системний характер; 
зв’язок із матеріально-правовими відносинами. 
Наприклад, справи про адміністративні правопору-
шення розглядають, крім судів загальної юрисдик-
ції, посадові особи органів виконавчої влади, орга-
ни місцевого самоврядування, а також спеціально 
створені органи – адміністративні комісії.

На думку Е.Ф. Демського, суб’єктами адміністра-
тивних процесуальних відносин є такі: 1) особи, які 
розглядають і вирішують адміністративні справи 
(державні органи, їх посадові особи; органи місцево-
го самоврядування, їх посадові особи); суди, які роз-
глядають і вирішують адміністративні справи; суди, 
які здійснюють перегляд адміністративної справи в 
порядку оскарження чи опротестування, в апеляцій-
ному й касаційному порядку та у зв’язку з виняткови-
ми та нововиявленими обставинами; 2) особи, які об-
стоюють в адміністративному процесі особисті права 
та законні інтереси (громадяни, юридичні особи, ко-
лективи громадян і організацій в особі їх представни-
ків із метою захисту своїх прав та інтересів); державні  

органи в особі їх представників із метою захисту ін-
тересів держави та суспільних інтересів; 3) особи, які 
представляють і захищають інтереси інших осіб (за-
конні представники: батьки, усиновителі, опікуни, пі-
клувальники, інші особи, визначені законом); 4) осо-
би, які сприяють адміністративним провадженням і 
здійсненню адміністративного судочинства (свідки, 
експерти, перекладачі, спеціалісти) [3, c. 75]. 

Крім того, варто розрізняти такі поняття, як 
«суб’єкт права» та «суб’єкт процесуальних правовід-
носин». У першому випадку слід мати на увазі фізич-
них і юридичних осіб, державу, які наділені певними 
правами й обов’язками та мають можливість бути 
учасниками процесуальних правовідносин. Суб’єк-
том процесуальних правовідносин може бути чіт-
ко визначена особа (учасник) в окремій юридичній 
справі. Такий висновок можна зробити, виходячи з 
того, що загальне поняття «учасник правовідносин» 
вужче, ніж поняття «суб’єкт права», оскільки пра-
вовідносини як єдність форми й змісту знаходяться 
тільки у сфері дійсності, у сфері реалізації права. 
Оскільки правовідносини – не єдина форма реалізації 
права, то норми, що визначають становище суб’єкта 
права, реалізуються зі створенням правового статусу. 
Вони встановлюють становище особи (людини або 
колективу) у суспільстві, її потенційні можливості. 
Наявність правового статусу, якість суб’єкта права – 
необхідна умова участі у правовідносинах, як відмі-
чала свого часу Р.О. Халфіна [11, c. 115].

Отже, сказане дає підстави вважати, що суб’єкт 
права й суб’єкт правовідносин – поняття, що спів-
відносяться, але не є тотожними. Суб’єкт права 
автоматично не трансформується в суб’єкт право-
відносин. Наприклад, для того, щоб стати носієм 
процесуальних прав і обов’язків в адміністратив-
ному судочинстві, необхідно бути суб’єктом адмі-
ністративно-процесуальної діяльності, тобто ад-
міністративно-процесуальних відносин. Немає й 
не може бути суб’єкта адміністративного судового 
процесу, що існує незалежно від участі в судочин-
стві в конкретній адміністративній справі. Поза цією 
участю, поза адміністративним судовим процесом 
неможливо мати й здійснювати процесуальні права 
й обов’язки. Адміністративно-процесуальне право, 
дія його норм, що містять правила поведінки, розра-
ховані не на будь-яких осіб узагалі, а лише на строго 
визначених – на суб’єктів адміністративно-процесу-
альних правовідносин. Їхня участь у справі зумов-
лена або приналежністю до певних органів влади 
(чи посадових осіб), або ситуацією, передбаченою 
гіпотезою відповідної норми адміністративно-про-
цесуального закону. 

висновки. Аналіз поглядів науковців і прак-
тиків щодо визначення суб’єктного складу  
процесуальних правовідносин надає можливість 
констатувати, що адміністративно-процесуальні 
правовідносини характеризуються своєю багато-
суб’єктністю, особливо якщо розглядати адміні-
стративне процесуальне право в широкому значен-
ні, яке охоплює не лише правовідносини, пов’язані 
зі здійсненням адміністративного судочинства  
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(адміністративно-судочинські) і розглядом адміні-
стративних справ про адміністративні правопору-
шення (адміністративно-деліктні) та спрямовані 
на його здійснення, а також інші правовідносини, 
пов’язані з процедурно-процесуальною діяльністю 
в публічній сфері (управлінським адміністративним 
процесом). У межах кожного виду адміністративно-
го процесу виникають певні адміністративно-про-
цесуальні правовідносини, які чітко окреслені 
правовими нормами й передбачають рекомендо-
ване коло суб’єктів, перелік процесуальних прав і 
обов’язків яких передбачений законодавцем. 
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Джафарова М.в. ОсОБЛивОсТІ сУБ’ЄКТНОГО сКЛАДУ АДМІНІсТРАТивНих 
ПРОЦЕсУАЛьНих ПРАвОвІДНОсиН

Статтю присвячено дослідженню змісту адміністративно-процесуальних правовідносин, унаслідок 
чого сформульовано висновки, корисні для теорії адміністративного процесуального права в цілому й 
адміністративно-процесуальних правовідносин зокрема. За допомогою аналізу наукових праць фахівців 
процесуального й інших галузей права автор розкриває зміст адміністративно-процесуальних правовідносин у 
механізмі адміністративного процесуального регулювання. Особливу увагу приділено системоутворюючому 
елементу адміністративних процесуальних правовідносин – суб’єктам. Визначено специфічні ознаки 
адміністративних процесуальних правовідносин. Установлено, що такі ознаки безпосередньо позначаються 
на колі та характеристиці їхніх суб’єктів. З’ясовано, що в межах кожного виду адміністративного процесу 
виникають певні адміністративно-процесуальні правовідносини, які чітко окреслені правовими нормами 
й передбачають рекомендоване коло їхніх суб’єктів, перелік процесуальних прав і обов’язків яких 
передбачений законодавцем. 

Ключові слова: адміністративне процесуальне право, адміністративний процес, адміністративні 
процесуальні правовідносини, механізм процесуального регулювання, суб’єкти адміністративно-
процесуальних правовідносин.

Джафарова М.в. ОсОБЕННОсТи сУБЪЕКТНОГО сОсТАвА АДМиНисТРАТивНЫх 
ПРОЦЕссУАЛьНЫх ПРАвООТНОШЕНиЙ 

Статья посвящена исследованию содержания административных процессуальных правоотношений, 
вследствие чего сформулированы выводы, важные для теории административного процессуального права в 
целом и для теории административно-процессуальных правоотношений в частности. Анализ научных трудов 
ученых-процессуалистов и ученых других отраслей права позволил раскрыть содержание административных 
процессуальных правоотношений в механизме административно-процессуального регулирования. Особое 
внимание уделено системообразующему элементу административных процессуальных правоотношений – 
субъектам. Установлено, что такие признаки отражаются на составе и характеристике субъектов 
административных правоотношений. Указано, что в рамках каждого вида административного процесса 
возникают административно-процессуальные правоотношения, которые предусматривают рекомендованный 
субъектный состав, перечень процессуальных прав и обязанностей которых четко определен законодателем.

Ключевые слова: административное процессуальное право, административный процесс, 
административные процессуальные правоотношения, механизм административного процессуального 
регулирования, субъекты административно-процессуальных правоотношений.
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Dzhafarova, M.V. PECULIARITIES OF THE SUBJECT MATTER OF ADMINISTRATIVE 
PROCEDURAL LEGAL RELATIONS

The article is focused on the comprehensive structural and functional analysis of the content of administrative and 
procedural legal relations; as a result the author has formulated conclusions useful for the theory of administrative 
and procedural legal relations in particular, and administrative procedural law in general. It has been revealed that 
administrative and procedural legal relations play an important role in the mechanism of legal regulation, acting 
as their key elements, which promote the implementation of both procedural and substantive norms. Herewith, 
it has been established that the issues of studying the concept, features, structural elements of administrative and 
procedural legal relations in the legal literature remain poorly understood. The reason for this is the high degree 
of complexity of issues that are considered within this topic, as well as the level of influence that the theory of 
administrative and procedural legal relations affects on the development of the whole science of administrative 
procedural law. Particularly, the issues affecting the definition of the content of administrative procedural legal 
relations cause certain difficulties during their research and, in general, are considered fragmentary by scholars 
during the general characteristics of the structural elements of administrative procedural legal relations.

By analyzing the scientific works of specialists in procedural and other branches of law, the author first has 
revealed the content of administrative and procedural legal relations in the mechanism of administrative procedural 
regulation. After that, the author provides specific features of administrative procedural legal relations, which, 
in her opinion, directly affect the range and the characteristics of their subjects. The features of administrative 
and procedural legal relations include: procedural and legal form of expression; the presence of a compulsory 
subject – an agency of authoritative powers or its officials (subject of authoritative powers); the imperative nature 
of their settlement; individualized nature; dynamism; many stages; systemic character; links with material and legal 
relations. The author has studied theoretical and practical problems of determining the structure of administrative 
procedural legal relations; special attention has been paid to its system-forming element – subjects. A thorough 
analysis and generalization of existing opinions of scholars within the special procedural literature on the definition 
of the subject matter of procedural legal relations has been carried out. In particular, the author has clarified the 
correlation of administrative and procedural relations with other types of procedural legal relations (criminal and 
procedural, civil and procedural), has outlined the features of their subjective matter.

It has been proved that administrative and procedural legal relations are characterized by their multi-subjective, 
especially if one considers administrative procedural law in the broad sense, which covers not only the legal 
relations related to the implementation of administrative judicial proceedings (administrative and judicial) and the 
consideration of administrative cases concerning administrative offenses (administrative delinquency) and aimed 
at its implementation, as well as other legal relations related to procedural activities in the public sphere (managing 
administrative process). Certain administrative and procedural legal relations arise within each type of administrative 
process, which are clearly outlined by legal norms and provide the recommended range of their subjects, a list of 
procedural rights and duties of which is provided by the legislator.

Key words: administrative procedural law, administrative procedure, administrative procedural legal relations, 
mechanism of administrative procedural regulation, subjects of administrative and procedural legal relations.
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НОРМАТивНО-ПРАвОвЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ОсНОвНих АсПЕКТІв АНАЛІТиЧНОЇ ДІЯЛьНОсТІ

Постановка проблеми. Складність норматив-
но-правового врегулювання аналітичної діяльно-
сті полягає в її специфіці, інтегральному характері 
проявів. З одного боку, аналітичну діяльність можна 
розглядати в аспекті діяльності наукової й науко-
во-технічної. У такому разі регламентація має від-
буватися на засадах Закону України «Про наукову 
і науково-технічну діяльність», містити положення 
про різні аспекти інновацій. З іншого – у зв’язку з 
тим, що зміст аналітичної діяльності полягає в ро-
боті з інформацією, аналітична діяльність потрапляє 
в правове поле інформаційного законодавства. Ще 
один цікавий аспект. У зв’язку з тим, що аналітич-
на/інформаційно-аналітична діяльність сама по собі 
виступає як елемент інформаційно-аналітичного 
забезпечення, виникає замкнене імпліцитне коло: 
регламентуючи аналітичну діяльність, законодавець 
непрямо встановлює правові норми й приписи ін-
формаційно-аналітичного забезпечення управлін-
ської діяльності, включаючи власну.

У такий спосіб є сенс розглядати питання нор-
мативно-правового забезпечення аналітичної ді-
яльності в ракурсі діяльнісного підходу, тобто 
відштовхуючись від суб’єктно-об’єктних право-
відносин, процедур і операцій, що супроводжують 
цей вид діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ок-
ремі аспекти правового регулювання аналітичної 
діяльності стали об’єктом наукового дослідження 
таких учених, як С. Алексєєв, Ф. Брецко, В. Копєй-
чиков, В. Горшенєв, О. Зайчук, С. Лисенков, М. Мар-
ченко, Н. Оніщенко, П. Рабінович, О. Скакун та ін. 

На рівні інформаційно-правових відносин окремі 
аспекти проблеми методологічних засад дослідження 
аналітичної діяльності у сфері інформаційного права 
відображені в працях В. Баскакова, В. Варенка, М. Дім-
чогло, В. Залізняка, Є. Збінського, В. Кір’ян, Б. Кор-
мича, П. Матвієнко, А. Новицького, О. Кохановської, 
В. Ліпкана, О. Логінова, О. Мандзюка, А. Марущака, 
В. Політило, Л. Рудник, О. Стоєцького, Я. Собківа, 
І. Сопілко, К. Татарникової, В. Цимбалюка, К. Чере-
повського, О. Шепети та ін. Однак комплексного до-
слідження нормативно-правового забезпечення реалі-
зації основних аспектів аналітичної діяльності дотепер 
у вітчизняній науці здійснено не було.

виклад основного матеріалу дослідження. Ба-
зуючись на принципах, закріплених у ст. 2 Закону 
України «Про інформацію», нормативно-правове за-
безпечення реалізації аналітичної діяльності умовно 
можна розділити на три аспекти:

– гуманітарно-правовий: дотримання прав і 
свобод людини та громадянина, зокрема права на ін-
формацію; регламентація принципів і основних за-
сад доступу до інформації, розуміння поняття таєм-
ниці та її видів; формування, зберігання й оновлення 
інформаційних ресурсів, включаючи діяльність бі-
бліотек, архівів тощо;

– режимно-процесуальний: регламентація під-
став доступу до інформації, що має обмеження у 
зв’язку з таємницею, організація заходів щодо вико-
нання встановлених законами й підзаконними актами 
норм у роботі з відомостями й матеріалами, які квалі-
фікуються як інформація з обмеженим доступом; 

– технічний: можливості використання в ході 
аналітичної діяльності певного обладнання й про-
грамного забезпечення, технічні складники роботи 
з носіями інформації, охорона й захист інформації.

Гуманітарно-правовий аспект здебільшого знахо-
диться в площині конституційного права й стосуєть-
ся всіх осіб, на яких розповсюджується юрисдикція 
Конституції України. Насамперед, це право вільно 
збирати, зберігати, використовувати й поширюва-
ти інформацію усно, письмово або в іншій спосіб 
(на свій вибір) (ст. 34); недопущення збирання, збе-
рігання, використання та поширення конфіденцій-
ної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах національ-
ної безпеки, економічного добробуту та прав люди-
ни (ст. 32); гарантія судового права захисту спросто-
вувати недостовірну інформацію про себе й членів 
своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої 
інформації (ст. 32); право на відшкодування матері-
альної й моральної шкоди, завданої збиранням, збе-
ріганням, використанням та поширенням недосто-
вірної інформації (ст. 32) [1]. 

Ст. 34 Конституції України оговорює, що «здійс-
нення цих прав може бути обмежене законом в ін-
тересах національної безпеки, територіальної ціліс-
ності або громадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інформації, 
одержаної конфіденційно, або для підтримання ав-
торитету й неупередженості правосуддя» [1]. 

Пошук інформації може бути суттєво обмежений 
через функціонування режиму доступу до неї. Тому 
є необхідність детального розгляду цього поняття. 

Поняття «вільний доступ до інформації» у тексті 
Конституції України закріплене у ст. 50, в якій ідеть-
ся про гарантії права вільного доступу до інформації 
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про стан довкілля, про якість харчових продуктів і 
предметів побуту, а також про право на її поширен-
ня. Установлено, що така інформація ніким не може 
бути засекречена [1].

Для особи, яка займається аналітичною діяльніс-
тю у сфері інформаційних відносин, положення Ос-
новного закону України є принципово важливими, 
оскільки вони чітко встановлюють права й гарантії 
людини й громадянина, а також обмеження, які мо-
жуть виникати, зокрема й у професії аналітика. Фа-
хівець повинен чітко уявляти межі дозволеного під 
час збирання інформації й наслідки, які тягнуть по-
рушення цих меж.

У зв’язку з реалізацією права на інформацію, 
закріпленого Конституцією України, дещо супе-
речливими видаються окремі положення ст. 16 За-
кону України «Про національний архівний фонд і 
архівні установи» (в редакції від 21.05.2015 р.) у 
частині відмови в доступі до документів Націо-
нального архівного фонду, що належать державі, 
територіальним громадам [2]. Останні дорівню-
ються до неповнолітніх, осіб, визнаних судом не-
дієздатними, і осіб, які грубо порушували порядок 
користування архівними документами. При цьому 
обґрунтування такої позиції законодавця в тексті не 
наводиться. Вважаємо, що тут є певне протиріччя 
з конституційними засадами гарантування прав на 
інформацію. Однак це означає, що в ситуації ви-
конання аналітичної роботи на замовлення певної 
територіальної громади відповідний суб’єкт інфор-
маційних відносин (чи експерт-аналітик, чи аналі-
тичний центр) із метою уникнення непорозумінь з 
архівними установами в такий спосіб вимушений 
приховувати, що він виступає від імені територі-
альної громади. Це може вносити певний дисонанс 
у саму організацію аналітичної діяльності.

Таким чином, попри те, що основні положення 
інституту права на інформацію знайшли своє ви-
світлення в дисертаційних дослідженнях україн-
ських науковців, зокрема щодо конституційного 
права на інформацію в порівняльному аналізі [3], 
реалізації права на інформацію [4], конституцій-
но-правового аспекту права доступу на інформацію 
[5], регулювання обмежень на екологічну інформа-
цію [6]; у більш усталеному вигляді – у навчальних 
посібниках, зокрема за авторством А. Марущака 
[7] та ін., питання розгляду права на інформацію 
з метою здійснення аналітичної діяльності поки 
що залишається відкритим і регламентується на за-
гальних підставах.

Окремим Законом в Україні регулюється доступ 
до публічної інформації. Установлюються принципи 
доступу до інформації (ст. 4): прозорість і відкри-
тість діяльності суб’єктів владних повноважень; 
вільне отримання та поширення інформації, крім об-
межень, установлених законом; рівноправність [8]. 

Ст. 5 указаного Закону регламентуються шля-
хи забезпечення доступу до інформації, зокрема 
систематичне й оперативне оприлюднення інфор-
мації в офіційних друкованих виданнях, на офі-
ційних веб-сайтах в Інтернеті, на інформаційних 

стендах, будь-яким іншим способом, а також на-
дання інформації за запитами на інформацію [8]. 
Дескрипторами цієї правової норми є вказівки 
на темпоральні характеристики (систематичне й 
оперативне оприлюднення), а також на джерела 
поширення інформації. Проте не зазначаються 
такі характеристики, як повнота й об’єктивність 
інформації. Також вважаємо некоректною форму-
лу «будь-яким іншим способом». Без деталізова-
ного опису цього «іншого способу» створюються 
підстави для невиправданого розширення меж 
розповсюдження інформації, порушення деякою 
мірою етичних норм тощо. Тож нам здається, що 
текст ст. 5 Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації» потребує корегування.

Значна увага в законодавчих і підзаконних ак-
тах приділяється доступу до інформації про осо-
бу. У Законі України «Про доступ до публічної 
інформації» прописані суб’єктні правовідносини 
в здійсненні такого доступу й закріплені права 
особи, щодо якої збирається інформація, а також 
обов’язки розпорядників інформації. Установлю-
ються умови щодо обсягів інформації про особу 
(максимальна обмеженість і використання лише з 
метою та в спосіб, визначений законом), а також 
щодо термінів зберігання інформації («тривати не 
довше, ніж це необхідно для досягнення мети, за-
для якої ця інформація збиралася») [8]. 

Правова регламентація доступу до персональ-
них даних також передбачена Законом Украї-
ни «Про захист персональних даних». В аспекті 
здійснення аналітичної діяльності принципово 
важливими є положення ст. 16 зазначеного Закону, 
за якими «доступ до персональних даних третій 
особі не надається, якщо зазначена особа відмов-
ляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпе-
чення виконання вимог цього Закону або неспро-
можна їх забезпечити» [9]. Ст. 17 Закону України 
«Про захист персональних даних» оговорюється 
відстрочення або відмова в доступі до персональ-
них даних, а ст. 18 – оскарження рішення про від-
строчення або відмову в доступі до персональних 
даних. З економічного боку, суттєвим є положення 
з приводу оплати доступу до персональних даних. 
Ст. 19 названого Закону встановлює, що безоплат-
ним доступ до персональних даних є для самої 
особи, органів державної влади й органів місцево-
го самоврядування. Інші суб’єкти правовідносин, 
яким згідно із Законом надається право доступу 
до такого виду інформації і які звертаються із за-
питами про персональні дані, оплачують роботу, 
пов’язану з обробленням таких даних, консульту-
ванням і організацією доступу до них. Ст. 24 пе-
редбачається гарантування державою захисту від 
незаконного доступу до персональних даних. 

Глибинна наукова інтерпретація питань захисту 
персональних даних здійснена такими вченими, 
як О. Баранов [10], який досліджував взаємозв’я-
зок прав людини із захистом персональних даних, 
В. Брижко [11], який висвітлив організаційно-право-
ві питання захисту персональних даних, та ін. 
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Є потреба звернутися ще до одного законодавчого 
акта – Закону України «Про державну статистику». 
У ньому конкретне визначення доступу до інформа-
ції відсутнє, проте деталізовано описуються шляхи 
доступу до статистичної інформації, передбачається 
використання таких ресурсів, як систематичні пу-
блікації в ЗМІ та друкованих виданнях, відповіді на 
запит, надання інформації державним органам і ор-
ганам місцевого самоврядування. Зазначається, що 
доступ до статистичної інформації може надаватися 
як юридичним, так і фізичним особам на підставах, 
зумовлених відповідними законами. 

Нормативно-правова регламентація окремих 
питань зберігання інформації, що має принципово 
важливе значення для аналітичної діяльності, здійс-
нюється в Законах України «Про бібліотеки і біблі-
отечну справу», «Про національний архівний фонд 
і архівні установи», «Про електронний документ та 
електронний документообіг», «Про музеї та музей-
ну справу» та ін. 

Так, у ст. 11 Закону України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу» від 27.01.1995 р. у редакції від 
01.01.2015 р. зазначається, що бібліотеки України 
є складовою частиною інформаційної системи дер-
жави. Але проведене нами дослідження тексту вка-
заного Закону виявило, що в ньому жодного разу 
не застосовуються терміни «аналіз», «аналітика», 
«аналітична діяльність», «інформаційно-аналі-
тичний». По суті, це є серйозним упущенням, яке 
потребує свого доопрацювання на законодавчому 
рівні. Насправді подібне положення спростовує 
абсолютно правильну концепцію щодо подвійно-
го характеру діяльності бібліотек, архівів і музеїв, 
які, з одного боку, є невід’ємною складовою части-
ною інформаційних ресурсів, на них покладається 
функція інформаційного забезпечення аналітичної 
діяльності, а з іншого – вони розглядаються як ок-
ремі самостійні суб’єкти аналітичної діяльності. 
Тож вважаємо, що Закон України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу» потребує суттєвого доопрацю-
вання в контексті відображення аналітичної/інфор-
маційно-аналітичної діяльності.

Узагальнюючи огляд нормативних актів і визна-
чаючи, у який спосіб може відбуватися доступ до 
інформації осіб, які здійснюють аналітичну діяль-
ність, що саме слугує джерелами інформації, надамо 
перелік основних інформаційних ресурсів: 

– офіційна інформація, розміщена на сайтах ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядування;

– публікації в засобах масової інформації та в 
друкованих виданнях;

– інформація, що міститься в бібліотеках і архі-
вах, музейних фондах;

– відкрита статистична інформація;
– медіаресурси;
– бази й банки даних, що ведуться організаціями, 

установами, закладами, в окремих випадках – фізич-
ними особами, експертами з певних питань;

– офіційні запити до компетентних органів.
Не завжди доступ до інформації є безпере-

шкодним, є чітко внормований режим доступу. Він  

зумовлений закріпленим у ст. 20 Закону України 
«Про інформацію» особливим порядком доступу до 
інформації з урахуванням її розподілу на відкриту 
інформацію й інформацію з обмеженим доступом.

У правовій науці зазначене питання дотримання 
доступу до інформації, відповідальності за пору-
шення режиму доступу до неї викликало значний 
інтерес учених через свою актуальність. Серед роз-
маїття наукових праць варто виділити дисертаційні 
дослідження А. Благодарного [12], О. Самойлової 
[13], Г. Шломи [14]. Завдяки цим розвідкам доволі 
ґрунтовно висвітлені різні адміністративно-правові 
й кримінально-правові аспекти розуміння поняття 
інформації з обмеженим доступом, юридичної від-
повідальності за порушення встановленого режиму 
роботи з інформацією. Для фахівців у сфері адміні-
стративної діяльності це важливо не лише для ор-
ганізації діяльності, а й для розуміння наслідків не-
правомірного поводження з інформацією.

Отже, насамперед слід звернутися до тракту-
вання термінологічного сполучення «доступ до 
державної таємниці», що міститься в Законі Укра-
їни «Про державну таємницю». Указаним законо-
давчим актом ключове поняття описується таким 
чином: «надання повноважною посадовою особою 
дозволу громадянину на ознайомлення з конкрет-
ною секретною інформацією та провадження діяль-
ності, пов’язаної з державною таємницею, або оз-
найомлення з конкретною секретною інформацією 
та провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, цією посадовою особою відповідно до 
її службових повноважень». Виходячи з наведено-
го визначення, ознайомлення з інформацією, що 
містить державну таємницю, передбачене лише для 
певних категорій посадових осіб. Ступінь обізнано-
сті в колі таких відомостей залежить від службових 
повноважень працівника. Тож необхідно розрізняти 
поняття «доступ до державної таємниці» і «допуск 
до державної таємниці». У вищезазначеному Законі 
останнє поняття трактується як «оформлення права 
громадянина на доступ до секретної інформації». 
У такий спосіб виникає логічний зв’язок: для того, 
щоб мати доступ, необхідно отримати допуск. Ви-
ходячи із цього, особи, які здійснюють аналітичну 
діяльність, мають право на доступ до інформації в 
обсягах і межах, а також у порядку, що регламенто-
вані чинним законодавством.

Особливий правовий режим регламентації вста-
новлюється щодо таємної інформації. 

У Законі України «Про інформацію» є лише фра-
гментарна вказівка на таємну й службову інформа-
цію без надання їх визначення. У п. 3 ст. 21 цього 
Закону встановлюється тільки порядок віднесення 
інформації до вказаних категорій, а також порядок 
доступу до неї. 

Аналіз текстів законодавчих актів засвідчує, що 
в активному вжитку знаходяться дві термінологічні 
сполуки – секретна інформація й таємна інформація. 

У Законі України «Про державну таємницю» се-
кретна інформація виступає синонімом державної 
таємниці, що відображено у визначенні ключових 
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термінів у ст. 1: «Державна таємниця (далі також – 
секретна інформація) – вид таємної інформації, що 
охоплює відомості у сфері оборони, економіки, нау-
ки й техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки 
й охорони правопорядку, розголошення яких може 
завдати шкоди національній безпеці України та які 
визнані в порядку, установленому цим Законом, дер-
жавною таємницею й підлягають охороні державою». 
Виходячи з такої логіки, секретна інформація є видом 
інформації таємної. Секретна інформація вирізняєть-
ся ступенем таємності. Їй може надаватися гриф се-
кретності, може встановлюватися режим секретності 
за окремими категоріями. У названому Законі визна-
чаються матеріальні носії секретної інформації, а та-
кож технічний захист секретної інформації. 

Тлумачення таємної інформації надається в За-
коні України «Про доступ до публічної інформації», 
за яким це «інформація, доступ до якої обмежуєть-
ся відповідно до частини другої статті 6 цього За-
кону, розголошення якої може завдати шкоди особі, 
суспільству й державі. Таємною визнається інфор-
мація, яка містить державну, професійну, банківську 
таємницю, таємницю досудового розслідування й 
іншу передбачену законом таємницю». Тож укладачі 
названого законодавчого акта виходять із класифі-
кації видів таємниць, кожна з яких має свою сферу 
розповсюдження й передбачає обмежене коло осіб, 
обізнаних у такій таємниці. При цьому для фахівця 
у сфері аналітичної діяльності важливо розрізняти, 
що доступ до державної таємниці потребує наявно-
сті допусків, проведених за спеціально визначеними 
в законі процедурами. Доступ до інших таємниць 
регламентується або окремими законодавчими ак-
тами, або ж внутрішніми нормативами чи етичними 
(деонтологічними) нормами. 

Так, інформація стосовно банківської таємниці 
регулюється ст. 1076 Цивільного кодексу України, 
а також ст. ст. 60–62 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність». Згідно із Цивільним кодек-
сом такою інформацією є таємниця банківського 
рахунка, операції за рахунком і відомості про клі-
єнта. Більш деталізовано цей вид інформації пред-
ставлений у Законі України «Про банки і банків-
ську діяльність». По-перше, надається визначення 
банківської таємниці, згідно з яким це «інформація 
щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка 
стала відомою банку в процесі обслуговування клі-
єнта та взаємовідносин із ним чи третім особам при 
наданні послуг банку». По-друге, до зазначеного 
додається суттєвий перелік відомостей, які також 
потрапляють до категорії таємної інформації: 1) ві-
домості про банківські рахунки клієнтів, зокрема 
кореспондентські рахунки банків у Національному 
банку України; 2) операції, які були проведені на 
користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним 
угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 
4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація 
про організаційно-правову структуру юридичної 
особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності; 
6) відомості стосовно комерційної діяльності клі-
єнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, 

винаходів, зразків продукції й інша комерційна ін-
формація; 7) інформація щодо звітності по окремо-
му банку, за винятком тієї, що підлягає опубліку-
ванню; 8) коди, що використовуються банками для 
захисту інформації. Сюди ж належить інформація 
про банки чи клієнтів, що збирається під час про-
ведення банківського нагляду. 

Окреме місце в характеристиці інформації, що 
містить банківську таємницю, займають відомо-
сті, зібрані для використання з метою банківського 
нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінан-
суванню тероризму. Проте Законом оговорюється, 
що положення ст. 60 не поширюються на ту інфор-
мацію, яка підлягає публікації. Перелік таких даних 
установлюється Національним банком або додатко-
во на власний розсуд самим банком. Це означає, що 
під час здійснення аналітичної діяльності фахівець 
повинен орієнтуватися на оприлюднені відомості й 
чітко розуміти, що саме потрапляє до інформації з 
обмеженим доступом у сфері банківської таємниці.

Не менш важливою є й обізнаність із особливос-
тями роботи з комерційною таємницею. Її визна-
чення міститься в ст. 505 Цивільного кодексу Укра-
їни: «Комерційною таємницею є інформація, яка є 
секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи 
в певній формі та сукупності її складових є невідо-
мою та не є легкодоступною для осіб, які звичай-
но мають справу з видом інформації, до якого вона 
належить, у зв’язку із цим має комерційну цінність 
та була предметом адекватних існуючим обставинам 
заходів щодо збереження її секретності, ужитих осо-
бою, яка законно контролює цю інформацію». У тек-
сті конкретизується, що комерційна таємниця може 
міститися у відомостях технічного, організаційного, 
комерційного, виробничого й іншого характеру. 

У Цивільному кодексі комерційна таємниця 
розглядається в контексті прав інтелектуальної 
власності. Тож право на використання комерцій-
ної таємниці встановлюється особою, якій нале-
жать майнові права інтелектуальної власності. 
Саме ця особа може дозволяти застосовувати таку 
інформацію або ж перешкоджати неправомірному 
розголошенню, збиранню чи використанню ко-
мерційної таємниці. 

Суміжним із зазначеним вище поняттям є «ноу-
хау». Закон України «Про інвестиційну діяльність» 
відносить це запозичення до категорії інтелектуаль-
них цінностей і тлумачить як «сукупність технічних, 
технологічних, комерційних та інших знань, оформ-
лених у вигляді технічної документації, навиків і 
виробничого досвіду, необхідних для організації 
того чи іншого виду виробництва, але не запатенто-
ваних». Тож аналітику під час здійснення ним про-
фесійної діяльності слід також мати на увазі, що до-
сліджувана ним інформація повністю або частково 
може потрапляти до категорії «ноу-хау», а значить – 
знаходиться в режимі правового регулювання.

Цивільно-правовий аспект визначення сутності по-
няття «інформація з обмеженим доступом», комерцій-
ної й банківської таємниці, охорона авторських прав, 
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відповідальність за незаконні дії з відомостями, що 
становлять банківську або комерційну таємниці, дово-
лі плідно вивчалися вітчизняними науковцями. Серед 
досліджень, які можуть сформувати правовий склад-
ник компетенцій аналітика, слід особливо виділити ро-
боти щодо цивільно-правової охорони авторських прав 
в умовах розвитку інформаційних технологій [15], ін-
формації з обмеженим доступом як об’єкта цивільних 
прав [16], цивільно-правового аспекту права на комер-
ційну таємницю [17], кримінальної відповідальності за 
незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну 
або банківську таємницю [18] та ін.

Окремою категорією інформації з обмеженим до-
ступом є та, що зберігається в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах. Режим доступу до неї регла-
ментується Законом України «Про захист інформації 
в інформаційно-телекомунікаційних системах», а 
також «Положенням про Адміністрацію Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України», затвердженим Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 03.09.2014 р. Сам режим досту-
пу трактується як «умови отримання користувачем 
можливості обробляти інформацію в системі та пра-
вила обробки цієї інформації» [19; 20]. 

Суттєвий сегмент інформації з обмеженим до-
ступом складають окремі відомості, що належать 
до правничої діяльності й певних юридичних дій. 
Сюди потрапляють передбачені Кримінальним про-
цесуальним кодексом України таємниця спілкування 
(ст. ст. 7, 14), таємниця листування (ст. 14), таємниця 
сповіді, таємниця нарадчої кімнати (ст. 224), таємни-
ця наради суддів (ст. 367). 

Ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність» закріплює поняття адвокатської 
таємниці – це «будь-яка інформація, що стала відо-
ма адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, 
особі, яка перебуває в трудових відносинах з адвока-
том, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (осо-
ба, якій відмовлено в укладенні договору про надан-
ня правової допомоги з передбачених цим Законом 
підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, 
адвокатського об’єднання, зміст порад, консульта-
цій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, 
інформація, що зберігається на електронних носіях, 
та інші документи й відомості, одержані адвокатом 
під час здійснення адвокатської діяльності».

У законодавстві передбачена й нотаріальна таєм-
ниця, визначення якої міститься у ст. 8 Закону Украї-
ни «Про нотаріат»: «сукупність відомостей, отрима-
них під час учинення нотаріальної дії або звернення 
до нотаріуса заінтересованої особи, у тому числі про 
особу, її майно, особисті майнові та немайнові права 
й обов’язки тощо».

Ст. ст. 226–228 Сімейного кодексу України вста-
новлюється режим правового регулювання таємниці 
усиновлення. Таємниця розповсюджується на осіб, які 
перебувають на обліку тих, хто бажає усиновити дити-
ну; на усиновлювачів; на особу, яка була усиновлена; 
осіб, які у зв’язку з виконанням службової інформації 
володіють цими відомостями. Названим Кодексом за-
кріплюється забезпечення вказаної таємниці. 

Окремою категорією інформації з обмеженим 
доступом є медичні відомості. «Основами законо-
давства України про охорону здоров’я» передбаче-
не право пацієнта на таємницю про стан здоров’я 
(ст. 391), а також закріплений обов’язок збережен-
ня лікарської таємниці (ст. 40). Окремо зауваже-
но, що під час використання в науково-дослідній 
роботі інформації, що становить лікарську таєм-
ницю, має забезпечуватися анонімність пацієнта. 
Надаючи офіційне тлумачення окремих положень 
Закону України «Про інформацію», Конституцій-
ний суд України визначає, що «медична інформа-
ція, тобто свідчення про стан здоров’я людини, 
історію її хвороби, про мету запропонованих до-
сліджень і лікувальних заходів, прогноз можли-
вого розвитку захворювання, у тому числі й про 
наявність ризику для життя й здоров’я, за своїм 
правовим режимом належить до конфіденційної, 
тобто інформації з обмеженим доступом». 

висновки. Отже, нормативно-правове забезпе-
чення реалізації гуманітарно-правових аспектів ад-
міністративної діяльності базується на широкому 
спектрі законодавчих актів (від Конституції України, 
кодексів, окремих законів), є багатоплановим і ста-
новить правові засади адміністративної діяльності. 
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Мандзюк О.А. НОРМАТивНО-ПРАвОвЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОсНОвНих 
АсПЕКТІв АНАЛІТиЧНОЇ ДІЯЛьНОсТІ

Стаття присвячена нормативно-правовому забезпеченню реалізації основних аспектів аналітичної 
діяльності. Подане авторське бачення аспектів реалізації аналітичної діяльності. Проаналізоване 
законодавство України, норми якого прямо чи опосередковано регулюють окремі аспекти аналітичної 
діяльності у сфері інформаційних відносин. Здійснений детальний огляд кожного окремого нормативно-
правового акта в цій сфері. 

Ключові слова: інформація, аналітика, аналітична діяльність, інформаційні відносини, нормативно-
правове забезпечення, правове регулювання.

Мандзюк О.А. НОРМАТивНО-ПРАвОвОЕ ОБЕсПЕЧЕНиЕ РЕАЛиЗАЦии ОсНОвНЫх 
АсПЕКТОв АНАЛиТиЧЕсКОЙ ДЕЯТЕЛьНОсТи

Статья посвящена нормативно-правовому обеспечению реализации основных аспектов аналитической 
деятельности. Предоставлено авторское видение аспектов реализации аналитической деятельности. 
Проанализировано законодательство Украины, нормы которого прямо или косвенно регулируют отдельные 
аспекты аналитической деятельности в сфере информационных отношений. Осуществлен подробный обзор 
каждого отдельного нормативно-правового акта в этой сфере.

Ключевые слова: информация, аналитика, аналитическая деятельность, информационные отношения, 
нормативно-правовое обеспечение, правовое регулирование.

Mandziuk О.А. NORMATIVE AND LEGAL PROVISION OF IMPLEMENTATION OF THE MAIN 
ASPECTS OF ANALYTICAL ACTIVITY

The article is devoted to the normative-legal support for the implementation of the main aspects of analytical 
activity. The author’s vision of the aspects of the implementation of analytical activities is provided. The Ukrainian 
legislation is analyzed which rules directly or indirectly regulate certain aspects of analytical activity in the field of 
information relations. A detailed review of each individual legal act in this area has been carried out.

Key words: information, analytics, analytical activity, information relations, normative-legal support, legal 
regulation.



№ 1/2018

88

Міщук І.в.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри конституційного права та галузевих дисциплін
Національного університету водного господарства та природокористування

УДК 343.224:343.915

ЮвЕНАЛьНА ЮсТиЦІЯ ЯК МЕТОД ПРАвОвОГО ЗАхисТУ  
НЕПОвНОЛІТНІх ПРАвОПОРУШНиКІв У ЗАРУБІжНих КРАЇНАх  

(НА ПРиКЛАДІ сША, ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧиНи, ШвЕЦІЇ)

Проблеми, пов’язані зі зростанням рівня злочин-
ності серед неповнолітніх, сьогодні викликають за-
непокоєння в суспільстві. Кризові явища, які відбува-
ються в соціальній, економічній і політичній сферах, 
зумовлюють необхідність посилення соціального 
захисту дітей і визначення пріоритетних напрямків 
роботи в цій сфері. Варто зазначити, що найбільш 
дієвим механізмом протидії злочинності неповноліт-
ніх як в Україні, так і в зарубіжних державах є юве-
нальна юстиція. Дослідження й аналіз ювенальної 
юстиції як методу правового захисту неповнолітніх 
правопорушників у зарубіжних країнах дасть нам 
змогу з’ясувати особливості цього явища, виявити 
ті правові колізії та прогалини, які є в українському 
законодавстві, і в майбутньому сприяти покращенню 
ситуації в українському суспільстві щодо подолання 
проблем злочинності серед неповнолітніх. 

Питання щодо європейського досвіду профілак-
тики правопорушень, що вчиняються неповноліт-
німи, тією чи іншою мірою розглядалися в працях 
Н. Боруковської, М. Ємельянова, М. Колесника, 
Р. Опацького, В. Томіленка.

Метою роботи є комплексне, системне дослі-
дження, аналіз сучасних тенденцій розвитку юве-
нальної юстиції в зарубіжних державах на прикла-
ді США, Німеччини, Франції та Швеції й можливі 
шляхи її впровадження в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно ви-
конати такі завдання:

– дослідити моделі ювенальної юстиції в таких 
країнах, як США, Німеччина, Франція та Швеція;

– проаналізувати досліджувані моделі та визна-
чити основні положення, які, на нашу думку, мо-
жуть бути імплементовані у вітчизняну ювенальну 
юстицію.

Зарубіжна практика свідчить, що головним 
методом боротьби зі зростаючою тенденцією зло-
чинності серед неповнолітніх є впровадження сис-
теми соціальної реабілітації дітей, які вступили в 
конфлікт із законом. Зокрема, поширеним засобом 
захисту прав дітей, що включає в себе установи 
й організації, які здійснюють правосуддя у спра-
вах про правопорушення, скоєні неповнолітніми, 
є ювенальна юстиція [7, с. 7]. 

Термін «ювенальна юстиція» є синтезом двох 
понять, що походять із римського права: дитин-
ство/молодість (від лат. juvenalis – юний, моло-
дий) і юстиція (від лат. justitia – справедливість, 
правосуддя) [7, с. 8]. 

Ювенальна юстиція – це сукупність правових ме-
ханізмів, медико-соціальних, психолого-педагогіч-
них і реабілітаційних процедур і програм, призна-
чених для забезпечення найбільш повного захисту 
прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, а 
також діяльність осіб, які відповідають за їх вихо-
вання, що реалізуються системою державних і не-
державних органів, установ і організацій [5, с. 57]. 

Досліджуючи ювенальну юстицію, ми приходи-
мо до висновку, що сучасна ювенальна юстиція є 
складною системою, яка включає:

1) особливе коло осіб (діти та молодь), на яких 
поширюється дія цієї системи;

2) спеціальні заходи соціального та юридичного 
впливу на них, а також заходи кримінально-правово-
го реагування;

3) особливі процедурні норми, що регламенту-
ють процес провадження у справах, учасниками 
яких є діти та молодь;

4) спеціалізовані ювенальні суди (судові склади);
5) установи виконання покарань і некаральних 

примусових заходів;
6) державні установи й установи місцевого само-

врядування, а також громадські організації, які здій-
снюють профілактику ювенальної делінквентності, 
сприяють захисту прав і реінтеграції дітей і молоді, 
які перебувають у конфлікті із законом [2, с. 43].

Отже, варто зазначити, що в правовому плані 
ювенальна юстиція включає в себе сукупність норм 
матеріального та процесуального права, в інституці-
ональному плані – низку державних і недержавних 
установ і організацій, діяльність яких спрямована 
на протидію правопорушенням дітей і молоді, на за-
хист їх від несприятливих наслідків правопорушень 
і їх повернення до суспільного життя.

Перший у світі ювенальний суд виник у резуль-
таті низки історичних подій у США. У 1899 р. в 
Чикаго було створено так званий «дитячий суд» 
[8, с. 34]. Аналізуючи модель першого у світі спе-
ціалізованого суду для неповнолітніх, ми приходи-
мо до висновків, що він мав суттєві відмінності від 
сучасних ювенальних судів США. Так, засідання 
Чиказького суду були відкриті для всіх бажаючих і 
був відсутній принцип конфіденційності інформа-
ції. Також закон не передбачав фінансування таких 
важливих складових частин ювенальної системи, як 
ізолятор тимчасового утримання й офіцери проба-
ції [9, с. 14]. Лише в 1907 р., коли чиказька влада 
побудувала окремий будинок для ювенального суду, 
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об’єднавши в ньому суддів, ізолятор тимчасового 
утримання й офіцерів ювенальної пробації, вдало-
ся вирішити більшість фінансових і організаційних 
проблем суду. Після цього для американської юве-
нальної юстиції розпочався новий етап, пов’язаний 
зі становленням і постійним розвитком системи. 

Досліджуючи сучасну ювенальну юстицію в 
США, зазначимо, що вона діє на підставі феде-
ральних законів, прецедентів Верховного Суду, 
законодавства штатів і рішень місцевої адміні-
стративної влади. Ключовими нормативно-пра-
вовими актами є федеральні Акти про ювенальну 
юстицію та запобігання правопорушень непо-
внолітніх 1974 р. (Juvenile justice and delinquency 
prevention Act of 1974) і 2002 р. (Juvenile justice 
and delinquency prevention Act of 2002), з яких дру-
гий є доповненням першого. 

Акт 1974 р. визначив структуру та компетенцію 
федеральних органів ювенальної юстиції. У сучасну 
американську систему ювенальної юстиції входять 
такі суб’єкти: поліція; ізолятори тимчасового утри-
мання для неповнолітніх; прокурори та громадські 
захисники; ювенальні суди; пенітенціарні установи 
для неповнолітніх, державні та громадські програми 
перевиховання та профілактики [7, с. 45]. 

Характерним є те, що в полі зору ювенальної юс-
тиції США перебувають дві категорії неповнолітніх: 

1) неповнолітні правопорушники, тобто особи, 
що вчинили правопорушення, за яке може відпові-
дати й дорослий; 

2) статусні правопорушники – неповнолітні, які 
відповідають за вчинки, некарані в разі вчинення їх 
дорослими. 

Предметна підсудність американських ювеналь-
них судів є дещо розпливчатою, оскільки суди роз-
глядають не тільки справи про злочини та проступки 
неповнолітніх, але й справи дітей, які потребують 
захисту та допомоги. 

Процес у ювенальному суді є доволі простим. 
Його головне завдання – обговорення правопору-
шення та призначення покарання за нього. Кожна 
стадія процесу в американському ювенальному суді 
вирішує питання про можливість виведення підлітка 
з формальної процедури, щоб уникнути стигматиза-
ції неповнолітнього як злочинця й дати йому шанс 
повернутися до добропорядного суспільства.

Особливістю ювенальної юстиції в США також 
є ідея доктрини «батьківської турботи», що заснова-
на на принципах піклування та виховання. Одним із 
профілактичних заходів, що застосовується в США 
до неповнолітніх правопорушників, є відповідаль-
ність батьків за вчинення неповнолітніми протиправ-
них діянь. У Флориді батьків можуть ув’язнити, якщо 
їхня неповнолітня дитина скористається зброєю, яку 
залишили дорослі в доступному для дитини місці. 
У 29 штатах сім’я неповнолітнього втрачає право на 
державну житлову площу, якщо дитина втягнена у 
вживання або продаж наркотиків [7, с. 45]. 

Цікавим виховним методом є «шокова терапія», 
яка полягає в психологічній дії на підлітків. Непо-
внолітні з метою перевиховання відвідують морги, 

виправні центри, поліцейські дільниці, центри ліку-
вання неповнолітніх наркоманів тощо. Важливим на-
прямом сучасної ювенальної юстиції в США є теорія 
та практика перевиховання за участю громади. При-
хильники цієї теорії стверджують, що перевихован-
ня в громаді ґрунтується на декількох теоретично та 
практично досліджених припущеннях: 1) правопору-
шення вчиняється через наявність різних факторів, 
основоположним з яких є найближче соціальне ото-
чення дитини; 2) імовірність протиправної поведін-
ки можна зменшити шляхом укріплення соціальних 
зв’язків неповнолітнього з родиною, школою й інши-
ми інститутами громадянського суспільства; 3) сімей-
на та подібна до неї атмосфера навколо неповноліт-
нього правопорушника створює найкращі умови для 
перевиховання та реінтеграції [7, с. 42].

Отже, у США була сформована така модель юве-
нальної юстиції: по-перше, створена система зако-
нодавства, яка врегульовує на державному рівні всі 
моменти притягнення до відповідальності й запобі-
гання правопорушень серед неповнолітніх; по-дру-
ге, чітко сформована система суб’єктів, які безпо-
середньо стосуються ювенальної юстиції, по-третє, 
є спеціалізовані ювенальні суди, які безпосередньо 
розглядають справи про притягнення неповноліт-
ніх до відповідальності. Також важливим моментом 
є те, що значна частина американських експертів і 
дослідників вважає, що варто переходити від поси-
лення покарання до застосування менш серйозних, 
альтернативних заходів впливу до неповнолітніх. 
Починаючи із середини 1990-х рр., деякі вчені за-
пропонували радикально новий підхід – застосо-
вувати відновне правосуддя. Відновне правосуддя 
– альтернативний спосіб вирішення правового кон-
флікту без застосування до порушника традиційних, 
передбачуваних мір покарання. Метою відновного 
правосуддя є реституція – повернення до ситуації, 
яка існувала до вчинення злочину/проступку.

Організаційно-правові засади французької систе-
ми ювенальної юстиції закріплені в законі від 2 лю-
того 1945 р. (зі значними змінами, внесеними в 1951 
і 1958 рр.) [6, с. 16–18]. Варто відзначити, що фран-
цузька модель ювенальної юстиції відрізняється від 
американської. Основними суб’єктами ювенальної 
юстиції Франції є поліція, прокуратура, підрозділи 
пробації, ювенальні суди та неурядові організації. 
Відповідно до французького законодавства, праців-
ники зазначених установ повинні мати підготовку 
у сфері ювенальної юстиції. Департаменти полі-
ції й органи прокуратури мають окремі ювенальні 
підрозділи, які займаються виключно справами не-
повнолітніх. Ювенальні суди є окремою судовою 
інстанцією, а їхня юрисдикція поширюється на всі 
справи, що стосуються неповнолітніх [7, с. 47].

Особливість французької моделі ювенальної юс-
тиції – наявність соціального дослідження неповно-
літнього правопорушника, що оформлюється як «со-
ціальне досьє». Зазвичай складення соціального досьє 
доручається суддею вихователю (їх готують у спеці-
алізованому навчальному центрі), який, якщо по-
трібно, вдається до допомоги психологів, психіатрів,  
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педагогів. Соціальне досьє містить інформацію про 
сімейний стан неповнолітнього, його успішність у 
школі, його психологічну характеристику, історію 
його сім’ї, інформацію про роль дитини в ній і навіть 
інформацію про те, як змінилося ставлення до дитини 
в сім’ї після вчинення нею правопорушення [3, с. 82].

Характерним і особливим аспектом французької 
системи є те, що саме суддя відіграє важливу роль у 
житті неповнолітнього правопорушника. Умовно ка-
жучи, суддя «веде» підлітка з найпершого випадку 
виникнення складної ситуації, він завжди добре знайо-
мий з історією підлітка та його сім’ї і знає більше, ніж 
хто-небудь інший, щоб допомогти вирішити складну 
ситуацію. Суддя поєднує функції й офіційного право-
суддя, і вихователя. Досить цікавим є те, що діти бачать 
у судді не джерело загрози, а союзника й помічника. 

Отже, ураховуючи вищенаведене, можна ствер-
джувати, що французькі судді відіграють ключо-
ву роль у французькій моделі ювенальної юстиції. 
Вони намагаються не карати правопорушників, 
а сприяти уникненню протиправних ситуацій за 
участю неповнолітніх у майбутньому. Більш ефек-
тивними виявляються заходи профілактичної дії 
на дитину, які має у своєму розпорядженні суддя, і 
французька ювенальна юстиція дає суддям велику 
свободу в їх виборі.

Ювенальна юстиція в Німеччині має теж свою 
історію й особливості. Нині основні постанови 
щодо ювенальної юстиції Німеччини визначені За-
коном про ювенальні суди 1953 р., який зі зміна-
ми діє й сьогодні. Основними суб’єктами системи 
ювенальної юстиції є ювенальні суди, соціальна 
служба, ювенальні прокурори, працівники пра-
воохоронних органів і неурядові організації. Ци-
вільно-правові функції ювенальної спрямованості 
виконують звичайні сімейні суди, що входять до 
системи судів загальної юрисдикції. До суддів та 
інших працівників системи ювенальної юстиції ви-
суваються вимоги щодо досвіду виховної роботи, 
обізнаності в педагогіці, підлітковій психології, со-
ціології та кримінології [7, с. 49]. 

На нашу думку, основними характеристиками 
ювенальної юстиції Німеччини є такі: 

–  здійснення судочинства спеціальними суда-
ми для неповнолітніх. Ювенальний суд є спеціалі-
зованим самостійним підрозділом загального суду. 
Подібно до французької системи ювенальних судів, 
німецька система має триланковий характер;

– пріоритетне застосування альтернативних 
засобів покарання до неповнолітніх (використання 
відновного правосуддя та медіативних тактик);

– пріоритетне залучення громадськості до ви-
ховання неповнолітніх правопорушників;

– абсолютне виключення розгляду справ не-
повнолітніх у загальних судах для дорослих.

Отже, з вищенаведеного випливає, що ювенальна 
юстиція в Німеччині – це синтез ювенальних систем 
США та Франції. Характерним є те, що значна увага 
приділяється альтернативним способам вирішення 
правових конфліктів за участю неповнолітніх, ваго-
мою є й роль громадськості.

Нетиповою й дещо відмінною є система юве-
нальної юстиції в Швеції. У цій країні відсутні юве-
нальні суди, що пояснюється профілактичною та 
соціально-реінтеграційною спрямованістю систем 
ювенальної юстиції. Значна частина справ за участю 
неповнолітніх вирішується, не потрапляючи до суду, 
а головним завданням ювенальної юстиції в цій кра-
їні є примирення сторін і відшкодування збитків.

Основними способами протидії ювенальній 
злочинності є широке залучення громадян до роз-
роблення та запровадження відповідних програм і 
заходів. Державні органи розробляють лише наці-
ональну програму запобігання злочинності, а ло-
кальні програми є справою самих громадян. Так, у 
Швеції за підтримки держави започатковане нічне 
патрулювання міст. Дорослі, інколи з представни-
ками адміністрації, обходять місця, де збирається 
молодь, створюючи атмосферу контрольованості 
ситуації та захисту підлітків, які цього потребують. 
Кожний патруль складається з 3–5 осіб, має у своєму 
розпорядженні мобільний зв’язок, щоб у разі бійки 
чи іншого серйозного інциденту зв’язатися з поліці-
єю та соціальними службами [1, с. 454–458].

Ураховуючи те, що в Швеції відсутні ювенальні 
суди, основними суб’єктами, які відіграють важли-
ву роль на державному рівні й займаються захистом 
прав неповнолітніх, є поліція, соціальна служба та її 
працівники. Варто також зазначити, що ці суб’єкти 
повинні працювати в тандемі. У відділеннях полі-
ції є соціальні відділи роботи з неповнолітніми, де 
працюють соціальні працівники, які представляють 
соціальну службу в поліції. Вони є абсолютно неза-
лежними від поліції. Соціальний працівник має на 
меті здійснювати профілактику й запобігання по-
дальшим правопорушенням неповнолітнього.

Учасниками ювенальної юстиції в Швеції є й про-
курори, які отримують справу за участю неповноліт-
нього після попереднього розслідування. Прокурор, 
користуючись своїми повноваженнями, може закри-
ти справу (якщо недостатньо доказів або правопо-
рушення є незначним); звільнити неповнолітнього 
від відповідальності (якщо порушник визнав свою 
провину та відшкодував збитки); передати справу до 
звичайного суду загальної юрисдикції. 

Отже, ми можемо говорити, що шведська мо-
дель ювенальної юстиції суттєво відрізняється від 
ювенальних юстицій США, Німеччини та Франції. 
Характерною особливістю є те, що в цій моделі від-
сутні ювенальні суди, а основна роль у запобіганні 
злочинності серед неповнолітніх і боротьбі з нею 
належить громадськості та соціальним працівникам.

Підсумовуючи, ми приходимо до висновку, що 
досвід упровадження ювенальної юстиції в зару-
біжних країнах відіграє неабияку роль у боротьбі 
зі зменшенням злочинності серед неповнолітніх. 
Проаналізований нами процес її впровадження у 
світі доводить, що головне в роботі з неповнолітні-
ми правопорушниками – не покарання, а вихован-
ня, адже активна робота громадськості, створення 
різноманітних державних і недержавних виховних 
установ, залучення поліції, органів пробації та сім’ї 
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дає по-своєму позитивний ефект у багатьох країнах 
світу, що має слугувати прикладом для України. Усі 
досліджувані нами зарубіжні країни значну увагу 
приділяють упровадженню нових, альтернативних 
засобів впливу на неповнолітніх правопорушників, 
зокрема, ідеться про відновне правосуддя та медіа-
тивну практику. Отже, ураховуючи вищенаведене, 
на сучасному етапі для поступового зменшення 
проявів такого соціально негативного явища, як 
злочинність неповнолітніх, і узгодження україн-
ського законодавства з міжнародними стандартами 
необхідно поступово втілювати в життя систему 
ювенальної юстиції, що може стати темою для по-
дальших наукових розвідок.
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Міщук І.в. ЮвЕНАЛьНА ЮсТиЦІЯ ЯК МЕТОД ПРАвОвОГО ЗАхисТУ НЕПОвНОЛІТНІх 
ПРАвОПОРУШНиКІв У ЗАРУБІжНих КРАЇНАх (НА ПРиКЛАДІ сША, ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧиНи, 
ШвЕЦІЇ)

У статті здійснюється аналіз сучасних тенденцій розвитку ювенальної юстиції в зарубіжних державах 
на прикладі США, Німеччини, Франції та Швеції, зазначаються можливі шляхи її впровадження в Україні.

Ключові слова: ювенальна юстиція, відновне правосуддя, медіація, ювенальний суд, соціальний 
працівник, модель ювенальної юстиції.

Мищук и.в. ЮвЕНАЛьНАЯ ЮсТиЦиЯ КАК МЕТОД ЗАЩиТЫ НЕсОвЕРШЕННОЛЕТНих 
ПРАвОНАРУШиТЕЛЕЙ в ЗАРУБЕжНЫх сТРАНАх (НА ПРиМЕРЕ сША, ФРАНЦии, 
ГЕРМАНии, ШвЕЦии)

В статье проводится анализ современных тенденций развития ювенальной юстиции в зарубежных 
государствах на примере США, Германии, Франции и Швеции, указываются возможные пути ее внедрения 
в Украине.

Ключевые слова: ювенальная юстиция, восстановительное правосудие, медиация, ювенальный суд, 
социальный работник, модель ювенальной юстиции.

Mishchuk I.V. JUVENAL JUSTICE AS A LEGAL PROTECTION METHOD FOR JUVENILE 
OFFENDERS IN FOREIGN COUNTRIES (US, FRANCE, GERMANY, SWEDEN)

Nowadays problems connected with the increase of juvenile delinquency cause concern in society. Research and 
analysis of juvenile justice, as a method of legal protection of juvenile offenders in foreign countries, will enable us 
to find out the peculiarities of this phenomenon, identify those legal conflicts, and the gaps that exist in Ukrainian 
legislation, and feather contribute to the improvement of the situation in Ukrainian society in relation to overcoming 
the problems of crime among the juvenile. After analyzing juvenile justice models in the United States, Germany, 
France, and Sweden, we came to the conclusion that the implementation of the system of social rehabilitation of 
children who came into conflict with the law supports the main method of combating the growing tendency of 
juvenile delinquency. 

Juvenile justice is a set of legal mechanisms, medical-social, psychological and pedagogical and rehabilitation 
procedures and programs designed to ensure the most complete protection of the rights, freedoms and legal interests 
of minors, as well as the activities of those responsible for their education, provided by the system of state and non-
state bodies, institutions and organizations.

Researching the juvenile justice, we came to the conclusion that modern juvenile justice is a complex system that 
includes: a special range of people (children and youth) who are affected by the system; special measures of social 
and legal influence on them, as well as measures of criminal legal reaction; special procedural rules governing the 
proceedings in cases involving children and young people; specialized juvenile courts (court warehouses); penal 
institutions and non-punitive compulsory measures; state institutions and local self-government bodies, as well as 
public organizations that carry out the prevention of juvenile delinquency, promote the protection of the rights and 
reintegration of children and youth who are in conflict with the law.
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The experience of juvenile justice implementation in foreign countries plays an important role in combating 
the reduction of juvenile delinquency. Analyzed process of its implementation in the world indicates the main 
statement when working with juvenile offenders; this is not a punishment, but first of all – an education. Indeed, 
active work of the public, the creation of various state and non-state educational institutions, the involvement of 
the police, probation and family organizations has in its own way a positive effect in many countries of the world, 
which should serve as an example for Ukraine. All studied foreign countries are focusing on implementation the 
new, alternative ways of influencing juvenile offenders, in particular, restorative justice and mediation practice. 
Consequently, at the present stage, especially for the gradual reduction of acts such a socially negative phenomenon 
as juvenile delinquency and harmonization of Ukrainian legislation to international standards, it is necessary to 
gradually implement a juvenile justice system that can become a topic for further scientific research.

Key words: juvenile justice, restorative justice, mediation, juvenile court, social worker, model of juvenile justice.
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ДО ПиТАННЯ ОБсЯГУ свОБОДи ТА МЕж сУДОвОГО РОЗсУДУ  
АДМІНІсТРАТивНОГО сУДУ

Постановка проблеми. Суди відіграють клю-
чову роль у несенні суб’єктами публічної адміні-
страції відповідальності за свою діяльність і гаран-
тують, що використання розсуду не є довільним чи 
необґрунтованим, а має реалізовуватися для цілей, 
задля досягнення яких його було застосовано. Так, 
у результаті дослідження та здійснення аналізу об-
ставин справи й правових норм під час вирішення 
справи адміністративні суди приймають рішення в 
межах наданих їм повноважень. У ракурсі оцінки 
діяльності адміністративного суду під час перевірки 
адміністративного розсуду суб’єктів публічної адмі-
ністрації нагальним буде з’ясування питання обсягу 
свободи та межі компетенції адміністративного суду.

стан наукового дослідження. Питанню дослі-
дження судового розсуду, з’ясуванню його змісту, оз-
нак, підстав існування, класифікації, меж, критеріїв 
тощо приділили увагу науковці А. Барак, В. Бевзен-
ко, О. Константий, Р. Куфтирєв, Г. Мельник, К. Рей-
тенайєр, М. Рісний, М. Савченко, О. Сеньків, Ю. Ти-
хомиров та інші. 

Наукові погляди щодо трактування поняття су-
дового розсуду зводяться до наявності таких пара-
метрів: 1) це є діяльністю (повноваженнями) суду; 
2) здійснюється вибір серед можливих варіантів 
поведінки; 3) наявні визначені законодавством 
межі діяльності суду; 4) метою розсуду є обрання 
найоптимальнішого варіанта [8, с. 45; 15, с. 75; 
17 с. 271; 16, с. 59; 14 с. 33].

Метою статті є аналіз і дослідження обсягу сво-
боди та меж судового розсуду адміністративного суду. 

виклад основного матеріалу. Суди є остаточним 
арбітром у питаннях законності, а тому вони визна-
чають, згодні вони чи ні з юридичними висновками 
суб’єктів публічної адміністрації, якими було здійс-
нено адміністративний розсуд. Одним із найважливі-
ших питань законності є з’ясування обсягу повнова-
жень, що надаються суб’єкту публічної адміністрації, 
і першим кроком суду є визначення того, чи діяв він у 
межах наданої йому компетенції. З’ясування змісту й 
обсягу компетенції адміністративного суду має науко-
ву та практичну цінність для розуміння допустимості 
меж впливу суду під час перевірки адміністративного 
розсуду суб’єктів публічної адміністрації.

Комплексно аналізуючи процесуальну діяльність 
суду, слід відмітити, що суд як компетентний суб’єкт 
під час винесення рішення зобов’язаний урахову-
вати обов’язкові компоненти – детермінанти, які 
впливають на зміст судового рішення. Як зауважує 
М. Рісний, зовнішньою формою виразу впливу де-
термінант є мотивація й обґрунтування судового 

рішення, які полягають у викладенні судом своїх 
міркувань і здійсненні аналізу фактичних обставин 
справи, за результатами чого формується висно-
вок [14, с. 113–116]. Перелік детермінант, які слід 
ураховувати суду у своїй діяльності, не є єдиним і 
відрізняється залежно від позиції науковців. Однак 
основними детермінантами є межі, критерії, обсяг, 
загальносоціальні фактори розсуду, правосвідомість 
судді, фактичні обставини справи тощо. Тобто розу-
міємо, що на діяльність судді під час розгляду спра-
ви та прийняття судового рішення впливають певні 
чинники, які формують позицію судді. Розглянемо, в 
чому полягають ці детермінанти.

Суддя відіграє особливу роль у реалізації судово-
го розсуду, оскільки в цьому процесі він спираєть-
ся на власне розуміння світосприйняття, цінностей, 
якостей, переконань. Ще на початку ХХ століття 
розроблений в Українській Народній Республіці 
проект Закону про суди в адміністративних справах 
містив положення щодо ухвалення судом вироку. 
Так, відповідно до арт. 79 указаного Закону суд ух-
валює вирок за своїм переконанням, що базується на 
законі й сукупності всіх обставин справи [1, с. 363,  
481–482]. У мотивах до вказаного артиклю автори 
проекту розтлумачили, що власне переконання суду 
не може бути вільним і безконтрольним, воно має 
базуватися на законі та сукупності всіх обставин, які 
суд має зважити й оцінити за внутрішніми власти-
востями, керуючись законами логіки, висновками 
науки й життєвим досвідом, і зобов’язаний поясни-
ти свою позицію щодо фактів, які він вважає доведе-
ними чи недоведеними.

До цього можна додати, що рівень правосвідо-
мості судді як основного арбітра під час розгляду 
адміністративних справ займає головну позицію 
й впливає на результат спору. У зв’язку із зазначе-
ним у багатьох міжнародних актах особлива увага 
приділяється визначенням стандартів і принципів 
здійснення правосуддя, поведінці суддів і правилам 
відправлення суддями правосуддя. Зокрема, варто 
відмітити основні, але не виключні стандарти та 
правила поведінки суддів, закріплені на міжнарод-
ному та національному рівнях:

– суди вирішують справи безсторонньо, на під-
ставі фактів і керуючись положенням закону, без 
будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спо-
нукання, тиску, погроз чи втручання (п. 2 Основ- 
них принципів незалежності судових органів від 
1985 р. [10]);

– судді мусять утримуватися від здійснення дій, 
учинків чи заяв, які можуть викликати сумніви в їх 
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незалежності та неупередженості (п. 4.3 Європей-
ської хартії «Про статус суддів» від 1998 р. [4]);

– обов’язковість дотримання суддею всіх ви-
мог справедливості та необхідність повною мірою 
здійснювати розгляд доказів, звинувачень про по-
рушення прав сторін (п. 37 Монреальської універ-
сальної декларації про незалежність правосуддя 
від 1983 р. [9]);

– спосіб дій і поведінка судді мають підтриму-
вати упевненість суспільства в чесності та непід-
купності органів судової влади, оскільки право-
суддя має здійснюватися відкрито для суспільства 
(п. 3 Бангалорських принципів поведінки суддів від 
19 травня 2006 р. [2]);

– суддя повинен виконувати свої професійні 
функції незалежно, спираючись лише на встановле-
ні у справі факти, їх власну оцінку й особисте розу-
міння положень законодавства (ст. 6 Кодекс суддів-
ської етики від 22 лютого 2013 р. [6]);

– під час відправлення правосуддя суддя пови-
нен діяти в межах цінностей, які поділяє суспільство, 
оскільки лише за таких обставин можна розрахову-
вати на належну оцінку справедливості винесеного 
рішення громадянами (ст. 8 Кодексу суддівської ети-
ки від 22 лютого 2013 р., коментар [7]).

Крім того, від судді вимагається дотримання 
принципів пропорційності, заборони перевищення 
необхідної міри, однакового поводження, що в ре-
зультаті має орієнтуватися на прийняття справедли-
вого рішення. Згідно з позицією відомого німецького 
філософа права Р. Циппеліуса, особливо важливим 
раціональним критерієм юридичних міркувань є 
принцип однакового поводження судді під час роз-
гляду справи, сутністю якого є вимога до судді, який 
розглядає однакові ситуації та вирішує однакові пи-
тання, під час використання судового розсуду засто-
совувати однакові масштаби, які не є «витвором» 
судді, а наявні в суспільстві [18, с. 31–32, 35].

Таким чином, із зазначених стандартів випливає, 
що суддя повинен усвідомлювати свій професійний 
обов’язок, керуватися внутрішнім переконанням, 
співвідносити свої дії та рішення з положеннями 
закону й моральними нормами, не піддаватися сто-
ронньому впливу та діяти в правових і моральних 
межах і відповідно до наданого обсягу повноважень. 
Сформулюємо, що ж закладено в поняття обсягу та 
меж судового розсуду.

Обсягом судового розсуду називають перелік 
усіх альтернативних варіантів рішення суду, один 
із яких адміністративний суд має обрати під час ви-
рішення конкретної справи як найоптимальніший 
серед усіх [16, с. 60].

Під час перевірки законності застосування адмі-
ністративного розсуду завданням адміністративного 
суду є ретельно перевірити та зважити значимість і 
відповідність прийнятого суб’єктом публічної ад-
міністрації рішення (учинення дії чи бездіяльності) 
кожному з елементів, установлених ч. 3 ст. 2 Кодексу 
адміністративного судочинства України, прийнятого 
2005 р. (далі – КАС України 2005 р.) [5], і ч. 2 ст. 2 

Кодексу адміністративного судочинства України, 
прийнятого 2017 р. (далі – КАС України 2017 р.) [13]:

– чи вчинено розсуд на підставі, у межах повно-
важень і в спосіб, визначений законодавством;

– чи дотримано мету, з якою надані повноважен-
ня на вчинення адміністративного розсуду;

– чи обґрунтована позиція вповноваженого 
суб’єкта публічної адміністрації щодо застосування 
адміністративного розсуду певним чином;

– чи не відбулося втручання інших осіб у про-
цесі прийняття рішення (дій чи бездіяльності), 
з’ясування факту наявності чи відсутності упере-
дження в конкретній справі з боку суб’єкта, який 
реалізував розсуд;

– чи добросовісно використані повноваження;
– чи відповідає прийняте рішення принципу 

розсудливості;
– чи не відбулася дискримінація когось із осіб та 

чи враховано принцип рівності;
– чи не порушено принцип пропорційності, тоб-

то чи дотриманий уповноваженим суб’єктом необ-
хідний баланс між несприятливими наслідками прав 
та інтересів особи й першочерговими цілями, на які 
спрямоване таке рішення чи діяльність;

– чи забезпечено всіх зацікавлених у конкретній 
справі осіб правом участі в процесі прийняття рі-
шення, здійснення діяльності;

– чи дотримано строк, відведений для вчинення 
розсуду, принцип розумності.

Суди можуть також перевірити наявність про-
цедурних недоліків або помилки щодо критеріїв, 
за якими суб’єкт публічної адміністрації приймає 
рішення. Іншим важливим аспектом, на який суд 
повинен звернути увагу, є зовнішнє оточення, 
умови, за яких було реалізовано адміністратив-
ний розсуд. Так, суду слід переглянути зовнішні 
характеристики конкретно прийнятого дискре-
ційного рішення, учиненої дії або бездіяльності, 
щоб гарантувати, що воно не прийняте під впли-
вом неадекватних зовнішніх сил. У цьому разі суд 
ураховує й досліджує питання про неприпусти-
мість зовнішнього тиску на дискреційні процеси 
прийняття рішень, визначає, чи мали місце певні 
чинники, які безпосередньо не пов’язані з вико-
нанням загальних норм (такі фактори, як досвід, 
іноді – громадська думка, політичний тиск чи осо-
биста зацікавленість). 

Досліджуючи та встановлюючи зазначені еле-
менти в судовому процесі, суд повинен упевнитися, 
що суб’єктом публічної адміністрації було прийнято 
рішення з твердим переконанням і розумінням си-
туації. Перевіряючи законність здійсненого розсуду, 
адміністративний суд оцінює ступінь відповідно-
сті прийнятого суб’єктом публічної адміністрації 
рішення застосованим ним законодавчим нормам і 
адміністративним процедурам. Якщо розсуд узгод-
жується із застосованими положеннями та норма-
ми, судовий перегляд щодо з’ясування особистого 
психологічного процесу, який привів уповноваже-
ного суб’єкта до прийняття відповідного рішення,  
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у подальшому не здійснюється. Проте в той же час 
суд повинен переконатися, що прийняте рішення є 
продуктом інтелектуального розгляду.

Однак процес прийняття рішення може бути 
ускладнений наявністю позаправових факторів, 
які призводять до формування хибного переконан-
ня про наявність розсуду під час ухвалення рішен-
ня й про межі такого розсуду. Неправовими фак-
торами, які можуть спричиняти невизначеність 
під час прийняття судового рішення, є відсутність 
інформації, необхідної для прийняття рішення; 
сумніви в достовірності інформації; суперечли-
вість наявної інформації одна одній; надлишок 
інформації, що ускладнює її ефективне опрацю-
вання; нестача часу для прийняття рішення; не-
достатній рівень кваліфікації в спірних правовід-
носинах тощо [14, с. 50–51]. Зазначені неправові 
факти сприяють підвищенню суб’єктивності та 
необґрунтованості під час прийняття рішення, що 
є проблемним питанням. Вирішенням зменшення 
впливу неправових фактів на процес прийняття 
рішення може слугувати покращення рівня забез-
печення діяльності судової влади.

Крім обсягу процесуального розсуду, адміністра-
тивні суди повинні здійснювати свої повноваження 
в певних межах. Слід погодитися, що задля недопу-
щення свавілля судовий розсуд не може бути необ-
меженим. Межами судового розсуду є чітко вказані 
правові положення, яких слід дотримуватися суду 
у своїй діяльності та вийти за які він не має права 
[3, с. 28–29]. Із позиції М. Рісного межі розсуду є 
найбільш об’єктивними детермінантами, які впли-
вають на суть рішення, з огляду на те, що суб’єк-
тивна оцінка під час їх урахування зазвичай відсут-
ня [14, с. 127]. Розуміємо, що законодавець визначає 
певні рамки вибору суддею своєї поведінки, які не 
можуть змінюватися залежно від його бажання.

У юридичній науці межі розсуду класифікують за 
об’єктивними та суб’єктивними критеріями право-
мірності винесеного рішення [8, с. 46]. Об’єктивними 
межами вважаємо правові норми чи фактичні обста-
вини, що існують незалежно від суб’єкта. Такими є 
умови правочинів, позовні вимоги, судова практика 
та правові позиції судів касаційних інстанцій тощо. 
Суб’єктивні межі залежать від сприйняття й право-
свідомості судді, отже, етичні та моральні вимоги до 
суддів є межами, яких слід дотримуватися судді під 
час здійснення правосуддя. До суб’єктивних меж 
слушно віднести стандарти та принципи, відображе-
ні в правосвідомості судді; розуміння суддею власної 
ролі; зміст законодавства з певного питання; рівень 
сприйняття суддею критеріїв справедливості тощо.

Іншим критерієм класифікації меж судового роз-
суду є розмежування його за стадіями процесу, тобто 
деталізація того, які межі під час реалізації суддею 
розсуду мають місце: 

– у процесі підготовки справи до розгляду (на-
приклад, під час реалізації повноважень щодо забез-
печення адміністративного позову суд обмежений 
ч. 5 ст. 117 КАС України 2005 р. і ч. 3 ст. 151 КАС 

України 2017 р., що вказують способи, якими забез-
печення позову не допускається); 

– у процесі розгляду справи (наприклад, під час 
призначення судової експертизи розсуд суду обме-
жений необхідністю з’ясування обставин, які потре-
бують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, 
техніки тощо (ч. 1 ст. 81 КАС України 2005 р. і ч. 1 
ст. 102 КАС України 2017 р.));

– у процесі винесення рішення у справі (напри-
клад, у разі здійснення судом роз’яснення судового 
рішення межі розсуду суду полягають у неможливо-
сті змінювати при цьому зміст рішення, яке роз’яс-
нюється (ч. 1 ст. 170 КАС України 2005 р. і ч. 1 
ст. 254 КАС України 2017 р.)); 

– на стадії апеляційного провадження (напри-
клад, оцінюючи подану апеляційну скаргу на пред-
мет дотримання необхідних вимог, які висуваються 
до її подання, межами судового розсуду будуть ви-
значені процесуальним законодавством підстави 
для повернення та відмови у відкритті апеляційно-
го провадження, передбачені у ст. 189 КАС України 
2005 р. і ст. ст. 298, 299 КАС України 2017 р.); 

– у процесі касаційного оскарження (під час 
перегляду справи в касаційному порядку межами 
розсуду суду будуть обмеження повноважень до-
сліджувати докази, установлювати та визнавати до-
веденими обставини, які не були встановлені в судо-
вому рішенні (ч. 1 ст. 220 КАС України 2005 р. і ч. 2 
ст. 341 КАС України 2017 р.)).

Розуміння того, який обсяг і межі розсуду наявні 
в судді на тій чи іншій стадії, є важливим для вста-
новлення, чи були суддею дотримані процесуальні 
норми права і чи не відбулося порушення процесу 
або виходу за межі розсуду.

Зазначаючи про межі й обсяги свободи здійснен-
ня суддею процесуальної діяльності, помилковим 
буде проігнорувати ту обставину, що на практиці 
часто трапляються ситуації, за яких власне відчут-
тя справедливості та внутрішнє переконання судді 
не можуть дати відповіді, як правильно вирішити 
справу. Професор Р. Циппеліус описує такі ситуації, 
як перебування судді на межі зважування міркувань 
«за» та «проти», що залишає йому простір для вирі-
шення. Таким чином, судові рішення не знаходять, а 
«виважують», «вимірюють» [18, с. 38].

Слід зазначити, що питання судового розсуду, 
як і діяльності суду в цілому, наділені різним зміс-
том залежно від інстанції суду, яка здійснює роз-
гляд справи (суд першої, апеляційної чи касаційної 
інстанції наділений власним судовим розсудом), 
а також залежно від мети розсуду (розсуд спрямо-
ваний для організації розгляду та вирішення спра-
ви; розсуд реалізується під час винесення судового 
рішення з метою правового захисту та відновлення 
порушених прав, інтересів).

Перед тим, як прийняти рішення по суті спо-
ру адміністративним судом, законодавець уста-
новив коло питань, які суд зобов’язаний виріши-
ти. Перелік таких питань міститься у ст. 161 КАС 
України 2005 р. та у ст. 244 КАС України 2017 р.  
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Так, до компетенції суду входить обов’язок виріши-
ти, які обставини (факти), якими обґрунтовані позов-
ні вимоги та заперечення відповідача, мали місце; 
які докази підтверджують позиції сторін; з’ясувати 
наявність інших фактичних даних і підтверджуючих 
доказів, що мають значення для вирішення справи; 
яку правову норму слід застосувати в цих правовід-
носинах; з’ясувати, підлягає позов задоволенню чи 
відмові; з’ясувати розподіл судових витрат; з’ясува-
ти наявність підстав допустити негайне виконання 
рішення; з’ясувати наявність підстав для скасування 
заходів забезпечення позову.

Здійснивши перевірку та дослідження обставин 
справи, адміністративний суд приймає рішення, в 
якому викладає свою оцінку щодо таких фактів:

– правомірність/неправомірність застосування 
суб’єктом публічної адміністрації адміністративно-
го розсуду відповідно до положень законодавства та 
наданих повноважень;

– наявність/відсутність порушень прав та інте-
ресів фізичних чи юридичних осіб із боку суб’єкта 
публічної адміністрації, яким реалізовано адміні-
стративний розсуд;

– чи є вказані в позові причини й обставини на-
слідком порушення прав і законних інтересів фізич-
них або юридичних осіб.

За наявності порушення застосування адміні-
стративного розсуду адміністративний суд зобов’я-
заний вжити заходи для усунення порушення та 
відновлення порушених прав, а також заходи для 
притягнення до відповідальності суб’єкта публічної 
адміністрації, яким реалізовано адміністративний 
розсуд із порушенням, або зобов’язати певний ком-
петентний орган ужити таких заходів.

Однак суд зобов’язаний контролювати межі 
здійснення своїх повноважень, щоб випадково не 
перевищити свою функцію контролю та не здійсни-
ти дискреційні повноваження замість суб’єкта пу-
блічної адміністрації задля відновлення порушених 
прав. Судові органи в будь-якому разі не повинні 
підставляти своє власне рішення замість адміністра-
тивного розсуду суб’єкта публічної адміністрації, 
тут суд може лише зобов’язати вповноваженого 
суб’єкта повторно розглянути питання чи подану за-
явником заяву, скаргу тощо для прийняття рішення 
відповідно до своїх дискреційних повноважень. За-
значене зумовлене тим, що судова влада є лише пев-
ними сходинками між неминучим адміністративним 
розсудом і ефективним управлінням.

Прикладом того, як суду належить розмежову-
вати власний процесуальний розсуд від адміністра-
тивного розсуду суб’єктів публічної адміністрації, є 
постанова місцевого адміністративного суду у справі 
№ 820/4525/16 про визнання протиправною та ска-
сування постанови, зобов’язання вчинити певні дії 
[12]. Так, частково задовольняючи позов, адміністра-
тивний суд зазначив, що з огляду на положення КАС 
України він не може втручатись у дискрецію поза 
межами перевірки та перебирати на себе повнова-
ження щодо вирішення питань, які законодавством  

віднесені до компетенції іншого органу. Таким чином, 
у цій частині заявлених позовних вимог судом було 
відмовлено в задоволенні позову, проте зобов’язано 
суб’єкта публічної адміністрації повторно розглянути 
заяву позивача з урахуванням висновків суду.

У судовій практиці трапляються й рішення, 
якими суд під час винесення рішення по суті спра-
ви перевищує свої повноваження. Так, колегією 
суддів Київського апеляційного адміністративно-
го суду постановою від 26 липня 2017 р. у справі 
№ 711/3427/17 [11] частково було скасовано поста-
нову суду першої інстанції в частині зобов’язан-
ня вповноваженого суб’єкта скласти висновок про 
призначення одноразової грошової допомоги та 
прийняття рішення про призначення такої допомо-
ги у зв’язку зі встановленням інвалідності внаслідок 
захворювання, пов’язаного з проходженням служби 
в органах внутрішніх справ. Зазначені дії суд апеля-
ційної інстанції мотивував тим фактом, що заява по-
зивача щодо вирішення питання про надання йому 
одноразової грошової допомоги по суті не розгляда-
лася, рішення з питання призначення позивачу такої 
допомоги вповноваженим органом не приймалося. 
Отже, зобов’язуючи відповідача без розгляду по суті 
прийняти позитивне рішення із цього питання, суд 
першої інстанції втрутився в дискреційні повнова-
ження суб’єкта публічної адміністрації.

висновки. З урахуванням вказаного вище логіч-
но буде зазначити, що свобода вибору варіанта су-
дового рішення в процесі розгляду справи виникає 
за необхідності вчинення певної процесуальної дії 
й обмежується межами допустимості діяти на влас-
ний розсуд [16, с. 54–55]. Реалізувавши процесуаль-
ний розсуд, адміністративний суд робить висновки 
по суті розглянутої справи. 
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семеній О.М. ДО ПиТАННЯ ОБсЯГУ свОБОДи ТА МЕж сУДОвОГО РОЗсУДУ 
АДМІНІсТРАТивНОГО сУДУ

Стаття присвячена питанню обсягу свободи та меж компетенції адміністративного суду. Автор з’ясовує 
обов’язкові компоненти, які впливають на зміст судового рішення. У статті розкриваються основні стандарти 
та правила поведінки суддів, закріплені на міжнародному та національному рівнях. Автор класифікує межі 
розсуду суду через аналіз процесуальних норм. Висновок статті зводиться до того, що з метою недопущення 
свавілля судовий розсуд не може бути необмеженим.

Ключові слова: адміністративний суд, адміністративне судочинство, процесуальний розсуд адміністра- 
тивного суду, межі судового розсуду, обсяг свободи адміністративного суду.

семений Е.Н. К вОПРОсУ ОБЪЕМА свОБОДЫ и ГРАНиЦ сУДЕБНОГО УсМОТРЕНиЯ 
АДМиНисТРАТивНОГО сУДА

Статья посвящена вопросу объёма свободы и границ компетенции административного суда. Автор выясняет 
обязательные компоненты, которые влияют на содержание судебного решения. В статье раскрываются 
основные стандарты и правила поведения судей, закреплённые на международном и национальном уровнях. 
Автор классифицирует границы усмотрения суда через анализ процессуальных норм. Вывод статьи сводится 
к тому, что с целью недопущения произвола судебное усмотрение не может быть неограниченным.

Ключевые слова: административный суд, административное судопроизводство, процессуальное усмотрение 
административного суда, границы судебного усмотрения, объем свободы административного суда.

Semenii O.М. TO THE ISSUE OF THE SCOPE OF FREEDOM AND THE LIMITS OF THE JUDICIAL 
DISCRETION OF THE ADMINISTRATIVE COURT

The article is devoted to the issue of the scope of freedom and the limits of competence of the administrative 
court. The author identifies the mandatory components that affect on the content of the judicial decision. During 
the consideration of a case and the adoption of a judicial decision, the activities of a judge are carried out under 
the influence of certain factors that form his position. Such factors are the limits, criteria, volume, general social 
factors of discretion, judge’s legal consciousness, factual circumstances of the case, etc. The level judge’s legal 
consciousness takes the main position in the consideration of administrative cases and affects the outcome of the 
dispute. The article highlights the main standards and rules of conduct of judges, which are consolidated at the 
international and national levels. From these standards it is seen that a judge must be aware of his professional duty, 
to be guided by internal convictions, to correlate his actions and decisions with the provisions of law and moral 
norms, not to be subjected to external influence and to act in legal and moral terms and in accordance with the given 
scope of authority.

In legal science, the limits of discretion are classified according to objective and subjective criteria of the legality 
of the decision. Objective limits are legal norms or factual circumstances that exist independently of the subject. 
Subjective limits in their essence depend on the perception and judge’s legal consciousness.

The author classifies the limits of the discretion of the court through the analysis of procedural rules. Understanding 
the scope and limits of discretion available to a judge at one stage or another is important in determining whether a 
judge has complied with the procedural rules of law and whether there has been a violation of the process or beyond 
the discretion.
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The conclusion of the article is that in order to prevent arbitrariness the judicial discretion can not be unlimited. 
The court is obligated to control the limits of the exercise of its powers in order to not accidentally exceed its 
control function and not to exercise discretionary powers instead of the subject of public administration in order 
to restore violated rights. In any case, the judicial authorities should not substitute their own decision instead of 
the administrative discretion of the subject of public administration, in which case the court can only oblige the 
authorized representative to re-examine the issue or the application, complaint, etc., for adoption of the appropriate 
judicial decision in compliance with their discretionary powers.

Key words: administrative court, administrative proceedings, the processual discretion of the administrative 
court, the limits of the judicial discretion, the scope of freedom of the administrative court.
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ДО ПиТАННЯ ПРО КРиТЕРІЇ виЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПРАвОвОГО РЕГУЛЮвАННЯ  
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОхОРОНи АТМОсФЕРНОГО ПОвІТРЯ

Ідея про доцільність переважного застосуван-
ня імперативного методу правового регулювання в 
публічно-правових відносинах довгий час була до-
мінуючим постулатом у вітчизняній правовій сис-
темі та доктрині. Водночас розвиток цивілізованих 
ринкових відносин, поступова інтеграція в Євро-
пейський Союз на умовах повноправного членства, 
а також перенесення пріоритетів адміністративного 
права із забезпечення державного управління на об-
слуговування приватних осіб і реалізацію доктрини 
людиноцентризму диктують необхідність порушу-
вати питання про перегляд складу та співвідношен-
ня сфер застосування методів адміністративно-пра-
вового регулювання.

Проте зрушення науки адміністративного пра-
ва й адміністративного законодавства в зазначе-
ний бік ускладнюється відсутністю достатньо 
обґрунтованих і зрозумілих критеріїв обрання й 
ефективності застосування того чи іншого методу 
адміністративно-правового регулювання. У зв’яз-
ку із цим вважаємо за доцільне на прикладі сфери 
охорони атмосферного повітря запропонувати такі 
критерії й проаналізувати адміністративно-пра-
вовий інструментарій, що використовується як 
складова частина системи охорони атмосферного 
повітря, для його оцінки з погляду ефективності 
регулятивного впливу.

Насамперед маємо констатувати, що сфера охо-
рони атмосферного повітря була предметом дослі-
дження багатьох учених, серед яких М.А. Буча-
кова, В.Л. Мунтят, В.К. Рибачек, Б.Г. Розовський, 
Ю.С. Шемшученко. Однак зазначені дослідження 
не піддавали критичній оцінці домінування імпера-
тивного методу правового регулювання в цій сфері.

Так, М.А. Бучакова вказує на те, що організа-
ційно-правові механізми охорони навколишнього 
середовища включають у себе екологічне ліцен-
зування, екологічну експертизу, екологічний кон-
троль, оцінку впливу на навколишнє середовище, 
екологічне нормування, сертифікацію, екологічний 
моніторинг тощо. Вони всі мають якості, влас-
тиві адміністративно-правовому регулюванню, 
тобто засновані на обов’язковому інституційно-
му правовому забезпеченні публічних інтересів 
необмеженого кола суб’єктів, характеризуються 
імперативністю регламентації соціальної діяль-
ності індивідів, опосередкованою функціональ-
ною і юридичною нерівністю суб’єктів, що вико-
ристовуються з метою забезпечення публічного 
порядку [1]. Водночас маємо підстави схилятися  

до думки про те, що імперативний метод адміні-
стративно-правового регулювання не завжди забез-
печує ефективність правового регулювання.

Крім того, слід погодитися з позицією В.К. Ри-
бачека, який звертає увагу на відсутність систем-
ного підходу в законотворчому процесі в Україні 
на підставі аналізу законодавства у сфері охорони 
атмосферного повітря, а також законопроектів, що 
з відповідних питань подавалися на розгляд до Вер-
ховної Ради України. Законопроекти, що подаються, 
здебільшого мають на меті вирішення однієї кон-
кретної проблеми, не враховуючи при цьому загаль-
ний рівень і наявні зв’язки в регулюванні відносин 
щодо охорони атмосферного повітря як одного з 
природних ресурсів, і не завжди враховують світо-
вий і європейський досвід [2]. Підставою наведеної 
вченим хаотичності в регулюванні є не тільки від-
сутність системного підходу, а й відсутність чіткого 
розмежування сфери регулювання імперативним і 
диспозитивним методом, що призводить до розба-
лансування й неефективності системи.

Вважаємо за необхідне зазначити, що теоретич-
ною підставою для застосування імперативного ме-
тоду в праві, зокрема й адміністративному, є необ-
хідність збалансування прав та інтересів учасників 
правовідносин, якщо хоча б один із таких учасників 
є публічним, а не приватним, або якщо політична 
домовленість неможлива в силу невизначеності пу-
блічного суб’єкта (наприклад, якщо таким суб’єктом 
є суспільство в цілому, а не конкретна група жите-
лів). У той же час відносини, в яких виступають 
два приватних суб’єкта, і які не зачіпають інтересів 
третього суб’єкта або невизначеного кола приватних 
суб’єктів, регулюються виключно на диспозитивних 
засадах, інакше кажучи, за вільною домовленістю 
учасників правовідносин.

Також зауважимо, що застосування імперативно-
го методу полягає в примусовому збалансуванні ін-
тересів визначеного суб’єкта (конкретних фізичних 
осіб, суб’єктів господарювання, громадських об’єд-
нань тощо) з інтересом загальним (тобто суспіль-
ства, членів територіальних громад чи населення 
держави в цілому).

Таким чином, імперативний метод підлягає за-
стосуванню з метою збалансування інтересів учас-
ників суспільних відносин, якщо хоча б один із 
таких учасників є публічним і якщо визначення 
суб’єктів політичної домовленості не є можливим. 

Саме коло осіб, які охоплюються поняттям «пу-
блічний суб’єкт» або інтереси яких може зачіпати 



№ 1/2018

100

врегульована адміністративним правом діяльність, і 
визначає політичний рівень, на якому має бути при-
йняте рішення. Отже, відповідність методу правово-
го регулювання політичному критерію ефективності 
передбачає, що рішення приймається за волевияв-
ленням осіб (прямо чи опосередковано), на яких таке 
рішення впливає, чи імперативно державою за умо-
ви, що визначити суб’єкт політичної домовленості 
або його представника неможливо.

Подібна позиція відображена й у принци-
пі 10 Декларації, прийнятої Конференцією ООН із 
навколишнього середовища й розвитку в Ріо-де-Жа-
нейро, відповідно до якого екологічні питання вирі-
шуються найбільш ефективно за умови участі всіх 
зацікавлених громадян на відповідному рівні. На 
національному рівні кожна людина повинна мати 
доступ до інформації, що стосується навколишнього 
середовища, яка перебуває в розпорядженні держав-
них органів, включаючи інформацію про небезпечні 
матеріали, і мати можливість брати участь у процесі 
прийняття рішень [3].

У цьому аспекті необґрунтованим є прийняття 
на загальнодержавному рівні рішення про дозвіл на 
перевищення нормативів викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря, якщо такі викиди ство-
рюють шкоду для здоров’я населення лише в межах 
одного села, оскільки саме заінтересовані органи 
місцевого самоврядування чи відповідна терито-
ріальна громада мають бути наділені повноважен-
нями прийняти політичне рішення й збалансувати 
екологічні й економічні інтереси. Водночас при-
йняття такого рішення на рівні центральних орга-
нів влади дозволяє опосередковано (через виборних 
представників або осіб, призначених такими пред-
ставниками) особам, чиї інтереси взагалі не зачіпа-
ються, прийняти рішення щодо долі інших людей. 
Наприклад, представники територіальної громади 
міста Києва прийматимуть рішення щодо інтересів 
жителів міста Дніпро або навпаки. Вважаємо, що в 
такому разі територіальна громада населеного пунк-
ту, щодо якого приймається рішення, фактично усу-
вається від визначення власної долі й позбавляється 
права формувати та реалізовувати свої екологічні, 
економічні та соціальні інтереси.

З огляду на зазначене вважаємо за необхідне не 
погодитися з позицією Е.А. Лютягіної, яка на під-
ставі порівняльного аналізу діяльності органів пу-
блічної адміністрації зарубіжних країн і Російської 
Федерації вважає оптимальним рішенням проблеми 
організацію ефективної структури органів держав-
ного управління природними ресурсами: 

– концентрацію всіх функцій із вироблення дер-
жавної політики й нормативно-правового регулю-
вання в зазначеній сфері у єдиного органу;

– передання всіх контрольних і наглядових 
функцій одній службі, підконтрольній уряду;

– підпорядкування міністерству, відповідаль-
ному за державну політику й нормативно-правове 
регулювання в зазначеній сфері, усіх агентств, що 
реалізують функції з управління природними ресур-
сами й охорони довкілля [4, с. 13].

Прийняття рішення на політично обґрунтовано-
му рівні дозволяє дотриматися соціального й еконо-
мічного критеріїв ефективності методу правового 
регулювання, оскільки забезпечує таке:

– право осіб, чиї права й інтереси зачіпаються, 
впливати на кінцеве рішення щодо порушеного пи-
тання, що визначає межі та порядок реалізації прав і 
свобод особи в публічній сфері;

– дієвість механізмів захисту прав особи, оскіль-
ки в такому разі особа, чиї інтереси порушено, має 
можливість соціально та політично впливати на 
суб’єкт прийняття адміністративного рішення (ком-
петентний орган);

– підвищення якості правозастосовної практики, 
оскільки в такому разі суб’єкт правозастосування 
змушений діяти й у власних політичних інтересах;

– збалансування економічних і соціальних інте-
ресів саме тими особами (прямо чи через представ-
ників), чиї інтереси зачіпаються.

Зауважимо, що держава несе визначені екологіч-
ні зобов’язання перед мешканцями будь-якого місця 
на її території. Такі зобов’язання полягають у за-
безпеченні безпечного навколишнього середовища. 
Водночас держава має зобов’язання щодо забезпе-
чення належного економічного розвитку.

На нашу думку, імперативний метод адміністра-
тивно-правового регулювання має застосовуватися, 
якщо є загроза життю й здоров’ю громадян. У тако-
му разі держава має прямий конституційний обов’я-
зок втрутитися в правовідносини між суб’єктами 
регулювання й імперативно гарантувати збереження 
життя й здоров’я громадян, оскільки в такому разі 
баланс між соціальними й економічними інтересами 
та життям і здоров’ям принаймні однієї людини по-
лягає в збереженні життя й здоров’я, які є найвищи-
ми соціальними цінностями в Україні.

У цьому зв’язку проаналізуємо механізм забез-
печення якості атмосферного повітря, оскільки фак-
тично саме якість атмосферного повітря і є кінце-
вою метою правового регулювання в цій сфері.

Згідно з абз. 6, 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
охорону атмосферного повітря» нормативи еколо-
гічної безпеки атмосферного повітря – група нор-
мативів, дотримання яких запобігає виникненню 
небезпеки для здоров’я людини та стану навколиш-
нього природного середовища від впливу шкідливих 
чинників атмосферного повітря. Норматив якості ат-
мосферного повітря – критерій якості атмосферно-
го повітря, який відображає гранично допустимий 
максимальний вміст забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі й за якого відсутній негативний 
вплив на здоров’я людини та стан навколишнього 
природного середовища [5].

При цьому в ст. 6 Закону України «Про охоро-
ну атмосферного повітря» законодавець зазначив, 
що для оцінки стану забруднення атмосферно-
го повітря встановлюються нормативи екологіч-
ної безпеки атмосферного повітря та нормативи 
гранично допустимих викидів в атмосферне по-
вітря забруднюючих речовин, рівні шкідливого 
впливу фізичних і біологічних факторів у межах  
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населених пунктів, у рекреаційних зонах, в інших 
місцях проживання, постійного чи тимчасового 
перебування людей, на об’єктах навколишньо-
го природного середовища з метою забезпечення 
екологічної безпеки громадян і навколишнього 
природного середовища (нормативи якості атмос-
ферного повітря; гранично допустимі рівні впли-
ву акустичного, електромагнітного, іонізуючого й 
інших фізичних факторів і біологічного впливу на 
стан атмосферного повітря населених пунктів) [5]. 

Отже, законодавець надав перевагу викорис-
танню імперативного методу під час урегулю-
вання критеріїв якості повітря, указавши, що на 
загальнодержавному рівні визначаються вимоги 
щодо якості повітря.

На нашу думку, застосування імперативного ме-
тоду на державному рівні в цьому разі не лише від-
повідає європейській практиці, а і є обґрунтованим 
з огляду на таке. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 3, ч. 1 
ст. 50 Конституції України людина, її життя й здо-
ров’я визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Кожен має право на безпечне для життя й 
здоров’я довкілля [6]. 

Зазначені положення встановлюють обов’язок 
держави забезпечити екологічну безпеку (зокрема 
і якість повітря) на такому рівні, який не здійс-
нює загрози життю й здоров’ю людей. При цьому, 
оскільки життя і здоров’я кожної конкретної лю-
дини визнається цінністю, вищою за будь-які соці-
альні чи економічні блага, держава має обов’язок 
ужити всіх необхідних дій для відвернення загро-
зи життю й здоров’ю кожної людини, зокрема й 
екологічного характеру. 

Отже, положення Конституції, установлюючи 
взаємні права й обов’язки держави та людини, ви-
ключають диспозитивну домовленість між забруд-
нювачем і людиною на рівні, який створив би небез-
пеку для життя і здоров’я людини. Установлюючи 
нормативи якості повітря, держава діє в межах кон-
ституційних повноважень і зобов’язана встановити 
нормативи якості повітря імперативно. 

Крім того, висновок про застосування імпе-
ративного методу регулювання підтверджується 
й положеннями ч. 12 ст. 11 Закону України «Про 
охорону атмосферного повітря», в якій зазначено, 
що якщо за результатами спостережень за станом 
атмосферного повітря або розрахунковими дани-
ми встановлено зони, де внаслідок причин об’єк-
тивного характеру має місце перевищення норма-
тивів екологічної безпеки, приймається рішення 
про поетапне зниження викидів забруднюючих 
речовин підприємствами, установами, організаці-
ями та громадянами – суб’єктами підприємниць-
кої діяльності. Тривалість кожного етапу та необ-
хідне зменшення обсягів викидів забруднюючих 
речовин на кожному етапі встановлюються цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середо-
вища, обласними, Київською, Севастопольською 
міськими державними адміністраціями, органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим із 
питань охорони навколишнього природного сере-
довища за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері санітарного й епідемічного благополуччя 
населення [5].

Отже, у разі порушення вимог щодо якості атмос-
ферного повітря неодмінно відбувається втручання 
держави в екологічну ситуацію з метою поступового 
покращення якості повітря. Жодних проявів диспо-
зитивності за таких обставин не допускається. 

Іншим складовим елементом системи охорони 
атмосферного повітря, що становить інтерес у світлі 
завдань нашого дослідження, є регулювання обсягів 
забруднення атмосферного повітря.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 11 Закону України 
«Про охорону атмосферного повітря» для забезпе-
чення екологічної безпеки, створення сприятливого 
середовища життєдіяльності, запобігання шкідливо-
му впливу атмосферного повітря на здоров’я людей 
та навколишнє природне середовище здійснюється 
регулювання викидів найбільш поширених і небез-
печних забруднюючих речовин, перелік яких уста-
новлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік 
забруднюючих речовин переглядається Кабінетом 
Міністрів України не менше одного разу на 5 років 
за пропозицією Міністерства екології та природних 
ресурсів України й Міністерства охорони здоров’я 
України [5]. Отже, перелік речовин, викиди яких 
регулюються, установлюється імперативно на рівні 
центральних органів виконавчої влади. 

Вважаємо необґрунтованим застосування імпе-
ративного методу із зазначеною метою з огляду на 
декілька соціально-економічних і екологічних фак-
торів, зокрема:

– на загальнодержавному рівні встановлені 
обов’язкові вимоги до якості повітря, порушення 
яких призводить до прямого втручання держави;

– сама по собі наявність тих чи інших речовин в 
атмосферному повітрі не становить небезпеки для 
життя та здоров’я населення, тоді як відповідний 
рівень концентрації небезпечних забруднюючих 
речовин безпосередньо впливає на сумісність ат-
мосферного повітря з вимогами до сприятливого 
навколишнього середовища (навіть наявність ра-
діоактивних речовин за їх низької концентрації не 
становить небезпеки для життя та здоров’я люди-
ни, а наявність вуглекислого газу за високої кон-
центрації є смертельною);

– визначення переліку забруднюючих речовин є 
дискреційним повноваженням і здійснюється за від-
сутності чітких критеріїв, про що свідчить уживан-
ня оціночних понять «найбільш поширених і небез-
печних забруднюючих речовин» у ч. 1 ст. 11 Закону 
України «Про охорону атмосферного повітря».

У зв’язку з тим, що значення має не конкрет-
на речовина, а її концентрація в атмосферному 
повітрі, перелік речовин, які є забруднюючими, 
має бути встановлений для конкретної місцевості 
залежно від виконання чи порушення в цій місце-
вості загальнодержавних вимог до якості повітря. 
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Наприклад, викиди метану в процесі фермерства 
в населеному пункті, де концентрація метану пе-
ревищує нормальну, має підлягати регулюванню. 
Водночас викиди небезпечних речовин, якщо їх 
обсяги не впливають на якість повітря, не мають 
підлягати регулюванню.

Іншими словами, застосування законодавцем імпе-
ративного методу під час установлення переліку забруд-
нюючих речовин є неефективним, оскільки такий пере-
лік має залежати від концентрації конкретних речовин 
в атмосферному повітрі в межах відповідної території. 

За умови, що не створюється небезпека для 
життя й здоров’я людини, визнання конкретної 
речовини шкідливою для довкілля має бути пред-
метом політичного рішення в межах кожної кон-
кретної території й вимагає врахування балансу 
економічних і екологічних інтересів. Так, грома-
ди, які надають перевагу розвитку промисловості, 
можуть розширювати перелік забруднюючих ре-
човин і допустимий обсяг забруднення, а грома-
ди, зацікавлені в збереженні навколишнього при-
родного середовища, – діяти протилежним чином, 
зважаючи на економічні й екологічні пріоритети. 
Однак слід мати на увазі, що розширення переліку 
забруднюючих речовин і допустимого обсягу за-
бруднення має узгоджуватися з нормативами яко-
сті атмосферного повітря, порушення яких тягне 
за собою втручання держави в правовідносини 
між забруднювачем і громадою.

Отже, визначення переліку забруднюючих речо-
вин із застосуванням імперативного методу є необ-
ґрунтованим за умови категоричного визначення ви-
мог до якості атмосферного повітря. Таким чином, 
імперативний метод правового регулювання відно-
син щодо охорони атмосферного повітря має бути 
застосований у разі й у межах:

1) наявності публічного учасника правовідносин, 
якщо не можна визначити конкретну групу осіб та/
або визначити їх уповноваженого представника;

2) вірогідності створення небезпеки для життя чи 
здоров’я людини;

3) неможливості досягти політичної домовлено-
сті (тобто не реалізації диспозитивного методу);

4) необхідності створення запобіжників для по-
літичних домовленостей, щоб вони не призводили 
до очевидного дисбалансу інтересів або порушення 
основоположних прав людини.

В інших випадках застосуванню підлягає диспо-
зитивний метод, який дозволяє максимально збалан-
сувати соціальні, економічні й екологічні інтереси 
територіальних громад, а також прагнення до збере-
ження та поліпшення стану навколишнього природ-
ного середовища в межах території впливу забруд-
нювачів атмосферного повітря.
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Юровська в.в. ДО ПиТАННЯ ПРО КРиТЕРІЇ виЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПРАвОвОГО 
РЕГУЛЮвАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОхОРОНи АТМОсФЕРНОГО ПОвІТРЯ

Стаття містить результати вивчення теоретичних підстав для застосування імперативного методу 
правового регулювання як способу втручання держави в правовідносини за участю публічного суб’єкта. 
Здійснено аналіз випадків, в яких застосування диспозитивного методу є неможливим з огляду на відсутність 
або невизначеність суб’єкта політичного діалогу. На прикладі інститутів охорони атмосферного повітря 
проаналізовано ефективність застосування імперативного методу з метою збалансування економічних, 
екологічних і соціальних інтересів мешканців населених пунктів на території забруднення. Вироблено 
перелік критеріїв для застосування імперативного методу правового регулювання у сфері охорони 
атмосферного повітря.

Ключові слова: метод правового регулювання, імперативний метод правового регулювання, охорона 
атмосферного повітря, критерії застосування імперативного методу правового регулювання.

Юровская в.в. К вОПРОсУ О КРиТЕРиЯх ОПРЕДЕЛЕНиЯ МЕТОДА ПРАвОвОГО 
РЕГУЛиРОвАНиЯ ДЛЯ ОБЕсПЕЧЕНиЯ ОхРАНЫ АТМОсФЕРНОГО вОЗДУхА

Статья содержит результаты изучения теоретических оснований применения императивного метода 
правового регулирования как способа вмешательства государства в правоотношения с участием публичного 
субъекта. Проанализированы случаи, в которых применение диспозитивного метода является невозможным 
в силу отсутствия или невозможности определения субъекта политического диалога. Также на примере 
институтов охраны атмосферного воздуха был проведён анализ эффективности применения императивного 
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метода с целью сбалансирования экономических, социальных и экологических интересов жителей 
загрязненной территории. Выработаны критерии для применения императивного метода регулирования в 
исследуемой сфере.

Ключевые слова: метод правового регулирования, императивный метод правового регулирования, охрана 
атмосферного воздуха, критерии применения императивного метода правового регулирования.

Yurovska V.V. ON THE ISSUE OF CRITERIA FOR DETERMINING A METHOD OF LEGAL 
REGULATION FOR ENSURING AIR PROTECTION

The article reveals the outcomes of the research of the sound theoretical basis for the applying of the imperative 
method of legal regulation as a way of the state to interfere in the relationships involving a public subject. Analysis 
of the cases, where discretionary method is inapplicable due to the absence or impossibility of determination of 
subject of the political dialog was conducted. Also, in context of the air protection regulations, effectiveness of the 
imperative method as an instrument of balancing social, economical and ecological interest was assessed. Author 
has also introduced the number of criteria that should be applied prior to giving preference to imperative method of 
legal regulation over another one.

Key words: method of legal regulation, imperative method, air protection, criteria of the imperative method 
applicability.
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КРиМІНАЛьНО-ПРАвОвА ОхОРОНА вОДНих РЕсУРсІв  
ЗА ЗАКОНОДАвсТвОМ ОКРЕМих КРАЇН свІТУ

Постановка проблеми. Зростання масштабів 
розвитку техніко-індустріальних галузей діяльності 
людини докорінно змінило можливість її впливу на 
оточуюче середовище. Майже всюди у світі погір-
шується екологічна ситуація, скорочуються запаси 
природних ресурсів, погіршується стан здоров’я 
людей. Саме тому однією з найголовніших проблем, 
що постають на сучасному етапі розвитку людства, 
є життя в умовах кризи природних ресурсів і продо-
вольства та погіршення стану довкілля. 

Значна поширеність екологічних правопору-
шень зумовлює виняткове занепокоєння не тільки 
в Україні, але й у всьому світі, свідченням чого є 
чимала кількість прийнятих міжнародних доку-
ментів. До них, зокрема, можна віднести: Міжна-
родний пакт про економічні, соціальні та культур-
ні права (який передбачає необхідність «вимагати 
найбільш ефективного освоєння і застосування 
природних ресурсів»), Всесвітня хартія природи 
(цей документ покладає на всі держави обов’язок 
зберігати планету та її природу), Декларація з на-
вколишнього середовища і розвитку (передбачає, 
що захист навколишнього середовища є невід’єм-
ною частиною процесу сталого розвитку і не може 
дистанціюватись від нього). 

стан дослідження. Проблеми кримінально-пра-
вової охорони водних ресурсів за законодавством за-
рубіжних країн були предметом дослідження в робо-
тах таких вчених, як: Гавриш С.Б., Матвійчук В.К., 
Мельник М.І., Присяжний В.М.

Метою цієї статті є аналіз зарубіжного досвіду 
кримінально-правової охорони водних ресурсів.

виклад основного матеріалу. Слід наголосити, 
що до ключових суспільних і науково-технічних 
проблем сьогодення належить питання збережен-
ня та відтворення вод (водних ресурсів, об’єктів). 
Незважаючи на визначальну значимість вирішення 
даної проблеми, майже повністю відсутній порів-
няльно-правовий метод її дослідження. Однак за-
гальновідомо, що порівняльне дослідження виконує 
не тільки неабияку науково-пізнавальну функцію, 
але й має виразний практичний сенс. Тому вважає-
мо за доцільне провести дослідження складів злочи-
нів, пов’язаних зі злочинним порушенням відповід-
них водоохоронних правил та норм у законодавстві 
України та окремих зарубіжних країн у порівняль-
ному аспекті.

Найперше, зупинимося на аналізі структури кри-
мінального закону досліджуваних зарубіжних країн 
та місця в ньому норм, присвячених охороні вод-
них ресурсів. Загальноприйнятим для переважної 
більшості країн є виділення екологічних злочинів 
в окремий розділ кримінального закону, до якого, 
серед іншого, включені норми щодо охорони вод. 
У Кримінальному кодексі (далі – КК) України таким 
є Розділ 8 «Злочини проти довкілля», котрий налі-
чує 21 статтю, серед яких у контексті даного дослі-
дження можна виділити: порушення правил охорони 
вод (ст. 242), забруднення моря (ст. 243), порушення 
законодавства про континентальний шельф України 
(ст. 244), незаконне зайняття рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промислом (ст. 249), про-
ведення вибухових робіт із порушенням правил охо-
рони рибних запасів (ст. 250).

Що ж стосується зарубіжних країн, то, напри-
клад, КК Республіки Узбекистан злочини у сфері 
охорони довкілля об’єднує в Розділі 4 «Злочини у 
сфері екології». Ця глава має 12 статей. Злочинним, 
зокрема, визнається порушення умов користування 
водами та водоймами (ст. 203). Цікавим є те, що за-
конодавець майже не відмежовує водні ресурси від 
інших компонентів природи, таких як повітря, зем-
ля, надра, а тому води здебільшого є складовим еле-
ментам безпосереднього об’єкта багатьох складів 
злочинів, наприклад, забруднення навколишнього 
природного середовища (ст. 196). До того ж аналіз 
окремих норм свідчить, що для Узбекистану пріо-
ритетним є застосування економічних санкцій, що 
видається досить перспективним кроком.

Кримінальний закон Латвійської Республіки у 
Главі 11 «Злочинні діяння проти природного середо-
вища» зосереджує 20 статей. Серед посягань на вод-
ні об’єкти законодавець виділив: порушення правил 
експлуатації і використання землі, її надр, вод і лісів 
(ст. 96), порушення правил використання морських 
природних ресурсів (ст. 97), незаконне захоронення 
небезпечних речовин у водах і надрах землі (ст. 100), 
забруднення моря (ст. 101), забруднення і засмічен-
ня землі, лісів і вод (ст. 102) тощо.

Досить незвичним для вітчизняного законотво-
рення видається спосіб систематизації норм кри-
мінального права, застосований у КК Литовської 
республіки. Так, зі структури кримінального закону 
стає очевидним висновок про фактичне ототожнення  
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екологічних злочинів та злочинів проти здоров’я 
людини за ступенем суспільної небезпечності. Нор-
ми, що регулюють вищеназвані категорії злочинів 
та проступків, об’єднані в єдину Главу 38 «Злочи-
ни та кримінальні проступки проти навколишнього 
середовища і здоров’я людини», яка передбачає від-
повідальність за: порушення правил охорони навко-
лишнього середовища або використання природних 
ресурсів (ст. 270), незаконне полювання або рибаль-
ство (ст. 272), незаконне знищення боліт (ст. 273) 
тощо. Не вдаючись до критики та не заперечуючи 
істотні недоліки, вважаємо, що такий підхід є ціл-
ком виправданим, зважаючи на наявність прямого 
причинно-наслідкового зв’язку між порушенням 
природоохоронних приписів та завданням шкоди 
здоров’ю людей. 

Особлива частина КК Молдовської республіки 
містить Главу 9 «Екологічні злочини», ст. 229 якої 
криміналізує таке діяння, як забруднення вод. При-
чому відмінною рисою цієї норми є можливість від-
повідальності як фізичних, так і юридичних осіб.

Протягом останніх років досить суттєвих змін 
зазнав КК Естонії. Так, якщо раніше суспільно не-
безпечні діяння проти навколишнього природного 
середовища в цілому та водних ресурсів зокрема КК 
Естонської Республіки відносив до господарських 
злочинів, то, аналізуючи останню редакцію кодексу, 
можна помітити вплив адаптаційних процесів, що 
тривають у країнах ЄС. На сьогодні, злочини, об’єк-
том яких є елементи навколишнього середовища 
(в тому числі й води), за зразком більшості європей-
ських країн, виокремлені в окрему Главу 20 Спеці-
альної частини КК – «Злочини проти навколишнього 
природного середовища», яка, серед іншого, описує 
склади злочинів: забруднення навколишнього сере-
довища (ст. 364), порушення заборони викидів за-
бруднюючих речовин з кораблів у море (ст. 3651) та 
ін. До того ж законодавець розділяє умисні еколо-
гічні злочини та злочини, вчинені з необережності.

Користуючись вищезгаданим методом порівняль-
но-правового аналізу правових норм, здійснимо спів-
віднесення норм КК України та відповідних законів 
зарубіжних країн, що дозволить виявити існуючі тен-
денції законотворчості у вітчизняному і зарубіжному 
законодавствах, а також виявити наявні проблеми. 

По-перше, зазначимо, що з позицій як вітчизня-
ного, так і преважної більшості зарубіжних зако-
нодавців, злочином визнається порушення правил 
охорони вод (водних об’єктів). В КК України таке ді-
яння охоплюється ст. 242, яка передбачає покарання 
за посягання на суспільні відносини, що виникають 
з приводу охорони водних ресурсів від забруднення 
або виснаження, а також їхнього раціонального ви-
користання, відтворення та оздоровлення, що ство-
рило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для 
довкілля, спричинило загибель або захворювання 
людей, масову загибель об’єктів тваринного і рос-
линного світу або інші тяжкі наслідки. Аналогічну 
норму містить також КК Литовської республіки, 
ст. 270 якого передбачає кримінальну відповідаль-
ність за порушення правил охорони навколишнього  

середовища або використання природних ресурсів. 
Схожими за змістом є: ст. 364 КК Естонії, якою пе-
редбачена кримінальна відповідальність за забруд-
нення водних об’єктів, що заподіяло істотну шкоду 
або ж завдало великих збитків, або спричинило інші 
тяжкі наслідки; та ст. 229 КК Республіки Молдови, 
яка охоплює такі діяння, як зараження або інше за-
бруднення поверхневих чи підземних вод, що за-
подіяло шкоду в значних розмірах або спричинило 
смерть людини. Схожий підхід використовується 
законотворцями у КК Республіки Узбекистан та 
Латвії, однак, на відміну від вищевказаних країн, в 
них окремими статтями забезпечується охорона су-
спільних відносин у сфері забруднення вод (ст. 196 
КК Узбекистану та ст. 102 КК Латвії) та щодо раці-
онального користування та експлуатації вод (ст. 203 
КК Узбекистану та ст. 96 КК Латвії).

Отже, аналіз наведених статей свідчить, що в кож-
ній з названих країн підлягають кримінальному по-
каранню дії, що посягають на суспільні відносини з 
охорони водних об’єктів у різній інтерпретації. Так, 
якщо ст. 242 КК України та ст. 270 КК Литви регулю-
ють відносини з охорони, раціонального використан-
ня, відтворення та оздоровлення водних об’єктів від 
забруднення та виснаження, то у ст. 158 КК Естонії 
мова йде про такі ж відносини, але щодо захисту їх 
виключно від забруднення, а в ст. 229 КК Молдови 
– від зараження або іншого забруднення. Дещо інші 
відносини охороняються КК Латвії та Узбекистану: в 
них робиться акцент саме на відносинах з експлуата-
ції (користування) та використання водних об’єктів. 
Дещо різниться також обсяг охоронюваних кримі-
нальним законом водних об’єктів: в Україні, Литві, 
Латвії та Естонії така охорона надається всім без ви-
нятку водним об’єктам, у законодавстві Молдови 
вказується саме на поверхневі та підземні води, а КК 
Узбекистану охоплює поняття «води та водойми».

Здійснюючи опрацювання вказаних вище норм, 
варто зупинитися на зіставленні видів та міри пока-
рання, передбачених за вчинення таких діянь. Зазна-
чимо, що для кожної з досліджуваних країн харак-
терним є диференціація відповідальності залежно 
від наслідків, які настали: від штрафу до обмеження 
або позбавлення волі. Однак спостерігаються й пев-
ні особливості. Так, санкції статей КК України, Мол-
дови та Узбекистану передбачають, окрім іншого, 
позбавлення права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю, до того ж КК Узбекистану 
за вчинені діяння допускає альтернативне покарання 
у виді обов’язкових громадських або виправних ро-
біт, що є характерним також для КК Латвії та Лит-
ви. Суттєвою рисою кримінального законодавства 
Молдови, Естонії та Литви є розмежування пока-
рання для фізичних та юридичних осіб, причому в 
першому та другому варіанті до юридичної особи, 
визнаної винною у вчиненні злочину, може бути за-
стосоване виключно грошове стягнення.

По-друге, зауважимо, що серед кодексів дослі-
джуваних країн вирізняються КК України та Лат-
вії, яким притаманна наявність такого злочину, як 
забруднення моря (ст. 243 та ст. 101 відповідно). 
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Обидві норми прямо вказують на джерело такого 
забруднення, а саме: шкідливі (небезпечні) матері-
али, речовини або відходи, а також на факт настан-
ня наслідків у виді: заподіяння істотної шкоди при-
родному середовищу, здоров’ю людей, майновим 
або господарським інтересам (Латвія); створення 
небезпеки для життя чи здоров’я людей або живих 
ресурсів моря; спричинення загибелі чи захворю-
вання людей, масової загибелі об’єктів тваринного і 
рослинного світу; інших тяжких наслідків (Україна). 
Різниця в конструкції даних статей полягає в тому, 
що український законодавець у диспозиції норми 
прямо передбачив місце вчинення злочину – вну-
трішні морські чи територіальні води або води ви-
ключної (морської) економічної зони України, а лат-
війські правотворці натомість здійснили вказівку на 
повторність даного діяння (тому можна припустити, 
що вчинення таких дій вперше тягне адміністратив-
ну або інший вид відповідальності). 

Водночас Латвія, єдина серед названих країн, ок-
ремо передбачає настання кримінальної відповідаль-
ності за незаконне поховання радіоактивних речовин, 
небезпечних хімічних речовин чи продуктів, мате-
ріалів або відходів у водах і надрах землі (ст. 100). 
Керуючись принципами аналогії права, можна при-
пустити, що названа норма є цілою у відношенні до 
вищезазначеної, яка виступає частиною (зважаючи на 
звуження обсягу об’єкта злочину). Покарання за такі 
діяння несуттєво, але все ж різняться: у випадку ква-
ліфікації діяння за ст. 100 КК, передбачено міру пока-
рання дещо вищу, аніж за ст. 101 КК Латвії. 

По-третє, найчисленнішими за кількістю та ва-
ріативністю у кримінальному законодавстві ви-
значених країн є норми, що регулюють питання 
забезпечення раціонального природокористування 
та охорони водних природних ресурсів. Так, у біль-
шості країн, в тому числі в Україні, законодавцем 
здійснено криміналізацію такого діяння, як неза-
конне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом або ж незаконне рибальство. 
Проводячи паралель між національним та зарубіж-
ним кримінальним законодавством, можна конста-
тувати наступне: 

1) КК України (ст. 249), Узбекистану (ст. 202), 
Молдови (ст. 234), Латвії (ст. 110), Литви (ст. 272) та 
Естонії (ст. 361) містять пряму вказівку на обов’яз-
ковий наслідок, а саме – завдання шкоди охороню-
ваним законом суспільним інтересам, хоча й розхо-
дяться в її обсязі: істотна шкода (Україна, Латвія), 
значна шкода (Узбекистан, Естонія), велика шкода 
(Литва), шкода в розмірі, що перевищує 200 умов-
них одиниць (Молдова). А отже, всі зазначені скла-
ди злочинів сконструйовані як злочини з матеріаль-
ним складом.

2) Більшість названих статей визначають пока-
рання за кваліфікований склад злочину. Наприклад, 
в КК України кваліфікований склад злочину утво-
рений вказівкою на спосіб його вчинення (із засто-
суванням вибухових, отруйних речовин, електро-
струму або іншим способом масового знищення) 
або його повторність; в КК Узбекистану – спосіб 

вчинення (з використанням наземних, водних або 
повітряних механізованих засобів, із застосуван-
ням вибухових пристроїв, отрутохімікатів), особу 
злочинця (небезпечний рецидивіст, особа з вико-
ристанням свого службового становища, група 
осіб) або ж завдані збитки (великі чи особливо 
великі); в КК Латвії – особу злочинця (група осіб 
за попередньою змовою), спосіб вчинення (з ви-
користанням електричного струму, вибухових або 
отруйних речовин) та місце вчинення злочину 
(на особливо охоронюваних державою природних 
територіях або об’єктах).

3) Відмінною від інших є ст. 202 КК Узбекиста-
ну, відповідно до якої в разі відшкодування заподі-
яної матеріальної шкоди у трикратному розмірі не 
застосовується покарання у виді обмеження волі та 
позбавлення волі, що видається досить прогресив-
ним рішенням і закріплює спрямування криміналь-
ного законодавства не на застосування репресивних 
заходів до правопорушників, а на першочергову не-
обхідність відшкодування завданої навколишньому 
середовищу шкоди.

4) КК Литви та Латвії в диспозиціях перерахо-
ваних статей обов’язковою ознакою об’єктивної 
сторони злочинів називають час, місце та засоби 
(способи) їх вчинення, а саме – заборонений для 
риболовлі час, в заборонених місцях або з викорис-
танням заборонених засобів або способів (самовіль-
ний видобуток). Причому КК Латвії у ст. 110, як і у 
випадку зі ст. 101, чітко передбачає можливість на-
стання відповідальності тільки за злочин, вчинений 
повторно протягом року.

5) КК Латвії окремо визначає відповідальність за 
порушення правил дослідження або використання 
живих або неживих природних ресурсів континен-
тального шельфу або економічної зони Латвійської 
Республіки (ст. 97). Знову ж таки, прослідковується 
підхід законодавця до розмежування водних об’єк-
тів в цілому та моря. Аналогічно з вже досліджени-
ми нормами, кримінальна відповідальність настає 
за порушення таких правил повторно протягом року 
(що дає право припустити існування інших видів 
відповідальності, що передують кримінальній) або 
у випадку завдання істотної шкоди морю, зонам від-
починку чи іншої істотної шкоди.

висновки. Аналіз наведених норм зарубіжного 
законодавства свідчить про те, що характерними у 
сфері забезпечення кримінально-правової охоро-
ни водних ресурсів для вказаних країн є такі, як: 
забруднення, засмічення вод, порушення правил 
використання, експлуатації та охорони водних 
об’єктів як невід’ємних елементів навколишнього 
природного середовища. Однак ці діяння сформу-
льовані дещо у відмінній інтерпретації. Аналогіч-
но, по-різному закріплені кваліфікуючі ознаки та 
наслідки таких злочинних посягань. Поряд із тим 
такі розбіжності не створюють суттєвих складно-
щів, як під час тлумачення зарубіжного законодав-
ства, так і під час здійснення порівняльно-право-
вого аналізу, шляхом зіставлення з положеннями 
кримінального закону України.



Приватне та публічне право

107

В цілому, розглянуті приписи кримінального законо-
давства зарубіжних країн, в існуючому формулюванні, 
позитивно відбиваються на відносинах з охорони, раці-
онального використання, відтворення та оздоровлення 
водних об’єктів у масштабах декількох країн.
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Берднік І.в. КРиМІНАЛьНО-ПРАвОвА ОхОРОНА вОДНих РЕсУРсІв ЗА ЗАКОНОДАвсТвОМ 
ОКРЕМих КРАЇН свІТУ

Стаття присвячена аналізу кримінального законодавства України, Молдови, Узбекистану, Латвії, Литви та 
Естонії. Досліджуються окремі склади злочинів у сфері охорони водних ресурсів як невід’ємних елементів 
навколишнього природного середовища. Автор доходить висновку, що досліджувані норми зарубіжного 
законодавства свідчать про те, що характерними у сфері забезпечення кримінально-правової охорони водних 
ресурсів для вказаних країн є такі злочини, як: забруднення, засмічення вод, порушення правил використання, 
експлуатації та охорони водних об’єктів. Однак ці діяння сформульовані дещо у відмінній інтерпретації. 
Аналогічно, по-різному закріплені кваліфікуючі ознаки та наслідки таких злочинних посягань. Поряд із 
тим, такі розбіжності не створюють суттєвих складнощів, як під час тлумачення зарубіжного законодавства, 
так і під час здійснення порівняльно-правового аналізу, шляхом зіставлення з положеннями кримінального 
закону України.

Ключові слова: кримінальне законодавство, вода, водний об’єкт, охорона вод, засмічення вод, 
забруднення вод.

Бердник и.в. УГОЛОвНО-ПРАвОвАЯ ОхРАНА вОДНЫх РЕсУРсОв сОГЛАсНО 
ЗАКОНОДАТЕЛьсТвУ ОТДЕЛьНЫх сТРАН МиРА

Статья посвящена анализу уголовного законодательства Украины, Молдовы, Узбекистана, Латвии, 
Литвы и Эстонии. Исследуется отдельные составы преступлений в сфере охраны водных ресурсов как 
неотъемлемых элементов окружающей природной среды. Автор приходит к выводу, что исследуемые 
нормы зарубежного законодательства свидетельствуют о том, что характерными при обеспечении уголовно-
правовой охраны водных ресурсов для указанных стран являются такие преступления, как: загрязнение, 
засорение вод, нарушение правил использования, эксплуатации и охраны водных объектов. Однако эти 
действия сформулированы в несколько отличной интерпретации. Аналогично, по-разному закреплены 
квалифицирующие признаки и последствия таких преступных посягательств. Вместе с тем, такие 
разногласия не создают существенных сложностей, как при толковании зарубежного законодательства, так 
и при осуществлении сравнительно-правового анализа, путем сопоставления с положениями уголовного 
закона Украины.

Ключевые слова: уголовное законодательство, вода, водный объект, охрана вод, засорения вод, 
загрязнение вод.

Berdnik I.V. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION  
OF WATER RESOURCES UNDER THE LAW OF UKRAINE, BELARUS AND RUSSIA

The scale of the development of techno-industrial branches of human activity radically changed the possibilities 
of its influence on the environment. Almost everywhere in the world the ecological situation worsens, natural 
resources are shrinking, and the health of people is deteriorating. That is why one of the main problems of the 
present human development is life in the face of limited natural resources and food and the deterioration of the 
environment.

Significant prevalence of environmental offenses causes exceptional concern not only in Ukraine but also 
throughout the world. This is evidenced by a large number of international documents. Among them, in particular, The 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (which requires the «demand for the most effective 
development and application of natural resources»), The World Charter for Nature (this document obliges all states to 
maintain the planet and its nature), The Declaration on Environment and Development (envisages that environmental 
protection is an integral part of the process of sustainable development and cannot be distanced from it).
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Problems of criminal law protection of water resources under the legislation of foreign countries 
were the subject of research in the work of such scientists as: Gavrish S.B., Matviychuk V.K.,  
Melnik M.I., Prisyazhny V.M.

The purpose of this article is to analyze the foreign experience of criminal law protection of water resources.
It should be emphasized that the issue of conservation and reproduction of water (water resources, objects) 

belongs to the key social and scientific and technical problems of the present. Despite the decisive significance of 
solving this problem, the comparative legal method of its investigation is almost completely absent. However, it is 
well-known that comparative research does not only have a remarkable scientific and cognitive function, but also 
has a meaningful practical meaning. Therefore, it is necessary to conduct a study on the composition of crimes 
related to violations of the relevant rules and norms for water protection in the legislation of Ukraine and some 
foreign countries in a comparative aspect.

First of all, it is necessary to analyze the structure of the criminal legislation of the studied foreign countries and 
the place of norms for the protection of water resources in it. Generally recognized for the overwhelming majority 
of countries is the division of environmental crimes into a separate section of the criminal law, which also contains 
rules for the protection of waters.

The analysis of the above norms of foreign legislation testifies that the specific features of ensuring the criminal 
legal protection of water resources for the specified countries are such as water pollution, violation of the rules of 
use, operation and protection of water objects as integral elements of the natural environment. However, these acts 
are formulated in somewhat different interpretations. At the same time, such differences do not create significant 
difficulties either in interpreting foreign law, or in the implementation of comparative legal analysis with the 
provisions of the criminal law of Ukraine.
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сУТНІсТь сПЕЦІАЛьНОГО ДОсУДОвОГО РОЗсЛІДУвАННЯ  
(IN ABSENTIA) У КРиМІНАЛьНОМУ ПРОвАДжЕННІ

Інститут спеціального кримінального прова-
дження займає особливу нішу в кримінальному 
процесі України. Відмінності в законодавчому 
регулюванні кримінального провадження за від-
сутності підозрюваного чи обвинуваченого стали 
результатом диференціації кримінально-процесу-
альної форми, обумовленої значним поширенням 
випадків ухилення підозрюваними та обвинуваче-
ними, які перебувають за межами України і оголо-
шені в міждержавний та/або міжнародний розшук, 
від явки на виклики слідчого, прокурора, слідчого 
судді, суду, та необхідністю в такій ситуації забез-
печити реалізацію принципу невідворотності кри-
мінальної відповідальності.

Особливості спеціального досудового розсліду-
вання (in absentia, заочного) та правове становище 
осіб під час його здійснення досліджувалися бага-
тьма українськими вченими, такими, як: О.В. Захар-
ченко, О.П. Кучинська, Ю.І. Азаров, В.О. Гринюк, 
І.В. Цюприк, Д.О. Алєксєєва-Процюк, О.Г. Янов-
ська, Л.Д. Удалова, О.В. Маленко, В.О. Попелюшко, 
В.М. Трубніков, С.Л. Шаренко, О.Г. Шило, І.В. Ба-
систа, Л.В. Максимів, В.Т. Маляренко, І.В. Гловюк, 
О.О. Нагорнюк-Данилюк та ін. 

Якщо звернутися до зарубіжного криміналь-
ного процесу, можна зазначити, що кримінальне 
провадження за відсутності підозрюваного чи 
обвинуваченого досить розроблене і давно вико-
ристовується в інтересах прискорення здійснення 
правосуддя. Заочне провадження використовуєть-
ся в судовій практиці багатьох європейських кра-
їн, серед яких Великобританія, Німеччина, Фран-
ція, Данія, Болгарія, Естонія, Литва, Швейцарія 
тощо, досвід яких засвідчив доцільність існування 
такої практики та відповідність її певної процеду-
ри європейським стандартам.

Жодний міжнародний правовий акт із прав 
людини не містить вимоги про обов’язкову при-
сутність обвинуваченого в залі судового засідан-
ня. Більше того, у ст. 21 Європейської конвенції 
про міжнародну дійсність кримінальних вироків 
1970 року зазначено, що коли ця Конвенція не пе-
редбачає іншого, виконання вироків, винесених за 
відсутності обвинуваченого, та постанов у кри-
мінальних справах здійснюється за тими самими 
правилами, що й інших вироків [3].

Проте Закон України «Про ратифікацію Євро-
пейської конвенції про міжнародну дійсність кримі-
нальних вироків» від 26.09.2002 р. містив застере-
ження про те, що Україна відмовлятиме у виконанні 
санкцій, винесених за відсутності підсудного [10].  

Це положення Закону було виключене на підставі за-
кону України «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів Украї-
ни (далі – КПК) щодо невідворотності покарання 
за окремі злочини проти основ національної безпе-
ки, громадської безпеки та корупційні злочини» від 
07.10.2014 р. Проте йому передували й інші спроби 
законодавця регламентувати питання про проведен-
ня кримінального провадження за відсутності підо-
зрюваного, обвинуваченого [13, с. 52]. Так, 16 січня 
2014 року було прийнято Закон України «Про внесен-
ня змін до Кримінального процесуального кодексу 
України щодо заочного кримінального проваджен-
ня», за яким КПК України було доповнено новою гла-
вою «Заочне кримінальне провадження» [8]. Однак 
уже 28 січня 2014 року Верховна Рада України визна-
ла цей Закон таким, що втратив чинність [7].

Цим Законом були внесені зміни й до КПК, 
а саме – закріплений особливий порядок здійснення 
спеціального досудового розслідування та спеціаль-
ного судового провадження, тобто порядок здійс-
нення кримінального провадження за відсутності 
підозрюваного чи обвинуваченого [9].

Відповідно до змін, КПК доповнюється новою 
главою 241 «Особливості спеціального досудового 
розслідування кримінальних правопорушень». Вона 
передбачає здійснення спеціального досудового роз-
слідування на підставі ухвали слідчого судді у кримі-
нальному провадженні щодо злочинів, передбачених 
статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 
116, 118, частинами 2–5 статті 191 (у випадку злов-
живання службовою особою своїм службовим стано-
вищем), статтями 209, 255–258, 258-1, 258-2, 258-3, 
258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 
368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримі-
нального кодексу України, стосовно підозрюваного, 
крім неповнолітнього, який переховується від органів 
слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 
відповідальності та оголошений у міждержавний та/
або міжнародний розшук. Здійснення спеціального 
досудового розслідування щодо інших злочинів не 
допускається, крім випадків, коли злочини вчинені 
особами, які переховуються від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідаль-
ності або оголошені в міждержавний та/або міжна-
родний розшук, та вони розслідуються в одному кри-
мінальному провадженні із злочинами, зазначеними 
в цій частині, а виділення матеріалів щодо них може 
негативно вплинути на повноту досудового розсліду-
вання та судового розгляду.
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Отже, для забезпечення встановленого право-
порядку та здійснення правосуддя, задоволення 
публічних інтересів у протидії злочинності й від-
новлення прав потерпілих у випадках, коли обви-
нувачений переховується від органів юстиції або 
уникає контактів з ними, перебуваючи в невідомо-
му місці або місці, з якого неможливо у примусо-
вому порядку його до них доставити, намагаючись 
ухилитися від відповідальності, кожна держава 
може вдатись до використання такого правового ін-
струменту, як спеціальне (заочне, in absentia) кри-
мінальне провадження.

Згідно із західноєвропейською правовою доктри-
ною для позначення заочного судочинства застосо-
вується юридична формула «in contumaciam», що з 
латини перекладається, як «у відповідь на впертість». 
За англосаксонською – «in absentia», з латини – «за 
відсутності». Етимологія цих категорій вказує, що 
заочне кримінальне провадження здійснюється внас-
лідок протидії правосуддю шляхом невиконання об-
винуваченим обов’язку особисто бути присутнім у 
суді або через використання ним права на розгляд 
судом обвинувачення за його відсутності. Зрозуміло, 
що при цьому зростає загроза судової помилки. Осо-
бливо негативно позначилося на репутації вказаного 
інституту використання заочної форми розслідувань 
та суду за часів панування інквізиції, авторитарних і 
тоталітарних режимів. Пам’ять про сумну долю їхніх 
жертв обумовлює й зараз неоднозначне ставлення 
юристів до його сприйняття [1, с. 4].

Так, Р.Г. Пєсцов вважає, що заочний розгляд 
кримінальних справ слід розглядати як спосіб при-
скорення судочинства за відсутності підсудного, 
а також як можливість підвищення ефективності 
правосуддя з метою ефективнішого захисту інтере-
сів потерпілого від злочину та зменшення зловжи-
вання підсудним своїми процесуальними правами 
[6, с. 161–162]. Заочне провадження, на думку вче-
ного, відповідає всім ознакам самостійного кримі-
нально-процесуального провадження і займає окре-
ме місце в системі кримінального процесу.

На думку О.О. Казакова, під заочним судовим 
розглядом кримінальних справ слід розуміти ін-
ститут кримінального судового провадження, який 
охоплює розгляд кримінальних справ по суті судами 
першої та апеляційної інстанцій за відсутності під-
судного, що характеризується наявністю виключень 
із принципів і загальних умов судового розгляду 
(перш за все, вимог про участь сторін і безпосеред-
ність дослідження доказів) і, як наслідок, істотним 
комплексом відмінних рис порівняно із загальним 
порядком розгляду справи [4, с. 6].

Констатуючи безспірність наявності значних 
відмінностей здійснення спеціального криміналь-
ного провадження порівняно із загальним поряд-
ком, одночасно беручи до уваги положення ч. 2 
ст. 7 КПК про те, що зміст і форма кримінального 
провадження за відсутності підозрюваного чи обви-
нуваченого повинні відповідати загальним засадам 
кримінального провадження, з урахуванням особли-
востей, встановлених законом, на сьогоднішній день,  

на наш погляд, все ж таки не можна зробити висно-
вок про самостійну процесуально-правову природу 
спеціального кримінального провадження.

Зокрема, О.В. Трофімова визначає інститут заоч-
ного судового розгляду як вид особливого порядку 
судового розгляду з посиленими процесуальними 
гарантіями, під час якого даний розгляд відбувається 
за відсутності підсудного у зв’язку з неможливістю 
реалізації призначення кримінального судочинства 
у звичайному порядку і наявністю виняткових при-
чин, пов’язаних із забезпеченням особливо важли-
вих інтересів держави, суспільства або особистості, 
а також наявністю умов, передбачених криміналь-
но-процесуальним законом [11, с. 320].

Вчений А.С. Тукієв теж розглядає заочне кримі-
нальне провадження як провадження з посиленими 
процесуальними гарантіями та визначає його як 
особливий порядок розслідування і розгляду кримі-
нальних справ, який допускається за наявності за-
кріплених у законі підстав і умов, оснований на до-
слідженні загального предмета доказування й інших 
обставин справи, що здійснюється за відсутності 
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, якому 
належить право, крім загальних, на особливий поря-
док оскарження заочного вироку [12, с. 11].

О.О. Нагорнюк-Данилюк зазначає, що інститут 
спеціального кримінального провадження необхід-
но розглядати як спрощену форму кримінально-
го провадження, що охоплює спеціальне досудове 
розслідування і спеціальне судове провадження та 
передбачає особливий порядок їх здійснення щодо 
злочинів, виключний перелік яких визначений у 
кримінальному процесуальному законі, стосовно 
підозрюваного чи обвинуваченого, який перебуває 
за межами України, ухиляється від явки на виклик 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та оголо-
шений у міждержавний та/або міжнародний розшук, 
з метою забезпечення швидкого та ефективного за-
хисту особи, суспільства та держави від криміналь-
них правопорушень [5, с. 118].

Спеціальне досудове розслідування дедалі актив-
ніше застосовують у нашій державі, але водночас 
воно і далі перебуває на етапі апробації. Однак якщо 
раніше воно можливе було лише відносно осіб, які 
перебувають за межами держави, то нині слідчі 
судді дають дозвіл на здійснення спеціального до-
судового розслідування щодо осіб, які перебувають 
на тимчасово окупованій території України або в ра-
йоні проведення антитерористичної операції (АТО).

За статистикою (станом на 1 вересня 2016 року), 
спеціальне досудове розслідування здійснювалось 
у 338 провадженнях стосовно 597 осіб. За його ре-
зультатами до суду направлено 307 обвинувальних 
актів щодо 341 особи. Судами розглянуто 16 прова-
джень стосовно 18 осіб із постановленням обвину-
вальних вироків. І це вказує на певну ефективність 
означеного інституту.

В Україні спеціальне кримінальне провадження, 
складники якого – спеціальне досудове розслідуван-
ня і спеціальний судовий розгляд, є способом при-
скорення кримінального судочинства за відсутності  
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підозрюваного та обвинуваченого, що зменшує 
зловживання підозрюваними й обвинуваченими 
своїми процесуальними правами. Воно є одним із 
важливих засобів забезпечення розумності строків 
кримінального провадження, підвищення ефектив-
ності кримінальної юстиції, реалізації принципу не-
відворотності кримінальної відповідальності та по-
карання злочинця, дієвої охорони прав потерпілого, 
належного захисту державних і публічних інтересів, 
а також свідчить про подальший рух України в на-
прямі запровадження європейських та міжнародних 
стандартів гарантування прав і свобод людини.

Для вдосконалення цього інституту є орієнти-
ри, визначені в Резолюції 75 (11) Комітету міністрів 
Ради Європи «Про критерії регламентації розгляду, 
який проводиться за відсутності обвинуваченого» 
1973 року, зокрема, один із перших – це його винятко-
вий характер. Тому нам важко погодитися з пропози-
ціями поширити його застосування на всі кримінальні 
правопорушення, а також з тим, що в заочних про-
вадженнях захисник може бути допитаним замість 
свого підзахисного, а його показання можуть бути 
використані як докази на рівні зі свідченнями обви-
нуваченого [2, с. 228]. Останнє не відповідає призна-
ченню і ролі адвоката у кримінальному судочинстві, 
загальновизнаним традиціям адвокатської діяльності 
та законодавству, що регулює її в Україні [1, с. 5].

Підсумовуючи вищевикладене, хочемо зазначи-
ти, що спеціальне досудове розслідування є само-
стійним інститутом кримінального провадження з 
особливим порядком застосування та специфічними 
особливостями, притаманними лише йому. Питан-
ня щодо здійснення кримінального провадження in 
absentia та забезпечення при цьому основоположних 
прав учасників такого провадження, виконання ос-
новних завдань кримінального судочинства є доволі 
дискусійним. Як свідчить міжнародна судова прак-
тика, цей інститут є корисним із точки зору спро-
щення процедури та досягнення більшої ефектив-
ності розслідування злочинів в умовах сьогодення.
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верещак О.І. сУТНІсТь сПЕЦІАЛьНОГО ДОсУДОвОГО РОЗсЛІДУвАННЯ (IN ABSENTIA)  
У КРиМІНАЛьНОМУ ПРОвАДжЕННІ

У статті досліджено роль і значення інституту спеціального досудового розслідування у кримінальному процесі 
України, проаналізовано його нормативну регламентацію та хронологію законодавчого закріплення існування. 
Охарактеризовано основну мету та завдання, які виконує спеціальне досудове розслідування, розглянуто його 
процесуально-правову природу. Розкрито значення процесуально-правових гарантій під час застосування 
механізму спеціального досудового розслідування та судового розгляду. Автор розглядає поширеність 
використання спеціального досудового розслідування у практичній діяльності уповноважених державних 
органів та наводить відповідні статистичні дані. Зазначено можливості подальшого вдосконалення інституту 
спеціального досудового розслідування з урахуванням рекомендацій, наданих міжнародними організаціями.

Ключові слова: спеціальне досудове розслідування, заочне провадження, in absentia, ухилення від слідства 
та суду, особливий порядок розслідування, спрощена форма кримінального провадження, прискорення 
кримінального судочинства.



№ 1/2018

112

верещак О.І. сУЩНОсТь сПЕЦиАЛьНОГО ДОсУДЕБНОГО РАЗсЛЕДОвАНиЯ  
(IN ABSENTIA) в КРиМиНАЛьНОМ ПРОиЗвОДсТвЕ

В статье исследованы роль и значение института специального досудебного расследования в уголовном 
процессе Украины, проанализированы его нормативная регламентация и хронология законодательного 
закрепления. Охарактеризированы основная цель и задачи, которые исполняет специальное досудебное 
расследование, рассмотрена его процессуально-правовая природа.

Раскрыто значение процессуально-правовых гарантий при применении механизма специального 
досудебного расследования и судебного рассмотрения. Автор рассматривает распространенность 
использования специального досудебного расследования в практической деятельности уполномоченных 
государственных органов и приводит соответствующие статистические данные. Указаны возможности 
дальнейшего усовершенствования института специального досудебного расследования с учетом 
рекомендаций, предоставленных международными организациями.

Ключевые слова: специальное досудебное расследование, заочное производство, in absentia, уклонение 
от следствия и суда, особенный порядок расследования, упрощенная форма уголовного производства, 
ускорение уголовного судопроизводства.

Vereshchak O.І. ESSENCE OF THE SPECIAL PRE-TRIAL INVESTIGATION (IN ABSENTIA)  
IN THE CRIMINAL PROCEDURE

The institute of special criminal procedure has been introduced into in the criminal process of Ukraine due 
the necessity of accomplishing the principle of inevitability of criminal punishment when dealing with the cases 
conducted in condition of suspect/defendant person absence. To meet this requirements person have be evading 
from the process by hiding abroad and be declared into an international search.

Article 21 of European Convention on the International Validity of Criminal Judgments, 1970 envisages that 
unless otherwise provided in this Convention, enforcement of judgments rendered in absentia and of ordonnances 
pénales shall be subject to the same rules as enforcement of other judgments. However, the Law of Ukraine “On the 
ratification of European Convention on the International Validity of Criminal Judgments” (2002) had a clause that 
Ukraine would refuse to execute sanctions, passed in the absence of an accused person.

This provision has been excluded in 2014 with the simultaneous introduction of the special criminal procedure 
(in absentia) in the legislation of Ukraine. The Criminal Procedure Code of Ukraine defined the exact list of felonies 
(with some specific exclusions) to be investigated within this instrument.

The etymology of this category points on the necessity of its usage in reaction to the resistance to justice by 
discharging a defendant his or her duty to be personally involved in the process. However, during this procedure 
there is a higher risk to make a judicial mistake. That is why we have no common positive perception of this institute 
amongst the scientific and practical communities.

At this moment special pre-trial investigation is more and more actively used in our country while still being 
on the stage of approbation. However, previously it was only exercised to persons, who sojourn beyond the state. 
Now investigative judges grant permissions on this instrument usage against persons who stay on the temporarily 
occupied territory of Ukraine or in the zone of anti-terroristic operation.

Based on the statistics (as of September 2016) special pre-trial investigation has been conducted in 338 cases 
against 597 figurants. 307 accusation orders against 341 figurants have been transferred to court. 16 of them have 
passed through the trial process and ended up in sentences. This shows a certain effectiveness of the described 
instrument.

Committee of ministers of the Council of Europe’s resolution (75) 11 “On the criteria governing proceedings 
held in the absence of the accused” (1975) gives us the guidelines to improve this institute. One of them is its unique 
character. That is the reason we do not positively assess the proposals of widening the list of felonies to the entire 
Criminal Code of Ukraine. Neither do we support introducing the regulation, according to which a defender can be 
interrogated instead of a defendant with further acknowledging of his statement as witness’s testimony.

To summarize we note that special pre-trial investigation is a separate self-reliant institute of criminal procedure 
with specific conditions of its executing and special features. The question of maintenance of basic human rights 
while preforming the special pre-trial procedure is quite debating. Nevertheless, international juridical practice 
shows that this institute is useful from the point of effectiveness and simplification of criminal investigation.

Key words: special pre-trial investigation, procedure by default, in absentia, evade from investigation and court, 
special way of investigation, simplified form of criminal procedure, acceleration of criminal justice.
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АНАЛІЗ сУБ’ЄКТНОГО сКЛАДУ ЗЛОЧиНІв, ЩО ПОсЯГАЮТь НА ФОНДОвиЙ РиНОК, 
ПЕРЕДБАЧЕНих сТАТТЯМи 223-2 ТА 232-2 КРиМІНАЛьНОГО КОДЕКсУ УКРАЇНи

Службова особа емітента в силу прямої вказівки 
законодавця виступає суб’єктом складів злочинів, 
що посягають на ринок цінних паперів, передбаче-
них ст. ст. 223-2 «Порушення порядку ведення ре-
єстру власників іменних цінних паперів» та 232-2 
«Приховування інформації про діяльність емітента» 
Кримінального кодексу України (далі – КК), а служ-
бова особа професійного учасника фондового ринку 
також виступає суб’єктом складу злочину, перед-
баченого ст. 223-2 КК. Наведене коло спеціальних 
суб’єктів злочинів проти фондового ринку є неви-
падковим, а було детерміновано об’єктом посягання, 
характером і способом вчинення цих злочинів.

Під час аналізу суб’єктного складу злочину, 
передбаченого ст. 223-2 КК, у науковій літературі 
слушно зазначалося, що суб’єкт цього злочину – 
спеціальний. Це службова особа емітента, якщо 
емітент є реєстроутримувачем, тобто самостійно 
веде реєстр власників іменних цінних паперів, або 
професійного учасника фондового ринку у випад-
ках, коли відповідна юридична особа є реєстра-
тором, зберігачем цінних паперів, депозитарієм і, 
відповідно, веде реєстр або здійснює депозитарний 
облік [2, с. 471; 4, с. 686–687]. Зазначена позиція 
ґрунтувалась на положеннях регулятивного законо-
давства про фондовий ринок. 

В економічній літературі зазначається, що Закон 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
відносить діяльність із ведення реєстрів власників 
іменних цінних паперів до депозитарної діяльності 
як один з видів професійної діяльності на фондово-
му ринку України. Діяльність реєстраторів регулю-
валась Законом України «Про Національну депози-
тарну систему та особливості електронного обігу 
цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 р. та 
Положенням про порядок ведення реєстрів власни-
ків іменних цінних паперів, затвердженим рішен-
ням Державної комісії із цінних паперів та фондо-
вого ринку від 17 жовтня 2006 р. № 1000 [5, с. 243]. 
У ч. 1 ст. 9 цього Закону було зазначено, що облік 
іменних цінних паперів, випущених у документар-
ній формі, здійснюється шляхом створення та ве-
дення реєстру їх власників окремо щодо кожного 
емітента та кожного виду випущених ним цінних 
паперів. Ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів здійснює їх емітент або реєстратор. Якщо 
кількість власників іменних цінних паперів емітен-
та перевищує кількість, визначену Національною 
комісією із цінних паперів та фондового ринку як 
максимальну для організації самостійного ведення 

реєстру емітентом, останній зобов’язаний доручи-
ти ведення реєстру реєстратору1, шляхом укладан-
ня відповідного договору. Ці положення знайшли 
свій розвиток у Положенні про порядок ведення ре-
єстрів власників іменних цінних паперів, згідно з 
яким реєстроутримувачем міг бути емітент, що мав 
ліцензію на ведення реєстру власників випущених 
ним іменних цінних паперів, або реєстратор, збері-
гач активів інституту спільного інвестування2, або 
компанія з управління активами корпоративного ін-
вестиційного фонду відкритого типу.

У свою чергу, фіксація права власності на цінні 
папери, облік цих прав, виконання взаєморозрахун-
ків, у тому числі з використанням клірингу, відбу-
вається учасниками депозитарної системи, яка є 
обліковою системою та системою забезпечення 
виконання договорів купівлі-продажу цінних папе-
рів та інших правочинів [5, с. 210]. При цьому на-
ціональна депозитарна система складалася з двох 
рівнів. Нижній рівень – це були зберігачі, які вели 
рахунки власників цінних паперів, та реєстратори 
власників іменних цінних паперів. Верхній рівень – 
це Національний депозитарій України і депозита-
рії, що вели рахунки для зберігачів та здійснювали 
кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних папе-
рів. Обслуговування обігу державних цінних папе-
рів, у тому числі депозитарну діяльність щодо цих 
паперів, здійснював Національний банк України 
(абз. 1–4 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національну 
депозитарну систему та особливості електронного 
обігу цінних паперів в Україні»).

Отже, система обліку цінних паперів поєднува-
ла два підходи, що технологічно між собою не були 
узгоджені: реєстри власників іменних документар-
них цінних паперів і облікові реєстри власників 
бездокументарних цінних паперів, виконуючи одну 
функцію, велися по-різному. Монопольне право 
реєстратора на облік прав за цінними паперами та 
технологічні недоліки реєстраторської діяльності, 
відсутність системи централізованого архівування 
даних призводило до фальсифікації та дублювання 

1 Реєстратор – акціонерне товариство або товариство 
з обмеженою відповідальністю, яке одержало у встанов-
леному порядку ліцензію на ведення реєстрів власників 
іменних цінних паперів (абз. 27 ст. 1 Закону України «Про 
Національну депозитарну систему та особливості елек-
тронного обігу цінних паперів в Україні»).

2 Зберігачем активів інституту спільного інвестування 
міг бути тільки банк, що мав ліцензію на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитар-
ної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача 
цінних паперів [5, с. 207].
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реєстрів, внесення до них несанкціонованих змін, 
блокування проведення загальних зборів тощо. 
Здебільшого це було зумовлено застосуванням не-
правильного концептуального принципу щодо ді-
яльності реєстраторів, які виявилися залежними від 
емітентів, оскільки, на відміну від зберігачів, забез-
печували обіг цінних паперів на підставі договору 
з емітентами, а не з інвесторами, які є власниками 
цінних паперів [5, с. 250].

Втім, Закон України «Про депозитарну систему» 
від 06.07.2012 р. докорінно змінив правовідноси-
ни в цій сфері. Як зазначено в літературі, головні 
зміни депозитарної системи зумовлені остаточним 
закріпленням принципу існування іменних цінних 
паперів виключно у бездокументарній формі. Від-
повідно, з огляду на нівелювання можливості існу-
вання таких цінних паперів у документарній формі, 
відпала необхідність у функціонуванні такої поши-
реної колись групи професійних учасників фондо-
вого ринку, як реєстратори іменних цінних паперів. 
Крім того, продовжуючи вдосконалення депозитар-
ної системи, законодавець передбачив існування так 
званих депозитарних установ, які фактично при-
йшли на заміну зберігачам цінних паперів. Замість 
існування розгалуженої системи професійних учас-
ників із зберігання, обліку емісійних цінних паперів 
та прав на них (реєстратори щодо документарних 
цінних паперів (одна гілка) і зберігачі – депозитарії 
стосовно бездокументарних цінних паперів (дру-
га гілка)) було створено централізовану дворівне-
ву систему (депозитарні установи – Центральний 
депозитарій цінних паперів чи Національний банк 
України) із зосередженням повноважень депозитар-
ного обліку всіх емісійних цінних паперів на одному 
найвищому рівні [1, с. 63].

Набуття і припинення прав на цінні папери і прав 
за цінними паперами здійснюються шляхом фікса-
ції відповідного факту в системі депозитарного об-
ліку. У системі депозитарного обліку реєструються 
обмеження прав на цінні папери, також можуть ре-
єструватися обмеження прав за цінними паперами 
у випадках та в порядку, встановлених Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Так, відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про 
депозитарну діяльність», Центральний депозитарій 
забезпечує формування та функціонування системи 
депозитарного обліку цінних паперів, веде депози-
тарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім 
тих, облік яких веде Національний банк України, 
відповідно до компетенції, визначеної цим Законом. 
До виключної компетенції Національного банку 
України належить здійснення депозитарного обліку 
державних цінних паперів та облігацій місцевих по-
зик (ч. 1 ст. 13 цього Закон).

Як слушно зазначено в літературі, функції 
Центрального депозитарію цінних паперів та На-
ціонального банку України, в частині ведення де-
позитарного обліку, однакові. А розмежування їх-
ньої компетенції відбувається за групами цінних 
паперів: Національний банк України здійснює де-
позитарний облік лише державних цінних паперів  

(облігацій внутрішніх та зовнішніх державних по-
зик України, цільових облігацій внутрішніх дер-
жавних позик України, казначейських зобов’язань 
України), облігацій місцевих позик та розміщених 
за межами України боргових цінних паперів, що 
посвідчують відносини позики органів місцевого 
самоврядування, а Центральний депозитарій цін-
них паперів – депозитарний облік всіх інших цін-
них паперів [1, с. 64].

В установлених законодавством випадках реалі-
зація прав за емісійними цінними паперами здійс-
нюється на підставі реєстру власників іменних цін-
них паперів. Складення реєстру власників іменних 
цінних паперів здійснює Центральний депозитарій 
цінних паперів, а у випадку, встановленому Законом 
України «Про депозитарну діяльність», – Національ-
ний банк України (ч. ч. 1, 2 ст. 22 цього Законом).

Окрім Центрального депозитарію цінних па-
перів та Національного банку України, зміни до 
системи депозитарного обліку можуть вносити 
депозитарні установи. Депозитарною установою 
є юридична особа, що утворюється та функціонує 
у формі акціонерного товариства або товариства з 
обмеженою відповідальністю і яка в установленому 
порядку отримала ліцензію на провадження депо-
зитарної діяльності депозитарної установи (абз. 1 
ч. 1 ст. 14 Закону України «Про депозитарну ді-
яльність»). Депозитарна установа в установленому 
Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку порядку, відповідно до отриманих від 
Центрального депозитарію цінних паперів та/або 
Національного банку України депозитарних акти-
вів, провадить діяльність з депозитарного обліку та 
обслуговування обігу цінних паперів і корпоратив-
них операцій емітента на рахунках в цінних паперах 
депонентів, а також на власному рахунку в цінних 
паперах, на якому обліковуються цінні папери, пра-
ва на цінні папери та обмеження прав на цінні па-
пери, що належать такій депозитарній установі (ч. 1 
ст. 18 цього Закону). Крім того, депозитарною уста-
новою провадиться діяльність із зберігання активів 
інститутів спільного інвестування та діяльність із 
зберігання активів пенсійних фондів у порядку3 та 
випадках, що визначені законодавством.

Отже, аналіз регулятивного законодавства про 
фондовий ринок вказує на те, що ведення та/або 
внесення змін до системи депозитарного обліку, 
в тому числі складення реєстру власників імен-
них цінних паперів, здійснює Центральний депо-
зитарій цінних паперів, у випадках, встановлених 
Законом України «Про депозитарну діяльність», – 
Національний банк України, а також депозитар-
ні установи. При цьому емітенти цінних паперів 
такого права позбавлені. Таким чином, суб’єктом 
складу злочину, передбаченого ст. 223-2 КК, висту-
пає службова особа таких професійних учасників 

3 Цей порядок закріплений Положенням про діяль-
ність депозитарних установ щодо зберігання активів ін-
ституційних інвесторів, затвердженим рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
20.06.2013 р. № 1106.
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фондового ринку, що мають право здійснювати 
депозитарну діяльність, як Центральний депози-
тарій цінних паперів, Національний банк України, 
депозитарні установи. У зв’язку з цим із диспозиції 
ст. 223-2 КК має бути виключена вказівка на тако-
го суб’єкта злочину, як службова особа емітента.

Керівник та працівники Центрального депози-
тарію цінних паперів, депозитарної установи, що 
безпосередньо залучені до депозитарної діяльності, 
повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної 
діяльності з цінними паперами. Кваліфікація фахів-
ця з депозитарної діяльності з цінними паперами 
підтверджується сертифікатом установленого зраз-
ка, який видається Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку в установленому нею 
порядку. Центральний депозитарій цінних паперів, 
депозитарна установа повинні в посадових інструк-
ціях для своїх працівників, що безпосередньо залу-
чені до депозитарної діяльності, визначити рівень 
компетенції, необхідний для виконання відповідних 
депозитарних операцій (п. 1 розділу ІХ «Положення 
про провадження депозитарної діяльності, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 р. № 735).

Захист інформації, що міститься в системі депо-
зитарного обліку, під час її обробки в інформацій-
них та інформаційно-телекомунікаційних системах 
(далі – ІТС) Центрального депозитарію цінних па-
перів та депозитарних установ повинен забезпе-
чуватися шляхом створення комплексних систем 
захисту інформації з підтвердженою відповідністю 
у встановленому законодавством України порядку. 
Комплексна система захисту інформації повинна 
забезпечувати такі основні функції: розмежування 
доступу користувачів до захищених ресурсів ІТС; 
регламентацію дій користувачів в разі доступу та 
обробки захищених ресурсів ІТС; ідентифікацію та 
автентифікацію користувачів ІТС; перевірку повно-
важень користувачів і надання їм права виконання 
певних дій з обробки захищених ресурсів (читання, 
модифікація, знищення, введення інформації тощо); 
реєстрацію подій, пов’язаних із доступом до захи-
щених ресурсів ІТС та дії з ними, результатів іденти-
фікації та автентифікації користувачів, фактів зміни 
повноважень користувачів, результатів перевірки ці-
лісності засобів захисту інформації; блокування не-
санкціонованих дій щодо захищених ресурсів ІТС; 
захист захищених ресурсів ІТС у разі їх передачі 
через незахищене середовище; антивірусний захист 
інформації, яка обробляється в ІТС; забезпечення ці-
лісності програмного забезпечення, яке використо-
вується для обробки захищених ресурсів ІТС.

Отже, керівник та працівники Центрального де-
позитарію цінних паперів, депозитарної установи, 
що безпосередньо залучені до депозитарної діяльно-
сті, виступають суб’єктами складу злочину, передба-
ченого ст. 223-2 КК. Як було зазначено вище, Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
видає сертифікати, зокрема, на право здійснення 
дій, пов’язаних із безпосереднім провадженням де-
позитарної діяльності керівникам, їх заступникам, 

керівникам структурних підрозділів та фахівцям, 
які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім про-
вадженням професійної діяльності на фондовому 
ринку, професійних учасників депозитарної системи 
України та Національного банку України.

Аналіз вищезазначених положень законодавства 
про фондовий ринок вказує на те, що керівники, їх 
заступники, начальники структурних підрозділів 
торговців цінними паперами, які безпосередньо 
здійснюють торгівлю цінними паперами, та інші 
керівні посадові особи професійних учасників де-
позитарної системи України або Національного 
банку України є службовими особами в розумінні 
цього поняття, закріпленого в ч. 3 ст. 18 КК, оскіль-
ки обіймають посади, пов’язані з виконанням як 
організаційно-розпорядчих, так і адміністратив-
но-господарських функцій. 

Водночас сертифіковані фахівці торговця цінни-
ми паперами, його відокремлених та/або спеціалізо-
ваних структурних підрозділів, що безпосередньо 
залучені до депозитарної діяльності, є службовими 
особами за ознакою обіймання посад, пов’язаних із 
виконанням адміністративно-господарських функ-
цій. Ці особи, здійснюючи від імені професійних 
учасників депозитарної системи України або Наці-
онального банку України діяльність із зберігання та 
обліку цінних паперів, обліку і обслуговування на-
буття, припинення та переходу прав на цінні папери і 
прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні 
папери на рахунках у цінних паперах депозитарних 
установ, а також надання інших послуг, які мають 
право надавати професійні учасники депозитарної 
системи України, є службовими особами, оскільки 
зазначені види діяльності спрямовані на здійснення 
контролю за купівлею, продажом або зберіганням 
емітованих цінних паперів.

На відміну від попереднього складу злочину, 
службова особа емітента виступає суб’єктом скла-
ду злочину, передбаченого ст. 232-2 КК. Так, управ-
ління господарським товариством здійснюють його 
органи, склад і порядок обрання (призначення) яких 
здійснюється відповідно до виду товариства. Поса-
довими особами органів управління товариства є фі-
зичні особи – голова та члени виконавчого органу, 
ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова 
і члени іншого органу товариства, наділені повнова-
женнями з управління товариством, якщо утворення 
такого органу передбачено установчими документа-
ми товариства (ч. ч. 1–2 ст. 23 Закону України «Про 
господарські товариства»). Аналогічним чином ви-
значені в п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» посадові особи органів акціонер-
ного товариства. Відповідно до п. 20 ч. 1 цієї статті, 
посадовими особами акціонерного товариства та-
кож є члени колегіального виконавчого органу або 
особа, яка здійснює повноваження одноосібного ви-
конавчого органу товариства.

У випадках, коли народні депутати України, чле-
ни Кабінету Міністрів України, керівники централь-
них та місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, військовослужбовці,  
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нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, 
суду, служби безпеки, Національної поліції, держав-
ні службовці виконують функції з управління кор-
поративними правами держави та представляють 
інтереси держави або територіальної громади в наг-
лядовій раді або ревізійній комісії товариства, вони 
також є посадовими особами органів акціонерного 
товариства (абз. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про 
акціонерні товариства»).

Як слушно зазначає П.П. Андрушко, суб’єктом 
цього злочину є службова особа емітента цінних 
паперів, в коло службових обов’язків якої входить 
надання інвесторам, в тому числі акціонерам, на їх 
письмовий запит інформації про діяльність емітен-
та. Такими особами є особи, які обіймають постій-
но чи тимчасово в емітенті цінних паперів посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпоряд-
чих чи адміністративно-господарських обов’язків 
(функцій), або виконують такі обов’язки (функції) за 
спеціальними повноваженнями [3, с. 942]. Вислов-
люючи аналогічну позицію, А.М. Ришелюк додає, 
що будь-яка службова особа емітента, яка своїми 
діями чи розпорядженнями перешкодила емітенту 
одержати законно запитувану ним інформацію, має 
вважатися суб’єктом цього злочину [4, с. 710].

Проведене дослідження дозволяє зробити кіль-
ка висновків.

По-перше, в силу прямої вказівки законодав-
ця суб’єктами складів злочинів, передбачених 
ст. ст. 223-2 та 232-2 КК, є службова особа емітента. 
Крім того, службова особа професійного учасника 
фондового ринку також виступає суб’єктом складу 
злочину, передбаченого ст. 223-2 КК.

По-друге, в результаті змін, яких зазнало регу-
лятивне законодавство про депозитарну діяльність, 

вказівка на такого суб’єкта складу злочину, передба-
ченого ст. 223-2 КК, як службова особа емітента, має 
бути виключена із диспозиції цієї статті.

По-третє, до службових осіб, які можуть бути 
суб’єктами злочину, передбаченого ст. 223-2 КК, 
слід віднести керівників, їх заступників, началь-
ників структурних підрозділів торговців цінними 
паперами, які безпосередньо здійснюють торгівлю 
цінними паперами, інших керівних посадових осіб 
професійних учасників депозитарної системи Укра-
їни або Національного банку України, а також сер-
тифікованих фахівців торговця цінними паперами, 
його відокремлених та/або спеціалізованих струк-
турних підрозділів, що безпосередньо залучені до 
депозитарної діяльності.

По-четверте, суб’єктом складу злочину, перед-
баченого ст. 232-2 КК, є службова особа емітента 
цінних паперів, у коло службових обов’язків якої 
входить надання інвесторам на їх письмовий запит 
інформації про діяльність емітента.
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волинець Р.А. АНАЛІЗ сУБ’ЄКТНОГО сКЛАДУ ЗЛОЧиНІв, ЩО ПОсЯГАЮТь НА ФОНДОвиЙ 
РиНОК, ПЕРЕДБАЧЕНих сТАТТЯМи 223-2 ТА 232-2 КРиМІНАЛьНОГО КОДЕКсУ УКРАЇНи

Статтю присвячено дослідженню суб’єктів складів злочинів, передбачених статтями 223-2 та 232-2 
Кримінального кодексу України. Встановлено, що в силу прямої вказівки законодавця суб’єктами цих 
складів злочинів виступає службова особа емітента. Крім того, з’ясовано, що службова особа професійного 
учасника фондового ринку виступає суб’єктом складу злочину, передбаченого ст. 223-2 КК. У результаті 
аналізу змін, яких зазнало регулятивне законодавство про депозитарну діяльність, запропоновано виключити 
з диспозиції статті ст. 223-2 КК вказівку на такого суб’єкта складу злочину, як службова особа емітента. 

Ключові слова: суб’єкт злочину, спеціальний суб’єкт злочину, службова особа, фондовий ринок, емітент 
цінних паперів, депозитарна система.

волынец Р.А. АНАЛиЗ сУБЪЕКТНОГО сОсТАвА ПРЕсТУПЛЕНиЙ, ПОсЯГАЮЩих 
НА ФОНДОвЫЙ РЫНОК, ПРЕДУсМОТРЕННЫх сТАТьЯМи 223-2 и 232-2 УГОЛОвНОГО 
КОДЕКсА УКРАиНЫ

Статья посвящена исследованию субъектов составов преступлений, предусмотренных статьями 223-2 и 
232-2 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что в силу прямого указания законодателя субъектами этих 
составов преступлений выступает должностное лицо эмитента. Кроме того, установлено, что должностное 
лицо профессионального участника фондового рынка выступает субъектом состава преступления, 
предусмотренного ст. 223-2 УК. В результате анализа изменений, которые были внесены в регулятивное 
законодательство о депозитарной деятельности, предложено исключить из диспозиции статьи ст. 223-2 УК 
указание на такой субъект состава преступления, как должностное лицо эмитента.

Ключевые слова: субъект преступления, специальный субъект преступления, должностное лицо, 
фондовый рынок, эмитент ценных бумаг, депозитарная система.
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Volynets R.А. ANALYSIS OF THE SUBJECTIVE STRUCTURE OF OFFENSES THAT INFRINGE ON 
THE STOCK MARKET PROVIDED FOR IN ARTICLES 223-2 AND 232-2 OF THE CRIMINAL CODE 
OF UKRAINE

The article is devoted to the investigation of the subjects of the syllables of crimes provided for in Articles 223-2 
«Violations of the procedure for keeping the register of holders of registered securities» and 232-2 «Concealing 
information about the activities of the issuer» of the Criminal Code of Ukraine. It has been established that by virtue 
of the direct indication of the legislator, the subjects of these components of crimes are the official person of the 
issuer. In addition, it was found that the official of a professional participant in the stock market acts as the subject of 
a crime envisaged in Art. 223-2 CC. As a result of the analysis of changes that were subject to regulatory legislation 
on depositary activities, it is proposed to exclude from the disposition of Art. 223-2 of the Criminal Code indicating 
such a person as a crime, as an official of the issuer. The need for such amendments is justified by the fact that today 
the officials of the issuer are deprived of the right to maintain a register of holders of registered securities. According 
to the provisions of the legislation on depositary activity, such a right is granted to the Central Securities Depository, 
and in cases provided for by law, to the National Bank of Ukraine. It has been established that to officials who 
may be the subjects of a crime stipulated in art. 223-2 of the Criminal Code, should include the heads of securities 
traders and their deputies, heads of structural units of securities dealers who directly deal with securities, other 
senior officials of professional participants of the depository system of Ukraine or the National Bank of Ukraine, 
as well as certified securities dealer trader, its separated and / or specialized divisions that are directly involved 
in depositary activities. The analysis of the provisions of the legislation on the stock market made it possible 
to conclude that the managers, their deputies, heads of the structural divisions of securities dealers who directly 
deal with securities and other senior officials of professional participants of the depository system of Ukraine or 
the National Bank of Ukraine are officials in understanding of this concept, enshrined in Part 3 of Art. 18 of the 
Criminal Code, since they occupy positions related to the implementation of both organizational and administrative 
and administrative and economic functions. At the same time, certified specialists of a securities trader, its separate 
and / or specialized structural units directly involved in depositary activity, are officials on the basis of occupation 
of positions related to the performance of administrative and economic functions. In turn, the subject of the crime, 
stipulated in Art. 232-2 of the Criminal Code, is an official of the issuer of securities, in the scope of which the duty 
is to provide investors on their written request information on the activities of the issuer. In cases where deputies 
of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of Ukraine, heads of central and local executive authorities, local 
authorities, servicemen, notaries, officials of the prosecutor’s office, the court, security services, the National Police, 
civil servants, perform functions of corporate governance the rights of the state and represent the interests of the 
state or territorial community in the supervisory board or audit committee of the company, they also act as officials 
of the joint stock company and may be held criminally liable under Article 232-2 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: crime subject, special subject of crime, official person, stock market, issuer of securities, depository 
system.
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сУТНІсТь ПРЕвЕНТивНОГО ПЛАНУвАННЯ АНТиТЕРОРисТиЧНОГО ЗАхисТУ 
ОБ’ЄКТІв МОжЛивих ТЕРОРисТиЧНих ПОсЯГАНь

Постановка проблеми. Поглиблення інтеграції 
України у глобальний безпечний простір потребує 
адекватного вдосконалення державної системи ре-
агування (протидії) на терористичні загрози з ура-
хуванням необхідності її синхронізації із загаль-
носвітовими підходами до проблеми запобігання 
терористичній діяльності.

Досвід проведення антитерористичної операції 
на сході України засвідчив, що з метою недопущен-
ня вчинення терористичних актів в інших регіонах 
нашої держави механізми антитерористичного за-
хисту (далі – АТЗ) терористично-уразливих об’єктів 
потребують удосконалення. Забезпечити ефективну 
протидію терористичним загрозам можливо лише за 
умови системного та комплексного підходу. 

Низкою Законів України («Про основи націо-
нальної безпеки України», «Про боротьбу з теро-
ризмом» тощо), указів Президента України, по-
станов та розпоряджень Уряду в Україні створені 
ефективні правові механізми функціонування дер-
жавної системи боротьби з тероризмом. Водночас 
у законодавстві та науковій думці існують суттєві 
прогалини у визначенні правового поняття та нор-
мативно-правовій регламентації превентивного 
планування АТЗ об’єктів можливих терористичних 
посягань (далі – ОТП) як складової загальнодер-
жавної системи боротьби з тероризмом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ню теоретичних та методологічних аспектів захисту 
об’єктів від прояву тероризму присвячена значна кіль-
кість праць вітчизняних та зарубіжних учених. 

Серед українських авторів певний внесок у 
формування концептуальних засад АТЗ зробили 
І.М. Рижов, В.Ф.Антипенко, В.А. Ліпкан, В.В. Кру-
тов, С.М. Мохончук, М.В. Семикін, В.А. Настюк, 
В.О. Глушков, В.П. Богданов, М.М. Кучерук, 
О.О. Ященко, М. Житник, В. Настека та ін. 

У контексті застосування ризик-орієнтованого 
підходу, який, на думку автора, є основою превен-
тивного планування, заслуговують на увагу публі-
кації таких дослідників, як: Г.Г. Вілліс, А.Р. Моррал, 
Т.К. Келли, Дж. Дж. Медбай, Б.Ч. Езел, С.П. Бен-
нет, Д.В. Вінтерфілд, Дж. Соколовски, А. Дж. Ко-
ллинс, Г. Гианнопоулс, Р. Філіппіні, М. Шиммер, 
К. Роббертс, Дж. Хорган, Г.Г. Браун, Л.А. Кокс тощо.

Зважаючи на те, що завчасне планування АТЗ 
ОТП є інструментом попередження та запобігання 
реалізації терористами злочинних намірів, необ-
хідність наукового розроблення сутності превен-
тивного планування обумовлює актуальність до-
слідження.

Метою публікації є розгляд сутності превентив-
ного планування АТЗ ОТП для подальшого вдоско-
налення концептуальних підходів до протидії теро-
ристичній діяльності.

виклад основного матеріалу. Зміст поняття 
превентивного планування необхідно розпочинати, 
власне, з терміну «планування». Слово «план» похо-
дить від латинського слова planum – площина, рів-
не місце. Спочатку цей термін використовувався на 
позначення креслення (малюнка), що характеризує 
певну ділянку в масштабі площини. Потім його ста-
ли застосовувати для визначення (опису) проектів, 
реалізація яких передбачає систему взаємозв’язаних 
завдань, показників і розрахунків. «Планувати –  
означає думати про майбутнє», – писав Болан [5]. 

Автор першої американської роботи з плануван-
ня, перекладеної на російську мову, Р. Акофф, від-
значав: «Планування – це проектування бажаного 
майбутнього й ефективних шляхів його досягнення. 
Це знаряддя мудрих, але не лише тільки їх. У ру-
ках же дрібних людей воно часто перетворюється 
на даремний ритуал, який породжує короткочасну 
заспокоєність, а не творить майбутнє, до якого праг-
нуть» [7]. Далі він пише: «Кращі зразки планування 
є в такій же мірі витворами мистецтва, як і науки. 
Тут, як ніде, важливо їх гармонійне поєднання».

Т. Сааті та К. Кернс уявляють планування як без-
перервний й іноді нерегулярний цикл мислення і дії, 
який допомагає побудувати більш надійні та ефек-
тивні системи [9, с. 97]. Це не дискретна діяльність 
з явним початком і кінцем. Системне мислення за-
безпечує філософський світогляд і методологічні 
засоби, які допомагають фахівцям із планування 
справлятися зі складністю, а не просто підкорятися 
їй, сподіваючись, що задача якимось чином сама ви-
рішиться. Вони не відстоюють думку, що плануван-
ня слід застосовувати в будь-якій області людських 
прагнень. Є переконливі доводи, наприклад в еконо-
міці, що багато питань найкращим чином вирішу-
ються самі по собі через попит і споживання на віль-
ному ринку. Втручання в систему, яка може знайти 
свою рівновагу без особливого контролю, може при-
вести до втрати творчого духу і сприятливих можли-
востей. Однак є багато сфер людських прагнень, в 
яких без плану незрозуміло, з чого починати.

Планування може бути схарактеризовано як про-
цес, який включає бажаний кінцевий стан, наявні 
засоби для збіжності ймовірного та бажаного май-
бутнього і раціональні критерії, за допомогою яких 
вимірюється збіжність і оцінюється ступінь задово-
лення потреб. 
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Інтернет-ресурси визначають планування як «за-
здалегідь намічений порядок дій, необхідних для 
досягнення поставленої цілі, оптимальний розподіл 
ресурсів для досягнення поставленої мети» [5].

Планування складається з декількох видів ді-
яльності або етапів, які можуть бути описані та-
ким чином:

– структурування проблеми. Спочатку потрібно 
визначити одну або кілька цілей і обмеження, що 
накладаються на досягнення цих цілей. Обмеження 
можуть бути політичними, економічними, соціаль-
ними, технологічними, навколишнього середовища 
і т. ін. Проблеми слід сформулювати таким чином, 
щоб залишити можливість для деякого роду втру-
чання і управління;

– ідентифікація та оцінка альтернативних 
реакцій. Наступний етап – перерахувати можливі 
рішення і оцінити витрати і доходи, відчутні й не-
помітні, пов’язані з альтернативними засобами до-
сягнення бажаної мети. Вибір робиться з переліку, 
який складають, користуючись заздалегідь визначе-
ними критеріями;

– реалізація. Далі визначається послідовність 
дій для здійснення плану.

Заключна компонента процесу планування, яка 
не обговорюється, перевірка і оцінка, що визнача-
ють, по-перше, точність здійснення планів, а по-дру-
ге, до якої міри здійснення плану призводить до ба-
жаних ефектів або наслідків. Оцінка часто займає 
місяці або навіть роки після здійснення планів. Най-
частіше автори плану не беруть участь в його оцінці.

Процес планування полягає у винайденні від-
повідей на три основних питання: 1) де структурна 
одиниця (організація) знаходиться в даний момент 
(теперішній стан); чого вона прагне досягти (куди 
вона прямує); 3) яким чином їй потрапити звідти, де 
вона є, туди, куди вона прагне?

Зазначені дослідники вирізняють три філософії 
планування – формальну, інкрементальну та систем-
ну, які відображаються у процесі планування. 

Формальне планування відноситься до способів 
планування, допущення і методи яких узгоджені з 
канонами класичної науки. Цей шлях мислення га-
рантує, що плани будуть визначатися за допомогою 
«фактів», як вони представляються, а не суб’єктив-
ними судженнями або інтересами дослідника-а-
налітика. Простіше кажучи, за допомогою фор-
мального планування вишукуються рішення, а не 
перспективи у проблемі планування. Незважаючи 
на багаточисельні переваги цієї філософії (ясність, 
логічна узгодженість, емпірична обґрунтованість 
засобів), її недоліки полягають у відносному нехту-
ванні людською стороною планування. Планування 
розглядається відокремлено від цілеспрямованого 
характеру соціальних систем, і підхід нехтує тим, 
що вибір бажаного майбутнього, по суті, обумов-
лений цінностями і часто конфліктний. Формальна 
філософія не має ефективних процедур для випад-
ку, коли рішення приймають кілька осіб, які мають 
суперечливе сприйняття проблеми і прагнуть задо-
вольнити різні цінності.

Інкрементальне планування, на противагу фор-
мальному, узгоджене з постпозитивістським при-
пущенням, що існує багато способів структурува-
ти або визначати проблему. Незважаючи на те, що 
інкрементальне планування допускає існування 
безліч визначень проблеми, воно не пропонує фор-
мального методу охоплення всього діапазону мож-
ливого сприйняття. Остаточне формулювання про-
блеми визначається в основному відносною силою, 
якою володіють учасники у процесі планування. 
Інкременталізм виграє в порівнянні з формальним 
плануванням через те, що визнає людський і полі-
тичний аспекти планування. У ньому також допус-
кається, що проблеми є не статичними, а динаміч-
ними, і, отже, малоймовірно, щоб вони залишилися 
«вирішеними» надовго. Якщо, дотримуючись філо-
софії Гегеля, прийняти формальний підхід за тезу, 
а інкрементальний – за антитезу, їх синтезом буде 
системне планування. 

Системне планування уявляє собою більш широ-
кий підхід, за якого намагаються формулювати про-
блеми планування на мові великої кількості учас-
ників і відносин між ними. Пошук збіжності між 
ідеалізованими, оптимальними і можливими (інкре-
ментальними) відгуками базується на сукупності 
якісних і кількісних методів. У той час як формальне 
планування ставить акцент на прогнозі, а інкремен-
тальне – на реакції, за системного планування праг-
нуть сприяти взаємодії із зовнішнім середовищем, 
віддаючи данину невизначеності, яка асоціюється з 
бурхливим розвитком процесів.

Досліджуючи планування, Т. Сааті та К. Кернс 
визначають його як «розумовий і соціальний 
процес, який зводить те, що вважається найбільш 
вірогідним результатом ситуації, при заданих по-
точних діях, політиках і силах навколишнього се-
редовища, з тим, що передбачається як бажаний 
результат, який, у свою чергу, вимагає нових дій 
і політики» [9, с. 104]. 

Планування, як відомо, є складовою управлін-
ського циклу – сукупності послідовно здійснюва-
них управлінських операцій, у ході яких суб’єкт 
управління досягає бажаних результатів. Воно є 
однією з чотирьох базових функцій управління  
(менеджменту), поряд з організацією, мотивацією 
та контролем [11]. 

Термін «превентивне планування» доцільно 
розглядати, перш за все, з позиції етимології сло-
ва «превентивний», яке походить від англійсько-
го «preventive» і перекладається як «запобіжний», 
«профілактичний» [1], «запобіжний», «захисний», 
«превентивний» [13]. В енциклопедичних словниках 
термін «превентивне планування» відсутній, проте 
зустрічається «превентивне управління». Превен-
тивним управлінням деяким об’єктом (системою) 
називається управління, спрямоване на недопущен-
ня або запобігання виникненню несприятливого 
(кризового, аварійного) стану керованого об’єкта 
[6]. Термін «превентивне управління» тісно пов’яза-
ний з управлінням ризиками (risk management) і ви-
користовується у вітчизняній літературі переважно в 
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контексті, коли мова йде про стратегію управління, 
про сутність і принципи організаційно-технічних і 
управлінських методів запобігання кризовим станам 
об’єктів управління (якщо мова йде про алгоритми 
і математичні методи оцінки ризиків настання кри-
зового стану керованого об’єкта, ймовірнісні оцінки 
ефективності методів зниження ризиків, то вико-
ристовується термін «управління ризиками»). 

Аналогічно тому, як планування є одним зі скла-
дових елементів класичного процесу управління та, 
зокрема, управлінського циклу, превентивне плану-
вання виконує функцію структурної компоненти (ета-
пу) процесу управління ризиками (risk management). 

Управління ризиками – це процеси, пов’язані з 
ідентифікацією, аналізом ризиків та прийняттям рі-
шень, які включають максимізацію позитивних і мі-
німізацію негативних наслідків настання ризикових 
подій [10]. Процес управління ризиками проекту 
зазвичай включає виконання наступних процедур: 
1) планування управління ризиками – вибір підходів і 
планування діяльності з управління ризиками проекту; 
2) ідентифікація ризиків – визначення ризиків, здатних 
вплинути на проект, і документування їх характерис-
тик; 3) якісна оцінка ризиків – якісний аналіз ризиків 
і умов їх виникнення з метою визначення їх впливу на 
успіх проекту; 4) кількісна  оцінка – кількісний аналіз 
імовірності виникнення та впливу наслідків ризиків на 
проект; 5) планування реагування на ризики – визна-
чення процедур і методів по ослабленню негативних 
наслідків ризикових подій і використання можливих 
переваг; 6) моніторинг і контроль ризиків – моніторинг 
ризиків, визначення залишкових ризиків, виконання 
плану управління ризиками проекту і оцінка ефектив-
ності дій з мінімізації ризиків.

Процес управління ризиками поділяється на: 
1) етап підготовки (планування) заходів з управ-
ління ризиками; 2) етап реалізації запланованих і 
позапланових заходів з управління ризиками. Етап 
підготовки планових заходів з управління ризи-
ку здійснюється в рік, що передує етапу реалізації 
заходів з управління ризиками, та включає в себе: 
аналіз ризиків; уточнення та коригування докумен-
тації; оцінку впливу ризиків на стратегічні цілі май-
бутнього періоду (майбутнього року); складання та 
аналіз корпоративного профілю ризиків; розроблен-
ня та затвердження Плану управління ризиками на 
майбутній рік, а також коригування та актуалізацію 
документації системи управління ризиками; виро-
блення критеріїв управління ризиками (установку 
прийнятних рівнів, нормативів і т.п.); розроблення 
та затвердження політики управління ризиками [2].

Як зазначає І.М. Кривцун, у наукових працях, яки-
ми представлена зарубіжна теорія управління ризика-
ми, виділяють як класифікаційну ознаку об’єкт впливу 
заходу управління ризиками. Так, заходи управління 
ризиками поділяються на протипричинні (превентивні, 
попереджувальні) та компенсаційні. Протипричинні 
заходи мають на меті вплинути на конкретні причини 
ризику таким чином, щоб перешкодити виникненню 
ризикової події, зробити її менш імовірною чи мінімі-
зувати величину можливих збитків. 

Наслідкоорієнтовані заходи передбачають усунен-
ня негативних наслідків ризикових подій, тобто вра-
ховується грошовий аспект їх компенсації [3, с. 38].

Відомий американський дослідник менеджменту 
Р. Акофф вирізняє три види планування: реактивне, 
проактивне та інтерактивне [8].  

Прихильники реактивного планування зосере-
джують увагу на своїй здатності вирішити ситуацію, 
що виникла в результаті змін. Планувальники про-
активного типу намагаються вдосконалити свої про-
гнози щодо майбутніх змін. Метою прихильників 
інтерактивного планування є збільшення здатності 
контролювати і впливати на зміни та їх результати, 
а також швидко й ефективно реагувати на зміни, які 
не піддаються контролю, що означає зменшення по-
треби у прогнозах.

Реактивне планування стосується в основно-
му усунення загроз,   проактивне – використання 
сприятливих можливостей, інтерактивне зачіпає в 
рівній мірі те й інше, але припускає, що і загрози, 
і сприятливі ситуації створюються самою органі-
зацією як наслідок її діяльності в дійсний або ми-
нулий час.

У Концепції антитерористичної програми зброй-
них сил США існує дві  фази – проактивна та ре-
активна (кризис-менеджмент), в яких використо-
вуються терміни «превентивне планування» та 
«кризис-менеджмент планування» відповідно [14]. 
Для здійснення превентивного планування створю-
ється організація (група) з превентивного плануван-
ня, до якої включаються представники різних ві-
домств за напрямами розвідки, контррозвідки, інших 
видів правоохоронної та оперативної діяльності. Ця 
організація повинна здійснювати оцінку терорис-
тичних загроз (щонайменше щорічно), зіставляти 
уразливість ОТП з їх безпековими можливостями, 
розробляти превентивні плани з компенсації наяв-
них недоліків та надавати пропозиції (включаючи 
навчальні програми) зі зниження уразливості об’єк-
тів та поліпшення виявлення й оцінки можливостей. 
Превентивне планування включає: навчання з підви-
щення антитерористичної обізнаності, тренування, 
захист персоналу, функціональну (операційну) без-
пеку та фізичну безпеку.

Превентивне планування застосовується в сис-
темі управління кризисними комунікаціями. Як від-
мічає К. Барежев, планування кризових комунікацій 
має орієнтуватися на певну фазу кризи: зародження, 
загострення, хронічну фазу, спад. Оскільки кризи 
поділяються на такі, що потребують реактивних за-
ходів, і ті, що вимагають проактивних заходів, від-
повідно виділяють два типи планів: превентивне 
планування і планування по ситуації. 

Превентивним називається планування щодо по-
передження криз, а також планування, спрямоване 
на антикризове управління прогнозованими криза-
ми. Превентивне планування може і навіть має бути 
перспективним для компанії. 

Планування по ситуації здійснюється в разі ви-
никнення несподіваних криз. Ситуативне плануван-
ня може бути тільки поточним [4].
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Таким чином, превентивне планування спрямо-
ване на зниження ризиків настання певних подій 
і пов’язане з розробленням запобіжних заходів зі 
зменшення як імовірності їх виникнення, так і мі-
німізації можливих негативних наслідків у випадку 
їх реалізації.

Антитерористичне планування відрізняється від 
стандартного планування на випадок надзвичайних 
ситуацій, оскільки воно спрямоване на запобігання 
конкретним загрозам, направленим на найширше 
знищення населення та завдання йому страху. Саме 
цей прогнозований результат зумовлює те, що вимо-
ги щодо планування та реагування значно відрізня-
ються від тих, які пов’язані з іншими природними та 
техногенними катастрофами [12].

висновки. Отже, превентивне планування АТЗ 
ОТП – заснований на якісній та кількісній оцінці 
компонентів терористичного ризику процес роз-
роблення превентивних заходів, спрямованих на 
зниження (мінімізацію) їх значень та підвищення 
рівня АТЗ ОТП. Для оцінювання вихідного стану 
АТЗ ОТП необхідно здійснити аналіз основних 
складових терористичного ризику – загрози, ураз-
ливості та можливих суспільно небезпечних на-
слідків, що може бути реалізовано методом екс-
пертного оцінювання з урахуванням їх взаємного 
синергетичного впливу.
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ЗАхисТУ ОБ’ЄКТІв МОжЛивих ТЕРОРисТиЧНих ПОсЯГАНь

У статті розглянуто правову природу, види, етапи та філософії планування будь-якої діяльності. 
Проаналізовано поняття превентивного планування та його складових. Сформульовано визначення терміна 
превентивного планування антитерористичного захисту об’єктів можливих терористичних посягань з 
урахуванням методології оцінки терористичних ризиків.

Ключові слова: антитерористичний захист, боротьба з тероризмом, об’єкт терористичних посягань, 
превентивне планування, тероризм, управління ризиками.

волошин О.в. сУЩНОсТь ПРЕвЕНТивНОГО ПЛАНиРОвАНиЯ АНТиТЕРРОРисТиЧЕсКОЙ 
ЗАЩиТЫ ОБЪЕКТОв вОЗМОжНЫх ТЕРРОРисТиЧЕсКих ПОсЯГАТЕЛьсТв

В статье рассмотрена правовая природа, виды, этапы и философии планирования любой деятельности. 
Проанализировано понятие превентивного планирования и его составляющих. Сформулировано 
определение термина превентивного планирования антитеррористической защиты объектов возможных 
террористических посягательств с учетом методологии оценки террористических рисков.

Ключевые слова: антитеррористическая защита, борьба с терроризмом, объект террористических 
посягательств, превентивное планирование, терроризм, управление рисками. 

Voloshin O.V. THE ESSENCE OF PREVENTIVE PLANNING OF THE ANTITERRORIST 
PROTECTION OF OBJECTS OF POSSIBLE TERRORIST ATTACKS 

The article is devoted to the problem of preventive planning of the antiterrorist protection of objects of possible 
terrorist attacks. The forming definition of the term «preventive planning» is based on the analysis of general 
planning process of any kind of activity and risk management methodology. The key stages of planning process are 
described. It is shown that a generic planning process may take the following form: problem structuring, identification 
and evaluation of alternative responses, implementation. Three philosophies of planning (formal, incremental and 
systemic) are compared according to how they are used to structure problems, to identify and evaluate alternatives 
and to implement plans. Through formal planning one narrows the scope of a problem in order to use quantitative 
models and optimization techniques. In case of incremental planning one uses «common sense» and qualitative 
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reasoning to make small modifications of existing policies, relies on political bargaining and compromise to reach a 
consensus. Systemic planning is a broader approach in which one attempts to structure problem in terms of multiple 
intervening forces and relations among them.    

The description of three types of planning process (proactive, reactive and interactive) is also given. In particularly, 
adherents of reactive planning are concentrated on their ability to resolve the current situation. Proactive planners 
try to improve their prognoses about future changes. Interactive planners are focused on creating the future by 
designing a desirable present. 

As a planning process is a part of classic management process, the preventing planning is a structural component 
(stage) of risk management process. Accordingly, the emphasis is placed on highlighting key elements of risk 
management methodology, which comprises: 1) risk management planning; 2) risk identification; 3) qualitative risk 
assessment 4) quantitative risk assessment; 5) risk respond planning; 6) monitoring and control of risks.  

The article refers to the experience of Department of Defense (USA) related to planning antiterrorist measures 
for protection installations and personnel from terrorist activity. The antiterrorist plan contains all the specific 
measures taken to establish and maintain an antiterrorist program which has two phases (proactive and reactive) 
and includes all the elements and assessments of the risk management process, planning, training and exercises, 
resource generation and a program review. Accordingly, an effective antiterrorist plan accounts for all aspects of the 
antiterrorist program.

The difference between preventive antiterrorist planning and standard natural disasters planning is also mentioned. 
As a conclusion, the preventive planning of the antiterrorist protection of objects of possible terrorist attacks 

is defined as a process of development preventive measures, based on qualitative and quantitative estimation of 
terrorist risk components, aimed at reducing (minimization) their magnitudes and rising the level of antiterrorist 
protection of objects of probable terrorist attacks. 

Key words: antiterrorist protection, fight against terrorism, object of terrorist attacks, preventive planning, risk 
management, terrorism. 
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УЧАсТь ГРОМАДсьКОсТІ У ФОРМУвАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  
КРиМІНАЛьНО-виКОНАвЧОЇ ПОЛІТиКи УКРАЇНи

Постановка проблеми. У процесі формування 
та реалізації як кримінально-виконавчої політики, 
так і інших складників політики у сфері боротьби 
зі злочинністю «пальма першості» належить орга-
нам державної влади, які наділені владними пов-
новаженнями з боку держави. Однак лише за умо-
ви об’єднання спільних зусиль органів державної 
влади й інститутів громадянського суспільства 
можна досягти позитивних результатів у боротьбі 
зі злочинністю.

Метою статті є здійснення аналізу участі гро-
мадськості у формуванні та реалізації криміналь-
но-виконавчої політики.

виклад основного матеріалу. Кримінально-ви-
конавчий кодекс України у ст. 5 у переліку принци-
пів кримінально-виконавчого законодавства, вико-
нання й відбування покарань закріплює принцип 
участі громадськості в діяльності органів і установ 
виконання покарань. Названий принцип є одним із 
загальноправових, оскільки його прояв можна спо-
стерігати в усіх сферах суспільного життя, він є не-
від’ємним атрибутом громадянського суспільства.

Особливо актуальною сьогодні є проблема пра-
вового регулювання інститутів громадянського су-
спільства в діяльності органів і установ виконання 
покарань (далі – УВП). Головним правовим ком-
понентом у таких зв’язках є положення ст. 1 Кон-
ституції України про активну діяльність громадян 
в усіх сферах суспільного життя, зокрема й у сфері 
виконання покарань. Таким чином усім громадянам 
забезпечується доступ до участі в державних спра-
вах і обґрунтовується правосуб’єктність інститутів 
громадянського суспільства. Про це свідчить і при-
йняття в нашій країні нових політичних докумен-
тів із концептуальних питань розвитку демократії, 
захисту прав людини, реформування криміналь-
но-виконавчої й судово-правової систем відповідно 
до міжнародних стандартів. Участь громадськості 
в діяльності УВП може здійснюватися в напрямках 
впливу на формування політики держави у сфері ви-
конання покарання; участі в роботі з ресоціалізації 
засуджених; здійснення громадського контролю [1].

Участь громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики, зокрема й кримінально-вико-
навчої, передбачена Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» від 
3 листопада 2010 р. № 996 [2]. Цією ж Постановою 
затверджений «Порядок проведення консультацій 
із громадськістю з питань формування та реалізації  

державної політики» та «Типове положення про 
громадську раду при міністерстві, іншому цен-
тральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській 
та Севастопольській міській, районній, районній у 
мм. Києві та Севастополі державній адміністрації».

Крім таких форм участі громадськості у фор-
муванні та реалізації кримінально-виконавчої по-
літики, як консультації громадськості та функціо-
нування відповідних громадських рад, найбільш 
розповсюдженою формою громадського контролю 
за діяльністю установ виконання покарань є діяль-
ність спостережних комісій.

Як визначено ст. 25 Кримінально-виконавчого 
кодексу України, для забезпечення громадського 
контролю за дотриманням прав засуджених під час 
виконання кримінальних покарань створюються 
спостережні комісії, діяльність яких регулюється 
Положенням про спостережні комісії, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 
2004 р. № 429 [3].

М.М. Яцишин розглядає спостережні комісії 
як вияв форм народовладдя та представницької 
демократії в кримінально-виконавчому процесі 
України [4]. Натомість І.С. Яковець слушно за-
уважує, що спостережні комісії є сьогодні єди-
ною структурою, на яку покладається здійснення 
громадського контролю за дотриманням прав за-
суджених під час виконання кримінальних пока-
рань. Інші громадські утворення – об’єднання гро-
мадян, релігійні та благодійні організації, окремі 
особи – можуть брати участь лише в наданні до-
помоги органам і установам виконання покарань у 
виправленні засуджених і проведенні з ними соці-
ально-виховної роботи [5, с. 167].

Серед основних методів діяльності спостереж-
них комісій, за допомогою яких вони втілюють у 
життя свої завдання, можна назвати такі: 

– моніторинг – основний метод, пов’язаний із 
практикою відвідувань місць позбавлення й обме-
ження волі, огляд умов утримання засуджених. Та-
кий огляд, як правило, засновується на зіставленні 
практики тримання із законодавчими нормами або з 
перспективними уявленнями;

– розслідування (використовується, як правило, 
під час розгляду скарг засуджених). Засновується на 
методичному збиранні інформації по суті події для 
прийняття рішення стосовно змісту скарги; 

– порівняльний аналіз статистичних показників 
(актуальний під час оцінки ефективності роботи 
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установи виконання покарань зі здійснення покла-
дених завдань); 

– оцінка поведінки засудженого (використовуєть-
ся під час погодження актів адміністрації установи 
виконання покарань, а також під час вивчення осо-
бових справ, розгляду питань застосування заохо-
чень і стягнень тощо) [6, с. 36].

Крім того, що моніторинг є основною формою 
здійснення громадського контролю, слід зауважити, 
що правом його проведення наділені лише спосте-
режні комісії. Ураховуючи, що моніторинг є однією 
з форм здійснення саме громадського контролю, 
слід звернути увагу, що право проведення таких 
моніторингів іншим громадським інституціям, крім 
спостережних комісій, не надається.

Форми участі громадськості в діяльності органів 
і установ виконання покарань можна охарактеризу-
вати, цитуючи міркування С.К. Гречанюка, який до 
основних організаційних форм, в яких нині здійс-
нюється співпраця неурядових організацій з уста-
новами й органами виконання покарань, відносить 
відвідування установ виконання покарань і огляд 
житлових, виробничих, комунально-побутових та 
інших приміщень і об’єктів; бесіди із засудженими, 
персоналом; ознайомлення з документами, що сто-
суються питань дотримання прав і законних інтере-
сів засуджених; прийом пропозицій, звернень, заяв 
і скарг засуджених, підозрюваних і обвинувачених, 
персоналу ДКВС України; доведення до відома 
вищестоящих органів управління ДПтС України, 
органів державної влади й місцевого самовряду-
вання інформації про недоліки в роботі органів 
і установ виконання покарань і про необхідність 
їхнього усунення; надання засудженим допомоги 
в розшуку родичів, а також іншу діяльність із від-
новлення соціально корисних зв’язків; сприяння у 
відвідуваннях засуджених священнослужителями 
різних конфесій, а також представниками релігій-
них об’єднань тощо [7, с. 25–26].

Незважаючи на різноманітність форм участі гро-
мадськості в процесі виконання/відбування пока-
рань, на жаль, доводиться констатувати, що сьогодні 
вплив громадських організацій на реалізацію кримі-
нально-виконавчої політики є незначним.

Серед причин низького рівня участі громадськості 
у формуванні та реалізації кримінально-виконавчої 
політики України В.В. Кондратишина виділяє такі:

а) незважаючи на щорічне збільшення кілько-
сті зареєстрованих громадських організацій, як у 
суспільстві, так і у сфері виконання кримінальних 
покарань відсутня чітка структуризація громадських 
інститутів, їх соціальна спрямованість на вирішення 
наявних проблем, завдань тощо;

б) імперативний метод регулювання криміналь-
но-виконавчих відносин, що є пріоритетним між 
персоналом органів і установ виконання покарань 
та засудженими, безпідставно розповсюджений у 
відносинах перших і громадських організацій як на 
практиці, так і на законодавчому рівні; 

в) порушуючи принцип верховенства права, за-
кріплений у ст. 8 Конституції України, нормативно- 

правові акти Державної кримінально-виконавчої 
служби України безпідставно звужують права гро-
мадських формувань на участь у передбачених за-
коном випадках у діяльності органів і установ вико-
нання покарань, зводячи її в основному до надання 
допомоги засудженим у питаннях продовольчого, 
комунально-побутового й подібного характеру;

г) неналежна власна правова база, що регулює 
відносини між органами й установами виконання 
покарань і громадськими інституціями (відсут-
ність договорів, угод, спільних програм, концеп-
цій тощо) [8, с. 190].

Тому доречно працювати над усуненням причин і 
факторів, які зумовлюють мінімальну участь громад-
ськості у формуванні та реалізації кримінально-ви-
конавчої політики, і поглиблювати багатовектор-
ну співпрацю Державної кримінально-виконавчої 
служби України з громадськими організаціями.

Участь громадськості в реалізації криміналь-
но-виконавчої політики здійснюється також у 
формі громадського впливу, який названий Кримі-
нально-виконавчим кодексом одним із засобів ви-
правлення та ресоціалізації засуджених. Цей засіб 
може бути застосований як до осіб, засуджених до 
покарань, пов’язаних з ізоляцією від суспільства, 
так і до тих, які відбувають покарання, не пов’язані 
з ізоляцією від суспільства.

Громадський вплив – це, на думку О.І. Богати-
рьової, один із засобів, що є найбільш ефективним 
для засуджених, які відбувають покарання, не пов’я-
зані з позбавленням волі. Реалізувати зазначений за-
сіб можна у співпраці з релігійними об’єднаннями, 
громадськими організаціями та благодійними фон-
дами [9, с. 62].

Громадські організації можуть сприяти духовно-
му піклуванню, побутовому влаштуванню й трудо-
вому навчанню, а також залученню засобів масової 
комунікації до інформаційного забезпечення вихов-
ного процесу, надання соціальної, гуманітарної й ін-
шої допомоги засудженим [10, с. 153].

Як переконливо запевняє О.С. Турчина, необ-
хідно залучати громадськість до розроблення та 
втілення в життя різноманітних програм, які були 
б спрямовані на покращення емоційного, фізично-
го стану засуджених і звільнених осіб. Також необ-
хідно імплементувати в національне законодавство 
механізми фінансової підтримки громадських орга-
нізацій, які займаються ресоціалізацією осіб, звіль-
нених із місць позбавлення волі. Позитивний досвід 
такої підтримки має Норвегія, де громадські органі-
зації надають звільненим особам тимчасове житло 
та займаються їх працевлаштуванням, при цьому 
постійно залучають зазначених осіб до різноманіт-
них тренінгів, на яких роз’яснюється цінність жит-
тя, підіймається самооцінка осіб, виховується пова-
га до соціуму [11, с. 147].

висновки. Отже, участь громадськості у форму-
ванні та реалізації кримінально-виконавчої політи-
ки є вкрай необхідним заходом забезпечення ефек-
тивного втілення в життя кримінально-виконавчої 
політики. За допомогою представників інститутів  
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громадянського суспільства здійснюється громад-
ський контроль за дотриманням прав і законних ін-
тересів засуджених; забезпечується громадський 
вплив, що є одним з основних засобів виправлення 
та ресоціалізації засуджених. Одночасно тісна взає-
модія органів державної влади з представниками гро-
мадськості в процесі формування та реалізації кри-
мінально-виконавчої політики служить індикатором 
розвитку громадянського суспільства в Україні.
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Кернякевич-Танасійчук Ю.в. УЧАсТь ГРОМАДсьКОсТІ У ФОРМУвАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
КРиМІНАЛьНО-виКОНАвЧОЇ ПОЛІТиКи УКРАЇНи

У статті розглядається питання участі громадськості у формуванні та реалізації кримінально-виконавчої 
політики України. Аналізуються форми участі інститутів громадянського суспільства в процесі виконання 
відбування покарань. Визначається роль спостережних комісій у здійсненні громадського контролю за 
дотриманням прав засуджених під час виконання покарань. Досліджується громадський вплив як один із 
основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених.

Ключові слова: громадськість, кримінально-виконавча політика, громадський контроль, спостережні 
комісії, громадський вплив.

Кернякевич-Танасийчук Ю.в. УЧАсТиЕ ОБЩЕсТвЕННОсТи в ФОРМиРОвАНии  
и РЕАЛиЗАЦии УГОЛОвНО-исПОЛНиТЕЛьНОЙ ПОЛиТиКи УКРАиНЫ

В статье рассматривается вопрос участия общественности в формировании и реализации уголовно-
исполнительной политики Украины. Анализируются формы участия институтов гражданского общества в 
процессе выполнения отбывания наказаний. Определяется роль наблюдательных комиссий в осуществлении 
общественного контроля над соблюдением прав осужденных при исполнении наказаний. Исследуется 
общественное влияние как одно из основных средств исправления и ресоциализации осужденных.

Ключевые слова: общественность, уголовно-исполнительная политика, общественный контроль, 
наблюдательные комиссии, общественное влияние.

Kerniakevych-Tanasiichuk Yu.V. PUBLIC PARTICIPATION IN FORMATION AND 
IMPLEMENTATION OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE POLICY OF UKRAINE

In the process of the formation and implementation of both the criminal-executive policy and other components 
of the policy in the field of fighting crime, the primary role belongs to the state authorities, which are endowed with 
power by the state. Only if there is a close interaction between public authorities and non-governmental organizations 
can we achieve positive results in the fight against crime.

The Criminal-Executive Code of Ukraine among the list of principles of criminal-executive legislation, 
execution of punishments establishes the principle of public participation in the activities of penitentiary bodies and 
institutions.

This principle is one of the common law, since its manifestation can be observed in all spheres of social life, it 
is an integral attribute of civil society.
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Participation of the public in the formation and implementation of state policy, including the criminal executive, 
is also provided for in the subordinate normative legal acts of the Government of Ukraine.

In addition to such forms of public participation in the formation and implementation of criminal-enforcement 
policies, such as public consultation and the functioning of relevant public councils, the activity of observation 
commissions is the most common form of public control over the activities of penitentiary institutions.

In order to ensure public control over the observance of the rights of convicts during the execution of criminal 
penalties, observation commissions are established, the main form of activity of which is monitoring.

Public participation in the implementation of criminal-executive policy is also carried out in the form of public 
influence, which is one of the main means of correction and resocialization of convicts. This tool can be applied both 
to persons sentenced to punishment, connected with isolation from society, and to those who carry out punishment, 
not connected with isolation from a society.

Key words: public, the criminal-executive policy, public control, observation commissions, public influence.
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сУДОУсТРІЙ ТА сУДОвА ПРАКТиКА;  
ПРАвООхОРОННІ ОРГАНи; ПРОКУРАТУРА ТА АДвОКАТУРА

Меліхова Ю.О.,
аспірант кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики 

Академії адвокатури України
УДК 34.037

ДЕЯКІ АсПЕКТи РЕФОРМУвАННЯ сисТЕМи ЗАхисТУ  
ПРАвОвих ГАРАНТІЙ АДвОКАТУРи

Постановка проблеми: Загальновідомо, що ад-
вокати повинні мати можливість повноцінно й без 
перешкод виконувати свої професійні обов’язки за-
для належного захисту прав громадян, сприяння до-
ступу до правосуддя й правової допомоги та забезпе-
чення принципу верховенства права. Із цією метою в 
державі діє правовий інститут гарантій професійної 
адвокатської діяльності, визначений українським і 
міжнародним законодавством, ратифікованим Укра-
їною. Водночас з огляду на систематичні порушен-
ня законодавчо встановлених гарантій професійної 
адвокатської діяльності з боку правоохоронних та 
інших органів вони також потребують державного 
захисту та механізму реалізації обов’язковості їх ви-
конання. Надані законом адвокатам правові гарантії 
є основоположною засадою їх професійної діяль-
ності й необхідні для належного надання правової 
допомоги й захисту людей – їхніх клієнтів. Права 
людини на правовий захист і на правову допомогу 
гарантовані Конституцією України. Отже, той, хто 
зневажає й порушує правові гарантії адвокатури, од-
ночасно нівелює й Основний Закон України, її Кон-
ституцію, нехтує правами людей на реальну повно-
цінну правову допомогу й правовий захист.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
світленню й аналізу цієї вкрай значної й глибокої 
проблематики приділили увагу такі українські 
вчені-юристи, як Т. Варфоломеєва, О. Яновська, 
М. Погорецький, Д. Фіолевський, А. Іванцо-
ва, І. Рафальська, Р. Афанасієв, О. Святоцький, 
В. Кульчицький та ін. 

Особливо варто відмітити вагомий вклад у до-
слідження реформування системи захисту правових 
гарантій адвокатури такої наукової праці, як «Про-
ект «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», 
що надала суттєву допомогу в розробленні загальної 
стратегії реформ в українській юстиції й мала на меті 
об’єднати більшість установ сфери юстиції нашої 
держави для того, щоб створити й запровадити єдину, 
загальну й колективну стратегію змін. Проект було 
створено командою міжнародних правників за фінан-
сової підтримки Європейського Союзу й представле-
но для впровадження в Україні 09.06.2016 р. у місті 
Києві. Головним його завданням стало висвітлення 
експертних висновків щодо порушення прав адво-
катів і гарантій адвокатської діяльності на території 
України, пропозицій щодо усунення таких порушень 
і сприяння зміцненню верховенства права.

Мета статті – дослідити положення чинного 
українського та міжнародного законодавства, які 
регламентують захист прав адвокатів під час здійс-
нення ними своєї професійної діяльності; з’ясувати 
найпоширеніші порушення гарантій адвокатської 
діяльності в Україні; проаналізувати шляхи й спосо-
би їх подолання. 

Завдання статті – окреслити правове становище 
адвоката під час виконання ним своїх професійних 
обов’язків; розкрити його недоліки та прогалини; 
аргументувати необхідність реформування інститу-
ту адвокатури України; запропонувати розроблення 
дієвої системи захисту прав і гарантій адвокатської 
діяльності шляхом комплексного, відкритого, прозо-
рого та якісного відстеження й реагування на пору-
шення професійних прав і гарантій адвокатів.

виклад основного матеріалу. Питання рефор-
мування системи адвокатури в Україні є сьогодні 
нагальним і невідкладним, так само, як невідклад-
ним є питання реформування судової системи, 
системи правоохоронних органів. Вирізняти пи-
тання адвокатської діяльності, виокремлювати їх 
із загалу інших питань правової реформи немож-
ливо, як неможливо реформувати адвокатуру без 
демократизації суспільства. Водночас неможливо 
говорити про цінності європейської демократії 
для України без підвищення ролі та значення ад-
вокатури в суспільстві [6; 1].

У 2017 р. Міністерство юстиції розпочинає ре-
форму адвокатури. Про це наприкінці 2016 р. заявив 
Міністр юстиції України Павло Петренко, стверджу-
ючи: «Наше завдання на наступний рік – це реформа 
адвокатів». Очільник Мін’юсту підкреслив, що сьо-
годні адвокатура в Україні знаходиться в «сплячо-
му режимі». «Ми повинні прийняти низку законів, 
що регулюють представництво в судах, починаючи 
з 2019 р. Часу залишилося не так багато», – додав 
він. За словами П. Петренка, указана реформа буде 
завершена до 2019 р. [4; 1].

Тому саме сьогодні адвокати так наполегливо 
працюють над реформуванням чинного Закону «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» і над ство-
ренням нового закону, який має реалізувати основне 
завдання адвокатури – правовий захист інтересів 
фізичних і юридичних осіб у судах, на досудовому 
слідстві, в органах державної влади й управління. 
Першочергове завдання – визначитися зі статусом 
адвокатури в правовій системі нашої держави.
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Сильна професійна адвокатура – це не тільки 
противага державному обвинуваченню для ство-
рення балансу, реальної змагальності сторін у 
кримінальному процесі, але ще й суттєвий важіль 
у побудові демократичного суспільства, тверда пе-
реконаність громадян у захисті від свавілля та ко-
румпованості окремих посадовців, можливість у 
межах закону захистити свої права й упевненість у 
досяжності справедливості.

Сьогодні роль адвоката не може бути перебіль-
шена. Адвокат – це юридичний радник, захисник, 
джерело правових знань, медіатор у спорі й (дуже 
хотілося б) взірець професіоналізму та професійної 
етики, адже в цій професії є особливі етичні норми, 
спеціальні правила, яким адвокат має відповідати й 
за порушення яких він несе відповідальність.

Тому є актуальним точне, розгорнуте та прозоре за-
конодавче визначення статусу адвоката, гарантування 
його незалежності в професійній діяльності, можли-
вість практичної реалізації професійних прав [6; 1].

Насамперед адвокатура – це конституційний ор-
ган, але її завдання в світлі статей 59, 131-2 Консти-
туції не є до кінця прозорими та такими, що беззапе-
речно відповідають потребам реального життя, адже 
стаття 59 Конституції України, згідно зі змінами від 
02.06.2016 р., передбачає, що «кожен має право на 
професійну правничу допомогу». Чимало запальних 
дискусій точиться навколо нововведеного терміна 
«правнича допомога», адже незрозуміло, чим вона 
відрізняється від попередньої «правової», який сенс у 
заміні цих двох понять. Якщо ж проаналізувати зміст 
статті 131-2 Основного Закону, то вона, по суті, про-
голошує «монополію» адвоката на представництво 
іншої особи в суді. З одного боку, це має призвести 
до більшого цінування адвокатського свідоцтва серед 
правників і пересічних громадян, але, з іншого боку, 
у такому викладенні статті не вбачається можливості 
«самопредставництва чи корпоративного представ-
ництва» юридичної особи або фізичної особи-під-
приємця, яка може мати й має право мати у своєму 
штаті юриста. А тому це питання потребує більш чіт-
кого врегулювання. Також серед недоліків такого по-
ложення є те, що ймовірність позбавлення адвоката 
права на заняття адвокатською діяльністю може ста-
ти засобом для певного тиску чи впливу на адвоката. 
Тому тут доцільно вдосконалити та переглянути під-
стави для накладення на адвоката дисциплінарного 
стягнення у вигляді позбавлення права на заняття ад-
вокатською діяльністю. Також слід належним чином 
урегулювати питання адвокатського самоврядування, 
щоб воно дійсно забезпечувало незалежність адвока-
тів, захист від втручання в здійснення адвокатської 
діяльності, а також питання щодо підвищення адво-
катами їх професійного рівня [2; 1].

Адвокатам необхідно мати можливість вільно й 
повною мірою виконувати свої обов’язки з метою 
встановлення верховенства права, сприяння забез-
печенню доступу до правосуддя та правової допомо-
ги, забезпечення дотримання належної процедури в 
судовому процесі, створення змагальної системи су-
дочинства, а також захисту прав людини.

Професійні права адвокатів і гарантії адвокат-
ської діяльності в цілому визначені та захищаються 
українським законодавством (включаючи Конститу-
цію України, Кримінальний і Кримінальний проце-
суальний кодекси, Закон України «Про адвокатуру 
й адвокатську діяльність») і міжнародним законо-
давством, що ратифіковане Україною (насамперед 
Європейською конвенцією про захист прав люди-
ни й основних свобод, Рекомендацією 21 Комітету 
Міністрів Ради Європи про свободу професійної 
діяльності адвокатів). Такий захист також регламен-
тований актами Організації Об’єднаних Націй, Ради 
адвокатських і правових товариств Європи (ССBE), 
Міжнародної асоціації адвокатів тощо. Надані про-
фесійні права й гарантії адвокатів є необхідними ад-
вокатам для належного захисту прав їхніх клієнтів.

Можна сказати, що українське та міжнародне 
законодавство теоретично декларують і встанов-
люють застосування належної правової процеду-
ри, змагальності процесу та рівності сторін, що в 
сукупності захищає адвокатів у процесі надання 
ними правової допомоги своїм клієнтам. Це за-
лишається особливо важливим у кримінальних 
справах, де вся міць держави «обрушується» на 
звичайних уразливих громадян, яким може загро-
жувати позбавлення волі, а також потенційне по-
рушення основних прав людини.

Засадничі гарантії адвокатської діяльності підсу-
мовані в Основних положеннях ООН про роль адво-
ката, прийнятих VIII Конгресом ООН із запобігання 
злочинам у серпні 1990 р., згідно з якими уряди кра-
їн-учасниць повинні забезпечити адвокатам: 

а) можливість здійснювати їхні професійні 
обов’язки без залякування, перешкод, завдання тур-
боти й недоречного втручання;  

б) можливість вільно пересуватися й консульту-
вати клієнта у своїй країні та за кордоном;

в) виключення можливості піддавати покаранню 
чи погрожувати його застосуванням і можливості 
обвинувачення, адміністративних, економічних та 
інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до ви-
знаних професійних обов’язків, стандартів і етич-
них норм.

Там, де безпека адвокатів перебуває під загро-
зою у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, 
вони мають бути адекватно захищені державною 
владою (пункт 17). Обов’язком компетентних влад 
є забезпечення адвокату можливості своєчасно зна-
йомитися з інформацією, доступу до документів і 
матеріалів справи, щоб мати можливість надава-
ти ефективну правову допомогу клієнтам. Доступ 
повинен надаватися вчасно й у найкоротші строки 
(пункт 21). У пункті 22 проголошено, що уряди по-
винні визнавати й додержуватися конфіденційності 
комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом 
у рамках відносин, пов’язаних із виконанням адво-
катом своїх професійних обов’язків. 

Ці положення знайшли своє відображення в 
Кримінальному кодексі України та в Законі України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Стат-
ті 374, 397 і 398 Кримінального кодексу України  
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встановлюють кримінальну відповідальність за об-
меження доступу адвоката до клієнта, втручання в 
роботу адвоката, погрозу вбивством, насильством 
або знищення чи пошкодження майна адвоката тощо. 
Стаття 23 Закону України «Про адвокатуру й адвокат-
ську діяльність» забороняє втручатися в здійснення 
адвокатської діяльності, вимагати надання відомо-
стей, що є адвокатською таємницею, вилучати доку-
менти, які пов’язані з адвокатською діяльністю, про-
водити обшуки в офісах адвокатів без наявності чітко 
визначеного в рішенні суду переліку речей, докумен-
тів, що планується виявити, тощо [3; 1].

Основоположний принцип верховенства права 
встановлює, що немає прав без наявності відповід-
них засобів правового захисту. Тому єдиним спо-
собом зменшити кількість порушень професійних 
прав і гарантій адвокатів і прав людини їхніх клієн-
тів, а також покласти край безкарності за вчинення 
таких порушень, є створення життєздатної й ефек-
тивної системи засобів правового захисту прав ад-
вокатів. Така система повинна, по-перше, прозоро 
розглядати питання порушення прав і гарантій ад-
вокатів, карати відповідальних осіб за скоєне пра-
вопорушення, по-друге, перешкоджати й демоти-
вувати від учинення потенційних правопорушень 
проти адвокатів у майбутньому.

На жаль, нині в Україні є значні розбіжності 
між законодавством і практикою. Тому, попри по-
ложення Конституції України, Кримінального й 
Кримінального процесуального кодексу України 
та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», адвокати постійно стикаються з чис-
ленними перешкодами під час надання правової 
допомоги своїм клієнтам. Ключовими трудноща-
ми, з якими стикаються адвокати, є те, що судді не 
завжди є неупередженими в процесі, а прокурори, 
слідчі й інші представники правоохоронних орга-
нів мають надто широкі повноваження, часто не 
дотримуються вимог закону та маніпулюють його 
вимогами. У результаті професійні права адвокатів 
і гарантії адвокатської діяльності систематично й 
регулярно порушуються, а права людини їхніх клі-
єнтів не поважаються.

Серед типових сучасних порушень прав і гарантій 
адвокатів в Україні можна виділити сім найпошире-
ніших. По-перше, це ненадання адвокатам доступу 
до клієнтів. По-друге, порушення права на конфі-
денційне спілкування клієнта з адвокатом. По-третє, 
ненадання чи невчасне надання адвокату доступу до 
інформації, матеріалів справи, що, по суті, є пере-
шкоджанням підготовці захисту. По-четверте, нерідко 
намагаючись отримати інформацію у справі, де адво-
кат захищає інтереси клієнта, правоохоронні органи 
проводять неправомірні обшуки в офісах адвокатів 
і вилучення документів, що становлять адвокатську 
таємницю, тим самим здійснюючи тиск на адвоката. 
П’ятим типовим порушенням прав і гарантій адво-
катів в Україні є порушення статусу адвокатів у кри-
мінальному провадженні. Шостим – зловживання 
притягненням до дисциплінарної відповідальності 
адвокатів і порушенням кримінальних справ проти 

адвокатів. І сьомим, ганебним, але, на жаль, звичним 
правопорушенням є застосування так званих «поза-
судових» заходів впливу на адвоката, під якими ма-
ються на увазі залякування, погрози, словесні образи, 
знищення майна адвоката, фізичні напади на нього, 
замахи та навіть фізичне вбивство адвоката.

Надважливо розуміти, що кожне порушення 
професійних прав і гарантій адвоката є водночас 
порушенням прав людини його клієнта, адже коли 
адвокатам відмовляють у доступі до клієнтів, то 
клієнтам відмовляють у доступі до захисника. Вод-
ночас коли адвокатам відмовляють у конфіденцій-
ності їхнього спілкування з клієнтами, то клієнтам 
відмовляють у праві спілкуватися конфіденційно зі 
своїм адвокатом. А коли адвокатам не дають мож-
ливості готувати правову захисну позицію, підда-
ють незаконним обшукам, залякуванню чи вико-
ристовують щодо них «позасудові» засоби впливу, 
то клієнтам відмовляють у праві на захист і позбав-
ляють їх права на справедливий суд.

Очевидно, що не може йтися про жодне дотри-
мання процесуальних норм і забезпечення права на 
захист, якщо адвокати фізично не можуть належ-
ним чином виконувати свої професійні обов’язки 
або ж бояться за безпеку власного життя й здо-
ров’я, несправедливого позбавлення права на адво-
катську діяльність.

Тому одним із головних закликів, які лунають від 
адвокатів по всій країні сьогодні, є посилення прак-
тичної життєздатної системи захисту їхніх прав і 
гарантій професійної діяльності відповідно до укра-
їнського законодавства та міжнародних стандартів, 
визнаних Україною. На жаль, багато адвокатів вва-
жають, що наразі вони залишаються сам на сам у 
своїй боротьбі проти злочинної системи. Чимало з 
них звертаються до професійних асоціацій, члена-
ми яких вони є, громадянського суспільства та ЗМІ, 
щоб певним чином змінити цю ситуацію.

Видається малоймовірною реалізація значних 
реформ зі встановлення верховенства права, наявно-
сті незалежної судової влади, професійних органів 
прокуратури, установлення змагальності процесу 
з відповідною рівністю сторони обвинувачення та 
захисту, а також забезпечення належного захисту 
професійних прав і гарантій адвокатів і прав лю-
дини їхніх клієнтів, якщо процес реформування в 
Україні відбуватиметься «згори донизу». Саме тому 
прогресивним групам, професійним і громадським 
асоціаціям адвокатів, організаціям громадянсько-
го суспільства, а також засобам масової інформації 
необхідно сприяти проведенню системних реформ 
і підвищенню прозорості, проводячи одночасно не-
обхідну мобілізацію, інформування та інші заходи 
щодо взаємодії з громадськістю.

Як відомо, «унція профілактики варта фунта лі-
кування». Тому створення комплексної системи за-
побігання порушенням професійних прав і гаран-
тій адвокатів могло б виправити гірку й неприємну 
ситуацію, що склалася на цьому поприщі. Система 
реагування на порушення професійних прав і га-
рантій адвокатів в Україні існує, але вона настільки  
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слабка, що залишає адвокатів жити в страху й не 
зважуватися на активний захист інтересів сво-
їх клієнтів у по-справжньому змагальній системі 
правосуддя. Створення сильної системи із запобі-
гання порушенням прав адвокатів вимагає вжиття 
заходів для забезпечення високого рівня сліду-
вання вимогам чинного законодавства з боку тих 
осіб, які регулярно порушують професійні права 
й гарантії адвокатів. Це може бути здійснено шля-
хом застосування адміністративних протоколів, 
внутрішніх дисциплінарних процедур, паралель-
ного проведення навчань і заходів із підвищення 
кваліфікації. Сторони, які порушують вимоги за-
конодавства, що захищають професійні права й 
гарантії адвокатів, повинні зазнавати негайних, 
невідворотних наслідків із боку установи, де вони 
працюють. Припинення безкарності починається 
з внутрішньої дисципліни. На установи й робо-
тодавців, які воліють не помічати незаконне по-
водження своїх співробітників щодо адвокатів, 
необхідно чинити серйозний політичний і гро-
мадський тиск. Діалог між такими установами й 
тими, які підтримують адвокатську професію, має 
бути посилений і активований.

Чи не найважливішим кроком на шляху до за-
хисту професійних прав і гарантій адвокатів є за-
провадження точної комплексної, швидкої, простої, 
відкритої, прозорої, задокументованої, ефективної 
системи відстеження та реагування на порушення 
професійних прав і гарантій адвокатів. Це формує 
основу для системи реагування на такі порушення 
залежно від виду порушення й заходів, які необхідно 
вжити. Узагалі система повинна бути всеосяжною, 
але простою, щоб її можна було пояснити всім заці-
кавленим сторонам через базові схеми чи діаграми, 
з яких було б зрозуміло, що повинна робити кожна 
сторона й коли. Адвокатам необхідно надати прості 
форми й інструкції, котрі б містили всю основну 
інформацію, з якою вони могли б легко й швидко 
ознайомитися. Вирішальне значення має швидке та 
ґрунтовне оброблення повідомлень про порушення.

Результати, отримані внаслідок реагування на 
порушення, повинні бути повністю задокумен-
товані, проаналізовані, відкриті й опубліковані 
для широкого загалу. Документування порушень і 
ефективності реагування на них повинні бути ви-
користані для аналізу, удосконалення системи, під-
готовки протокольних рішень та інформаційних 
матеріалів, а також реалізації додаткових заходів і 
процесуальних реформ, спрямованих на покарання 
та попередження зловживання службовим стано-
вищем посадовцями. Інформаційна робота та пові-
домлення громадськості є важливими складовими 
частинами цих процесів.

Така система відстеження та реагування на по-
рушення професійних прав і гарантій адвокатів 
повинна бути створена на всеукраїнському рівні та 
мати ефективні механізми впливу в кожному регі-
оні, аж до найменших містечок. Географія, місце 
розташування або фізична ізоляція не може бути 
заслоною для вчинення порушень. Кожен адвокат 

повинен бути частиною системи й мати доступ до 
механізмів і процедур реагування. Для цього слід 
широко використовувати гарячі лінії, електронні 
засоби поширення інформації, додатки та сучасні 
цифрові технології.

Правильним було б, щоб така система із самого 
початку свого запровадження включала б у себе 
критерії та показники, щоб мати можливість у по-
дальшому здійснювати її моніторинг і оцінюван-
ня. Критерії повинні відображати різні категорії 
порушень, конкретну дію, яка оскаржується, види 
заходів, що вживаються, характер будь-яких санк-
цій, накладених на порушників, конкретні резуль-
тати в судових справах. Моніторинг і оцінювання 
мають вирішальне значення для підвищення діє-
вості системи із захисту прав адвокатів і гарантій 
адвокатської діяльності.

Одним із нагальних завдань держави сьогодні є 
забезпечення того, щоб усі адвокати точно знали, що 
робити, до кого і яким чином звертатися, якщо права 
й гарантії їхньої професійної діяльності були пору-
шені. Реагування на порушення має порівнюватися 
з наданням першої невідкладної допомоги в меди-
цині. Адвокати дійсно повинні бути готові діяти за 
принципом «швидкого реагування», оскільки нерід-
ко кожна втрачена хвилина часу має значення. Для 
цього необхідно розвивати здатність адвокатів діяти 
й підтримувати один одного, коли їхні права пору-
шуються. Необхідно використовувати тренінги, про-
токольні рішення, інформаційні матеріали, зустрічі 
на обласному рівні, консультації, щоб упевнитися, 
що всі адвокати були ознайомлені зі встановленими 
процедурами та готові діяти, ділитися інформацією, 
брати участь в інформаційних кампаніях, мобілі-
зувати «союзників» у громадянському суспільстві, 
спілкуватися із засобами масової інформації, під-
вищувати рівень обізнаності громадськості тощо. 
Адвокатам також варто знати, як використовувати 
соціальні мережі та сучасні цифрові технології, щоб 
найкращим чином виконувати ці функції.

Не варто забувати, що основою системи захи-
сту прав і гарантій адвокатів є управління інфор-
мацією. Усі зацікавлені сторони повинні точно 
знати, скільки порушень відбувається, якими є 
види цих порушень, де відбуваються порушення 
та хто несе за них відповідальність. Така інфор-
мація необхідна, щоб бути впевненим у тому, що 
система досягає своїх цілей, що адвокати знають 
свої права й обов’язки, знають, як реагувати на 
порушення. Необхідно складати відповідні звіти, 
поширювати інформацію та мобілізувати заці-
кавлені сторони, а також проводити моніторинг і 
оцінку досягнутих результатів. Для цього держава 
повинна забезпечити збір, оброблення, збережен-
ня й захист повної та точної інформації й статис-
тичних відомостей про порушення професійних 
прав і гарантій адвокатів, а також обмін нею з усі-
ма ключовими сторонами, що мають до неї закон-
ний інтерес. Потрібно розробляти й публікувати 
протокольні рішення й матеріали, що охоплюють 
доступ до інформації й процедури її поширення.
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Важливо оприлюднювати не тільки порушення 
професійних прав і гарантій адвокатів, а також і за-
ходи, що вживаються у відповідь. Систематичне ін-
формування громадських організацій і засобів ма-
сової інформації, просвітницька діяльність мають 
вирішальне значення для викорінення безкарності 
за вчинення порушень, а також створення культу-
ри, яка сприятиме застосуванню законодавства й 
прояву поваги до прав і гарантій адвоката та прав 
людини в цілому. Результати скарг і розслідувань 
повинні систематично поширюватися в суспіль-
стві. Сприяння прозорості у здійсненні моніторин-
гу судової системи також було б надзвичайно ко-
рисним для отримання інформації та відстеження 
прогресу. Зрозуміло, що інформаційні ресурси є, 
по суті, основою для інформування, підвищення 
обізнаності та мобілізації «союзників» адвокатів в 
українському суспільстві [3; 1].

Головною метою реформи адвокатури є створен-
ня єдиної самоврядної правничої професії та під-
вищення якості правосуддя в цілому через запрова-
дження єдиних професійних та етичних стандартів, 
єдиних стандартів відповідальності, ефективного 
забезпечення прав і гарантій адвокатів [5; 1].

висновки. Сьогодні адвокатурі України дуже по-
трібен серйозний, неупереджений і критичний аналіз 
ситуації, що склалася, чесне й прозоре викриття при-
чин помилок і невдач, визначення нагальних потреб, 
справжніх цілей і завдань розвитку, а також вибір най-
кращих засобів і методів для їх здійснення. За ниніш-
ніх непростих умов, що склалися в державі, правова 
система привертає пильну увагу громадян, політиків 
і міжнародної спільноти, а тому її представники осо-
бливо гостро мають усвідомлювати відповідальність, 
зокрема й моральну, і докладати максимум зусиль для 
наближення вітчизняного законодавства до європей-
ського рівня й стандартів, у яких головне – права й 
свободи людини. Адвокатура має стати взірцем для 
всього суспільства. І незважаючи на те, що сьогодні  

реально забезпечені ще не всі умови для роботи ад-
вокатів, принциповість, професіоналізм, вірність іде-
алам правди й справедливості, відповідальність за 
результати своєї діяльності, за долю кожної людини 
завжди були й залишаються непорушними заповідя-
ми адвокатської професії [1, с. 1].
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http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2791 (дата 
звернення: 06.03.2017).

Меліхова Ю.О. ДЕЯКІ АсПЕКТи РЕФОРМУвАННЯ сисТЕМи ЗАхисТУ ПРАвОвих 
ГАРАНТІЙ АДвОКАТУРи

У статті розглядаються питання, пов’язані з реформуванням системи адвокатури України та законодавчо 
встановлених гарантій професійної адвокатської діяльності. Автор досліджує перелік найтиповіших 
порушень таких гарантій і приходить до висновку, що є значні розбіжності між законодавчою теорією і її 
втіленням на практиці, у результаті чого адвокати регулярно стикаються з численними перешкодами під 
час надання правової допомоги своїм клієнтам. Проаналізовано положення вітчизняного та міжнародного 
законодавства, що регламентують захист прав адвокатів у процесі здійснення ними своїх професійних 
обов’язків. Обґрунтовано нагальну потребу створення в державі комплексної системи запобігання 
порушенням професійних прав і гарантій адвокатів, яка могла б виправити неприємну ситуацію, що склалася 
на цьому поприщі. У статті визначено невідкладні завдання Української держави щодо створення єдиної 
самоврядної правничої професії та підвищення якості правосуддя в цілому через запровадження ефективного 
забезпечення прав і гарантій адвокатської діяльності. Автором наголошено, що сильна професійна 
адвокатура – це одна з пріоритетних потреб громадянського суспільства, оскільки це не тільки противага 
державному обвинуваченню для створення балансу й реальної змагальності сторін у кримінальному процесі, 
але ще й суттєвий важіль у побудові демократичного суспільства, тверда переконаність громадян у захисті 
від свавілля та корумпованості окремих посадовців, можливість у межах закону захистити свої права й 
упевненість у досяжності справедливості.

Ключові слова: гарантії адвокатської діяльності, порушення гарантій і прав адвокатів, реформування 
системи захисту адвокатських гарантій.
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Мелихова Ю.А. НЕКОТОРЫЕ АсПЕКТЫ РЕФОРМиРОвАНиЯ сисТЕМЫ ЗАЩиТЫ 
ПРАвОвЫх ГАРАНТиЙ АДвОКАТУРЫ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с реформированием действующей системы адвокатуры 
Украины и законодательно установленных гарантий профессиональной адвокатской деятельности. Автор 
исследует перечень типичных нарушений таких гарантий и приходит к выводу, что существуют значительные 
различия между законодательной теорией и её воплощением на практике, в результате чего адвокаты 
регулярно сталкиваются с многочисленными препятствиями при оказании правовой помощи своим клиентам. 
Проанализированы положения отечественного и международного законодательства, регламентирующие 
защиту прав адвокатов в процессе осуществления ими своих профессиональных обязанностей. Обоснована 
насущная необходимость создания в государстве комплексной системы предотвращения нарушений 
профессиональных прав и гарантий адвокатов, которая могла бы исправить сложившуюся неприятную 
ситуацию на этом поприще. В статье определены неотложные задачи Украинского государства по созданию 
единой самоуправляемой адвокатской профессии и повышению качества правосудия в целом путём внедрения 
эффективного обеспечения прав и гарантий адвокатской деятельности. Автором отмечено, что сильная 
профессиональная адвокатура – это одна из приоритетных потребностей гражданского общества, поскольку 
это не только противовес государственному обвинению для создания баланса и реальной состязательности 
сторон в уголовном процессе, но ещё и существенный рычаг в построении демократического общества, 
твёрдая убеждённость граждан в защите от произвола и коррумпированности отдельных чиновников, 
возможность в рамках закона защитить свои права и уверенность в достижимости справедливости.

Ключевые слова: гарантии адвокатской деятельности, нарушения гарантий и прав адвокатов, реформирование 
системы защиты адвокатских гарантий.

Melikhova Yu.O. SOME ASPECTS OF REFORMING THE PROTECTION SYSTEM OF LEGAL 
ADVOCACY GUARANTEES

The article deals with issues related to the reform of the current system of advocacy of Ukraine and the legally 
established guarantees of professional advocacy. It is substantiated that the urgent need for implementation of legal 
reform in Ukraine, including advocacy reforms, has now become overcome. It is determined that this cannot be 
done without democratization of society. At the same time, it is impossible to talk about the values of European 
democracy for Ukraine without increasing the role and importance of the advocacy in society. The author investigates 
a list of the most common violations of the statutory guarantees of professional advocacy, and concludes that there 
are significant differences between the theoretical legislation and its implementation in practice, as a result of which 
lawyers are constantly faced with numerous obstacles in providing legal assistance to their clients. It has been 
determined that lawyers should be able to perform their duties freely and fully in order to establish the rule of law, 
to promote access to justice and legal assistance, to ensure due process in the court process, to create a competitive 
court system, and to protect human rights.

The article analyzes the provisions of domestic and international legislation regulating the protection of the 
rights of lawyers in the process of providing them with legal assistance to their clients. The urgent need for creation 
in the state of a comprehensive system of prevention of violation of advocate’s professional rights and guarantees, 
which could correct the unpleasant situation in this field, was substantiated. Such a system should be accurate, fast, 
simple, open, transparent, documented and effective. This will form the basis for responding to violations of the 
rights and guarantees of lawyers, depending on the type of violation and the measures to be taken. It is assumed 
that the system of tracking and responding to violations of professional rights and guarantees of lawyers should 
be established at the national level and has effective mechanisms of influence in each region, up to the smallest 
towns. In turn, parties who violate the requirements of the law protecting the professional rights and guarantees of 
lawyers must undergo immediate, inevitable consequences. The article identifies the urgent tasks of the Ukrainian 
state to create an unified self-governing legal profession and improve the quality of justice in general through the 
introduction of effective provision of advocate’s professional rights and guarantees.

The author emphasizes that a strong professional advocacy is one of the priority needs of civil society, since it is 
not only a counterbalance to the state prosecution to create the real competition of the parties in the criminal process, 
but this is still a significant lever in building a democratic society, it is a firm conviction of citizens in protection 
from the arbitrariness and corruption of individual officials, it is an opportunity, within the limits of the law, to 
protect their rights and confidence in the attainment of justice.

Key words: guarantees of advocate’s working, violations of the advocate’s rights and guarantees, reforming of 
the protection system of advocate’s guarantees.
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