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ЛЕГІТИМНІСТЬ ПРАВА: 
ВІДМІННОСТІ У ПРАВОРОЗУМІННІ СПОРІДНЕНИХ ТЕРМІНІВ 

Постановка проблеми. Легітимність 
є однією з найважливіших характеристик як 
політичної влади, так і позитивного права. 
Легітимність в традиційно інтерпретується як 
суспільне визнання тих чи інших інститутів, 
що складається за рахунок сприйняття ауди-
торією соціальних і дискурсивних практик як 
законних, правильних, а також схвалення цих 
практик. Зазначена якість проявляється комп-
лексно: у довірі до норм, у законодавчому під-
твердженні прав, у правовій підзвітності влади, 
в ідеологічній прозорості та у виконанні взятих 
на себе зобов’язань. Таким чином, легітимність 
значною мірою пов’язана з можливостями фор-
мування певних ментальних станів (образів, 
оцінок, поведінкових установок) у суб’єктів. 
Такого роду стани цінні з прагматичної точки 
зору, адже досягнення певного рівня легіти-
мності означає конституювання соціального 
порядку, фундаментом якого виступають від-
носини панування. Цілком можливо, що, якби 
даний порядок був всюди однаковим і уніфі-
кованим, не мав ніяких конкурентів, породжу-
ваних більш вдалими практиками, проблема 
його виправдання не виникла б в принципі. 
Однак реальна ситуація інша: соціум прони-
заний безліччю конфліктів, колізій, суперечок 
про визнання. Ці суперечки існують на різних 
рівнях соціальної організації (від міжособистіс-
ного до міждержавного). Необхідність врегулю-
вання даних конфліктів за допомогою звернення 
до правових засобів ставить проблему ефектив-
ності, дієвості останніх. Не всякий правовий 
засіб, так само як і не всяке прийняте політичне 
рішення, може чинити позитивний вплив на ту 
чи іншу проблемну ситуацію. Іноді способи дій 
або певні правила поведінки, що зарекоменду-
вали себе раніше як ефективні, втрачають цю 
властивість. Дана обставина, вимагаючи осмис-

лення, викликає до життя дискусії про визнання 
і легітимність. 

В останні десятиліття у вітчизняній дослід-
ницькій літературі не раз мали місце спроби 
специфікувати поняття легітимності щодо пра-
вової сфери життя суспільства. Однак єдиного 
розуміння і задовільної концепції юридичної 
легітимності завдяки цим спробам поки не 
склалося.

У зв’язку з тим, що в сучасних умовах роз-
виток вітчизняного права йде в бік сприйняття 
ідей верховенства права і категорії прав людини, 
виявляється гостра необхідність в подальшій 
розробці питань легітимності, об’єднання в цих 
цілях зусиль представників як зарубіжної пра-
вової науки, так і представників вітчизняної 
юриспруденції. Вельми важливо з усією уваж-
ністю простежити основні етапи розвитку даної 
проблеми, врахувати результати досліджень, 
що раніше відбулися. Усе вищезазначене і зумо-
вило актуальність цього дослідження.

Метою статті є дослідження теоретичних 
аспектів легітимності права у сучасній державі 
в ракурсі розмежування праворозуміння спо-
ріднених термінів (легітимність, легальність, 
легітимація). 

Аналіз наукових публікацій. До дослі-
дження теоретико-методологічних аспектів 
поняття легітимності в сфері науки про державу 
і право зверталися такі вчені як: Т. Алексєєва, 
Л. Байрачна, Є. Бистрицький, С. Бобровська, 
А. Бочаров, М. Вебер, О. Висоцький, В. Воли-
нець, К. Вороніна, С. Гладій, К. Гольцман, 
В. Дудченко, І. Жаровська, Н. Жуковська, 
К. Завершинський, А. Заєць, Ю. Калюжна, 
О. Коваль, В. Кокорський, О. Кокорська, В. Кор-
нієнко, Т. Кузьменко, П. Манжола, С. Матвєєв, 
І. Музика, В. Невідомий, М. Неліп, Ю. Оборо-
тов, А. Рябов, В. Резнік, І. Толстов, Н. Юськів, 
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Є. Юрійчук, О. Шульга, В. Чіркін, Є. Цокур, 
Х. Хвойницька, В. Шинкарук та інші. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, 
цінність як права, так і державної влади прояв-
ляється в їх соціальному призначенні, в забез-
печенні нормального існування суспільства. 
Однак, право в суспільстві може грати не тільки 
позитивну творчу роль. За певних умов воно 
може бути руйнівною силою для економічних, 
соціальних і культурних основ суспільства. При 
цьому певні суб’єкти правотворчості прагнуть 
постати в очах підвладних як правомірні. Інакше 
важко розраховувати на ефективність права: 
в умовах протидії, відкритої або прихованої 
непокори право стає малоефективним і нестій-
ким. Отже, без згоди населення (народу) право 
стає нестійким і з часом все більш ефемерним. 
Критерії ефективності права досить складні 
і залежать не тільки від нормативно-право-
вих, політико-доктринальних і функціональних 
вимог до нього. Ефективність права виступає, 
з одного боку, в якості результуючої задово-
лення інтересів суспільства, а з іншого – в яко-
сті співвідношення цілей і результатів. І разом 
з тим сама ефективність і оцінка ефективності 
детерміновані тим владним контекстом, що зада-
ється суб’єктами правозастосування, які, так чи 
інакше, позначають свою місію. При цьому на 
кожному етапі реалізації права слід бути готовим 
до виникнення протиріч у системі в цілому.

Одні автори визнають виключно добровіль-
ність визнання права [3], інші вважають добро-
вільність несуттєвою ознакою в силу того, що 
визнання часто буває вимушеним [5]. Дійсно, 
суб’єкт права далеко не завжди може розрахо-
вувати на добровільне підпорядкування йому. 
В даному випадку відносини носять характер 
асиметрично структурованого зв’язку і припус-
кають нерівність між суб’єктом і об’єктом. 

Легітимність права – це прийняття правових 
норм з боку населення країни, довіра до них, 
а також визнання права правозастосовувача 
управляти соціальними процесами, готовність 
йому підкорятися. Легітимність правозастосу-
вання знаходить своє відображення в суспільній 
свідомості і пов’язана з комплексом очікувань 
від правових норм стану захищеності, безпеки, 
стабільності, економічного благополуччя. Це ті 
самі ресурси, які створюють і можуть створити 
ефект легітимності. Правозастосовувач зацікав-
лений в тому, щоб ніхто не засумнівався в такій 
реалізації, а суспільство завжди піддає це сум-
ніву. Згода людей на моральне право правоза-
стосовувача керувати ним через норми права 

визначається не стільки відповідністю якомусь 
ідеальному уявленню про право в суспільній 
свідомості, скільки здатністю правозастосо-
вувача впливати на формування позитивного 
уявлення про право, в тому числі й через нав’я-
зування критеріїв відповідної його оцінки. 
З теоретичної точки зору все це виражається 
в переконаності, присутній в суспільній свідо-
мості, що право та його застосовувач відповіда-
ють своєму соціальному призначенню [6].

Легітимність є наслідком легітимації, в силу 
чого легітимація права як динамічний процес 
досягнення і формування легітимності, з одного 
боку, являє собою процес набуття нормами права 
легітимного статусу а, з іншого – оцінювання 
відповідного права суспільством, яке виражене 
в цінностях масової свідомості. Іншими сло-
вами, це процес приведення системи норматив-
но-правових актів у відповідність із системою 
очікувань суспільства, які багато в чому визна-
чаються його особливостями і станом: в полі-
тизованому суспільстві – відповідно політичні 
очікування, в суспільстві споживання – відпо-
відно економічна спрямованість впливу права 
на соціальну сферу. Суть легітимації –надання 
праву цінності, усвідомлення цінності права. 
У цьому сенсі можна розрізняти легітимацію 
права як чогось діючого і легітимацію права 
як статичного явища. Для нас принциповим 
є питання про легітимацію права в її дії.

Поняття легітимності в правовій літературі 
має свою історію і кілька значень. У теорії пра-
вового позитивізму поняття «легітимність» 
ототожнювалося з його легальністю, законні-
стю. Питання про легальність панування трак-
тувалося як питання про те, чи узгоджується 
воно з існуючими законами позитивного права 
і, особливо з існуючою Конституцією [1]. Тер-
мін «легітимність» в римському праві вживався 
в регулюванні спадкових відносин і означав уза-
конення незаконних дітей. Зазначене поняття 
існувало і в сімейному праві. Крім даного визна-
чення, під легітимацією в адміністративному 
праві розумілося посвідчення особи як елемент 
паспортної системи [7].

Аналіз юридичної літератури показує, що 
в цілому найбільш відомі концепції легітимності 
засновані на розумінні того, що згода суспільства 
на здатність права управляти ним визначається 
не тільки відповідністю останнього якомусь іде-
альному уявленню про нього в суспільній сві-
домості, скільки здатністю права впливати на 
формування позитивного уявлення про нього, 
в тому числі й через нав’язування критеріїв від-
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повідної його оцінки. При цьому, протиріччя 
в трактуванні і використанні поняття легіти-
мність у різних авторів обумовлені тим, що сенс 
легітимності розкривається в контексті однієї 
активної схеми без урахування зв’язку і культур-
но-історичного контексту процедур легітимації, 
що нерідко і веде до взаємовиключних концеп-
цій легітимності [3; 7].

Легітимність права можна розглядати 
і як суспільне ставлення між володарями влади 
і підвладними, і як процес, в ході якого право 
стає обґрунтованим і законним в суспільній сві-
домості. Легітимація права пов’язана з посту-
повим наростанням комунікаційної активності 
суб’єкта правозастосування і суспільства, зі 
зміцненням правової культури у населення 
і відповідальності правотворців. Це підтвер-
джує Є. Юрійчук, який розглядає процесуальну 
складову як систему, що складається з наступ-
них елементів: нетрансльованої офіційно мети, 
вираженої в збереженні стабільності політич-
них інститутів; результату, вираженого в досяг-
ненні повної або часткової легітимності [9]. 
Концепт легітимації, який характеризує дина-
мічний аспект легітимності, з одного боку, являє 
собою процес набуття правом легітимного ста-
тусу за допомогою певних практик, спрямо-
ваних на агентів, що мають ресурси легітима-
ції, на цінності, що є підставами легітимації, 
і на інститути, за допомогою яких здійснюється 
легітимація. З іншого боку, легітимація перед-
бачає процес оцінювання права суспільством, 
який також виражений у цінностях масової сві-
домості, функціонуванні інститутів легітимації 
та діях соціальних агентів. Тому видається важ-
ливим вивчення і виявлення факторів, що впли-
вають на сприйняття населенням самого права.

Узагальнюючи викладене, можна зробити 
проміжний висновок, що легітимність як соці-
альне обґрунтування права має на увазі двосто-
ронні відносини: по-перше, ставлення до права 
суспільства, що його визнає; по-друге, усвідом-
лення населенням визнаності та обґрунтовано-
сті відповідного встановленого права.

Властивість легітимності права постійно під-
тримується низкою засобів, тому легітимність 
як тимчасовий і мінливий стан потребує постій-
ної підтримки – легітимації як безперервного 
процесу. Розмірковуючи, можливо припустити, 
що навіть сам факт наявності права не передба-
чає його легітимності, а легітимність – власти-
вість, органічно не притаманна праву. Незважа-
ючи на те, що воно формується за допомогою 
цілеспрямованих процедур, ця властивість без-

посередньо пов’язана з питанням стабільності 
та ефективності. Тому легітимація права являє 
собою компенсаційний процес недостатності 
його легітимності.

Необхідною підставою для теоретичного 
осмислення процесу, результату легітимації 
права та стану легітимності є побудова логічної 
моделі. Розглядаючи легітимацію як взаємне 
комунікативне ставлення суб’єкта правозасто-
сування і суспільства, ми маємо на увазі свого 
роду обмін специфічними ресурсами, зумов-
леними низкою підстав, де важливими компо-
нентами у взаєминах є рівень довіри, обґрунто-
ваності, взаємної відповідальності та правової 
культури усіх учасників відносин.

Так, ціннісна підстава легітимації базується 
в суспільній свідомості на уявленнях про місце, 
яке конкретне право займає в житті суспільства 
[8, c. 203].

Інструментальна основа базується на цілях, 
які ставлять перед собою громадяни, виходячи 
з найбільш актуальних соціальних інтересів.

Інституційна підстава легітимації розгляда-
ється нами як згода населення з Конституцією, 
законами підзаконними актами різноманітних 
галузей права. Індикаторами цієї легітимації 
є: оцінка ефективності права і особиста участь 
у правозастосуванні. Процедурна підстава 
передбачає визнання існуючих правил, вста-
новлених суб’єктами правотворчості. В основі 
процедурної підстави легітимації лежить мож-
ливість домагатися реалізації своїх інтересів за 
допомогою легальних процедур.

Персональна підстава визначається ступе-
нем персоніфікації права в суспільній свідомо-
сті, де критеріями є показники довіри і схва-
лення правових норм. У цьому сенсі важливим 
компонентом у взаєминах правозастосовувача 
і суспільства є рівень відповідальності і право-
вої культури. Так, головними показниками рівня 
правової культури є оптимальність правових 
актів та законодавства в цілому; висока якість 
законодавчої та правозастосовної практики; 
рівень усвідомлення прав, обов’язків і взаємної 
відповідальності держави і громадянина.

У цьому сенсі довіра виступає в якості показ-
ника визнаності права, тобто його легітимності. 
Як справедливо зазначає С. Козлов, «довіра, як 
основа, результат і форма правового досвіду, 
є інтегруючою ціннісної установкою, спрямо-
ваною на сформовану систему соціально-ду-
ховних відносин суспільства, на сформовану 
і закріплену в специфічних формах сукупність 
правовідносин. Довіра означає внутрішнє  
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прийняття і виражається в готовності буду-
вати відносини на основі невимушеної згоди із 
закладеними цілями» [4].

Як певний правовий феномен, довіра у сфері 
легітимації права має активну і пасивну форми 
свого прояву. Активним проявом довіри можна 
вважати впевненість, яка виявляється вирі-
шальною підставою для додання вольового 
імпульсу до легітимації. Пасивним проявом 
довіри є терпіння як форма довіри до соціаль-
ного досвіду. «Право, будучи соціальним меха-
нізмом солідаризації людей і соціальних груп, 
способом досягнення суспільних компромісів 
і угод, виступає, таким чином, засобом свідо-
мого і звичного (нормального) ухилення від 
боротьби. Це ухилення від протистоянь, зов-
нішня, поверхнева згода є складовою частиною 
механізму визнання» [10].

З цього випливає, що суб’єкти правотворчо-
сті повинні розділяти цінності, які суспільство 
ставить в якості ідеологічних орієнтирів, при-
йнятих більшістю громадян, і які відобража-
ються в їх свідомості та поведінці у вигляді так 
званої «вільної лояльності». Остання – синонім 
легітимності – полягає, на думку Ю. Калюжної, 
в тому, «щоб добровільно ставити собі у вико-
нання право своєї держави, намагатися вірно 
розуміти закони і коритися їм згідно почуттю 
вільно визнаного обов’язку» [3].

Як ми вважаємо, легітимність права являє 
собою стан, що має різні рівні. При цьому рівень 
легітимності права визначається ефективністю 
форм реалізації соціальних очікувань та оцінок 
щодо відповідного нормативно-правового акту. 
Підтримання рівня обґрунтованості права немож-
ливе без здійснення в реальності форм його легі-
тимації, що характеризують здатність суб’єктів 
комунікативної системи знаходити і встановлю-
вати конкретні дії як такі, що відповідають або 
не відповідають певним критеріям. Від того, як 
взаємодіють органи правові норми і суспільство 
залежить рівень легітимації права в державі.

Разом з тим необхідно розуміти, що надмірна 
раціоналізація механізмів легітимації права 
є помилковою. По-перше, в кожному суспіль-
стві співвідношення права і населення є досить 
специфічним в силу фактору політико- істо-
ричної традиції. По-друге, відносини в соціумі 
бувають не тільки раціональними, а й ірраціо-
нальними. Унаслідок цього легітимність права 
не є тотожною його ефективності. При цьому 
необхідно мати на увазі, що та чи інша форма 
поведінки і свідомості може мати принципово 
інший сенс в різних соціальних контекстах. 

У цьому проявляється ефект невизначеності 
в силу всеосяжності права як явища соціальної 
реальності.

Джерелом процесу легітимації права, 
швидше за все, є державні засади. Так як сут-
ність легітимації полягає у визнанні та обґрун-
туванні певного інтересу, то в разі легітимації 
права відбувається пояснення цінності конкрет-
ного права у державі, тому звідси і виникає 
характерна спрямованість на державу. Таким 
чином, державна влада здійснює політику легі-
тимації права – комплекс заходів щодо збере-
ження досягнутого рівня правової легітимності. 

Для більш чіткого з’ясування співвідно-
шення понять легітимації та легалізації права 
звернемося до проблеми функціонування пра-
вової держави. На нашу думку, у правовій дер-
жаві легітимація є первинною: сучасна правова 
держава стає правовою тоді, коли держава дбає 
про те, щоб право було легітимоване. Це має на 
увазі, по-перше, внутрішнє пояснення доціль-
ності тієї чи іншої правової норми, по-друге, її 
законодавче оформлення. 

В цілому концептуальна відмінність між 
легалізацією і легітимацією права не завжди 
помічається прихильниками юридичного під-
ходу. Це відбувається тому, що постійна вза-
ємодія політичного і правового регулятивних 
механізмів породжує їх відносну самостійність. 
Виникає кругова залежність легітимації (легалі-
зації) права і державної влади в цілому.

Висновки. Легітимність права в сучасній 
державі є результуючим наслідком взаємо-
зв’язку двох процесів – формування позитив-
ного сприйняття права суспільством і відпо-
відного йому ставлення правозастосовувача до 
суспільства. Основним джерелом процесу легі-
тимації права є сам правозастосовувач. Одним 
з найважливіших завдань, що виникають із 
самої сутності правозастосування, є легалізація 
своїх власних інтересів, які в тій чи іншій мірі 
відрізняються від інтересів всього суспільства. 
Тим самим легітимація являє собою самотлума-
чення і подальше самовідтворення за допомо-
гою всього арсеналу ідеологічних, політичних, 
економічних і правових засобів. Але легітима-
ція як процес самосвідомості правозастосову-
вача, вираженого в правовій ідеології і полі-
тиці, а також в правотворчості, ще сама по собі 
не забезпечує набуття легітимності правом 
та суб’єктом застосування цього права. Ідеаль-
ним випадком є збіг легітимності і легальності 
права. Але в такому випадку проблема легіти-
мності взагалі не виникає, так як право і суб’єкт 
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його застосування сприймається суспільством 
як повністю відповідні своєму соціальному 
призначенню. Проблема легітимності вини-
кає при розбіжності змістовної легітимності 
і легальності, право в державі може носити 
легальний характер і в той же час бути нелегі-
тимним. Набуття і використання права навіть 
відповідно до встановлених і прийнятних форм 
та правил ще не є міцною і стабільною осно-
вою для того, щоб таке право могло б вважатися 
легітимним, так як сам встановлений порядок 
набуття легітимності ще потребує виправдання 
і прийняття суспільством. Право стає легіти-
мним тільки в тому випадку, коли встановлені 
законом правила отримали відповідне обґрун-
тування в суспільній свідомості.
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політичних, економічних і правових засобів, але легітимація як процес самосвідомості правозастосовувача, 
вираженого в правовій ідеології і політиці, а також в правотворчості, ще сама по собі не забезпечує набуття 
легітимності правом та суб’єктом застосування цього права. Доведено, що легітимність права являє 
собою стан, що має різні рівні, при цьому рівень легітимності права визначається ефективністю форм 
реалізації соціальних очікувань та оцінок щодо відповідного нормативно-правового акту. Визначено, що 
підтримання рівня обґрунтованості права неможливе без здійснення в реальності форм його легітимації, 
що характеризують здатність суб’єктів комунікативної системи знаходити і встановлювати конкретні дії як 
такі, що відповідають або не відповідають певним критеріям. Аргументовано, що від того, як взаємодіють 
органи правові норми і суспільство залежить рівень легітимації права в державі. Доведено, що ідеальним 
випадком є збіг легітимності і легальності права, але в такому випадку проблема легітимності взагалі не 
виникає, так як право і суб’єкт його застосування сприймається суспільством як повністю відповідні своєму 
соціальному призначенню. Обґрунтовано, що проблема легітимності виникає при розбіжності змістовної 
легітимності і легальності, право в державі може носити легальний характер і в той же час бути нелегітимним. 
Констатовано, що набуття і використання права навіть відповідно до встановлених і прийнятних форм та 
правил ще не є міцною і стабільною основою для того, щоб таке право могло б вважатися легітимним, так 
як сам встановлений порядок набуття легітимності ще потребує виправдання і прийняття суспільством. 
Зроблено висновок, що право стає легітимним тільки в тому випадку, коли встановлені законом правила 
отримали відповідне обґрунтування в суспільній свідомості. Зазначено, що в цілому концептуальна 
відмінність між легалізацією і легітимацією права не завжди помічається прихильниками юридичного 
підходу, внаслідок того, що постійна взаємодія політичного і правового регулятивних механізмів породжує 
їх відносну самостійність.

Ключові слова: легітимність права, легітимація права, легальність права, правотворець, право- 
застосовувач, правова ідеологія, правова держава. 
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Ivanchenko O.M. LEGITIMACY OF LAW: DIFFERENCES IN THE LEGAL UNDERSTANDING 
OF RELATED TERMS

The article examines the theoretical aspects of the legitimacy of law in the modern state from the perspective of 
distinguishing the legal understanding of related terms (legitimacy, legality, legitimation). It is determined that the 
legitimacy of law in the modern state is the resulting consequence of the relationship between two processes – the 
formation of a positive perception of law by society and the corresponding attitude of the law enforcement officer to 
society. It is noted that the main source of the process of legitimization of law is the law enforcement officer himself, 
and one of the most important tasks arising from the very essence of law enforcement is legalizing (legalizing) 
their own (usually state) interests, which to one degree or another differ from the interests of the entire society. It 
is noted that thus legitimation is self-interpretation and subsequent self-reproduction with the help of the entire 
arsenal of ideological, political, economic and legal means, but legitimation as a process of self-awareness of the 
law enforcement officer, expressed in legal ideology and policy, as well as in law-making, does not in itself ensure 
the acquisition of legitimacy by the law and the subject of application of this right. It is proved that the legitimacy 
of law is a state that has different levels, while the level of legitimacy of law is determined by the effectiveness of 
forms of implementation of social expectations and assessments in relation to the relevant normative legal act. It is 
determined that maintaining the level of validity of law is impossible without implementing in reality the forms of 
its legitimation that characterize the ability of subjects of the communication system to find and establish specific 
actions as meeting or not meeting certain criteria. It is argued that the level of legitimation of law in the state depends 
on how bodies, legal norms and society interact. It is proved that the ideal case is a coincidence of legitimacy and 
legality of law, but in this case, the problem of legitimacy does not arise at all, since the law and the subject of its 
application are perceived by society as fully corresponding to their social purpose. It is proved that the problem of 
legitimacy arises when the content legitimacy and legality differ, the law in the state can be legal in nature and at the 
same time be illegitimate. It is stated that the acquisition and use of a right, even in accordance with established and 
acceptable forms and rules, is not yet a solid and stable basis for such a right to be considered legitimate, since the 
very established procedure for acquiring legitimacy still needs to be justified and accepted by society. It is concluded 
that the right becomes legitimate only if the rules established by law have received appropriate justification in the 
public consciousness. It is noted that in general, supporters of the legal approach do not always notice the conceptual 
difference between the legalization and legitimation of law, because the constant interaction of political and legal 
regulatory mechanisms generates their relative independence.

Key words: legitimacy of law, legitimation of law, legality of law, lawmaker, law enforcement officer, law 
ideology, rule of law state.
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СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
ТА ЇЇ МЕЖІ ПРИ ПОДОЛАННІ ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОГАЛИН

Постановка проблеми. Судова правотвор-
чість – це нова процесуально-правова катего-
рія, яка лише формується в нашому цивільному 
судочинстві як на законодавчому, так і право-
застосовному рівнях. Україна поступово пере-
ходить від континентального до загального 
права. Таким чином, як теорія, так і практика 
цивільного процесуального права сьогодні 
переживає трансформаційний процес нового 
покоління. Це природний об’єктивний рух від 
радянського державного нормативізму з його 
«верховенством закону» в напрямі демократич-
ного суспільства, де права і свободи людини 
визнаються найвищою суспільною цінністю, де 
пануєверховенство права з його універсальні-
стю, спрямованою на судову і суспільну спра-
ведливість.

Таким чином, судова правотворчість дієво 
сприяє утвердженню класичної моделі право-
вої держави, оскільки це є одним із механізмів 
захисту прав людини. Ці питання і є предметом 
даного наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням судової правотворчості у сфері 
цивільного судочинства на доктринальному 
рівні почали приділяти увагу лише на початку 
ХХІ століття, оскільки Україна проголосила 
національну доктрину на запровадження 
в життя не лише демократичних суспільних 
стандартів, а й тих цінностей, якими є права, 
свободи та інтереси кожної особи.

У цьому напрямі працювала ціла низка нау-
ковців-процесуалістів, серед яких В. Коно-

ненко (2009), Р. Сабодаш (2013), Я. Романюк 
(2016–2017), І. Пахомова (2018), І. Балюк (2019), 
Д. Ясинок (2018–2021), Н. Стецик (2019), 
О. Кібенко (2020), С. Запара (2021), І. Кравченко 
(2021), Ю. Рябченко (2021). Незважаючи на це, 
судова правотворчість залишається одним із 
малодосліджених питань як на законодавчому, 
так і правозастосовному рівнях.

Метою статті є дослідження шляхів ста-
новлення національної судової нормотворчості 
та тих об’єктивних підстав, які обумовлюють 
суддівську діяльність до такого правотворчого 
процесу.

Основні результати дослідження. Судова 
правотворчість – це не лінійне поняття, а відтак 
не має системного характеру, і з огляду на це не 
може бути якимось чином запрограмованим чи 
передбаченим. Судова правотворчість – це той 
випадок, який має локальний характер і прояв-
ляється в судовому засіданні під час  розгляду 
цивільної справи через неможливість юридич-
ної кваліфікації спірних відносин на підставі 
наявного законодавства, оскільки таке законо-
давство чи окрема його норма за своїм змістом 
є неуточненою, спірною чи казуїстичною, або 
взагалі відсутньою.

Таким чином, суд у своєму правотворчому 
процесі вимушений долати таку правову невизна-
ченість, створюючи для цього певну правову фор-
мулу, якою і заповнюється законодавча прогалина.

Іншою підставою для судової правотворчо-
сті є невідповідність застарілих норм матеріаль-
ного права наявним суспільним відносинам, які 
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з тих чи інших підстав набули спірного харак-
теру. Поняття «судова правотворчість», її межі 
та особливості, які проявляються в цивільному 
судочинстві, не мають на сьогодні свого норма-
тивного закріплення і це викликає значні труд-
нощі як на рівні правозастосовної практики, так 
і на рівні доктринальних досліджень. Оскільки 
право розвивається суспільством відповідно до 
рівня його розвитку, воно не може випереджати 
такий розвиток, або регулювати суспільні від-
носини, які ще не виникли. Законодавець не 
може передбачити, в якому напрямі і як буде 
розвиватися суспільство, і хоча суспільні науки 
і дають нам загальне уявлення щодо закономір-
ностей такого розвитку, але часом надстрім-
кий розвиток суспільних відносин, зумовлених 
науково-технічним прогресом, не дає якісного 
і точного розуміння перспективи розвитку 
таких складних систем, як держава, право, еко-
номіка тощо. Отже, змагальний процес між роз-
витком суспільства і права по суті є щоденним. 
Безумовно, законодавець, приймаючи закони, 
намагається  як найбільш ширше та найточніше 
виписати норми права з тим, щоб «їхнє життя» 
було якомога тривалим, оскільки в такому 
випадку законодавство буде більш стабільним, 
а це є однією із гарантій сталих суспільних пра-
вовідносин.

Таким чином, законодавець має можливості 
урегулювати лише ті  досягнення в розвитку 
суспільних систем, які йому відомі на день 
прийняття закону. І коли нові відносини, не 
врегульовані нормами права, набувають спір-
ного характеру, перед судами виникає юридич-
но-суспільна проблема: як на основі єдиних 
уявлень щодо системи суспільних цінностей, 
принципів та звичаїв, урегулювати спір на 
якісно високому суспільно-правовому рівні. 
При цьому, суди не мають права на відмову 
в захисті порушених прав, свобод чи інтересів 
як фізичних, так і юридичних осіб з підстав від-
сутності, неповноти, нечіткості чи суперечли-
вості законодавства (ч. 10 ст. 10 ЦПК України), 
а тому незважаючи на наявність законодавчих 
прогалин, суди зобов’язані розглядати цивільні 
справи по суті з метою своєчасного та ефектив-
ного захисту порушених, невизнаних або оспо-
рюваних прав, свобод чи інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб, та інте-
ресів держави (ч.1 ст.2 ЦПК України)

У цьому зв’язку виникає питання: що ж 
таке законодавчі прогалини? Науковці дають 
різні визначення цього нетипового процесуаль-
но-правового явища. Так, одні зазначають, що це 

неврегульовані нормами права цивільного-пра-
вові відносини, які не можуть бути усунуті 
іншими джерелами цивільного права [1]. Другі 
стверджують, що це дефект волі держави при її 
оформленні законодавцем [2]. Треті вважають, 
що прогалина в праві – це повна або часткова 
неврегульованість нормами права суспільних 
відносин внаслідок відсутності, неповноти чи 
суперечливості норм права [3]. Четверті розумі-
ють під прогалинами у праві пропуск у право-
вому регулюванні конкретного виду суспільних 
відносин [4]. П’яті вказують на те, що це така 
ситуація, коли має місце факт, який потребує 
правового вирішення, однак норма права, що 
має його передбачати, відсутня [5]. Є й такі, які 
вбачають у цьому прорахунки законодавця при 
прийнятті законодавства [6]. Окрім того, ще 
ціла низка подібних позицій науковців, які ми 
не взяли до уваги у зв'язку з їх повторюваністю.

Як бачимо, розкриваючи юридико-правовий 
зміст поняття законодавчих прогалин, науковці 
доходять до думки, що це «неврегульовані нор-
мами права цивільно-правові відносини», які 
мають місце у зв’язку з «дефектом волі дер-
жави», і така воля «повністю або частково не 
урегульована нормами права» щодо «конкрет-
ного виду суспільних відносин» і в цьому вба-
чаються «прорахунки законодавця». Таким 
чином, на рівні наукової доктрини науковці 
визнають, що законодавчі прогалини дійсно 
існують в чинному законодавстві.

Правотворчий процес, який здійснюється 
судом, є характерним не лише для сучасного 
правосуддя. Його окремі елементи були прита-
манні ще звичаєвому праву, оскільки останнє 
формувалося тисячоліттями. Воно мало казу-
їстичний характер, оскільки супроводжувалося 
цілим рядом ритуальних рухів та слів, які з часом 
змінювалися, уточнювалися або створювалися 
заново старійшинами чи колом старійшин роду 
або окремого племені. Основне правило зви-
чаєвого права, яке склалося в результаті таких 
рішень, зводилося лише до одного питання: це 
справедливо чи ні?

 З появою державності, письма, поступовим 
розвитком торгівлі, ремесел почали формува-
тися міста, де проживали вже члени не одного 
роду, а десятків, а то і сотень родів, які привно-
сили в це життя свої звичаї. З одного боку, різні 
звичаї та обряди, вірування та переконання, без-
умовно, ускладнювали відносини між людьми, 
а з іншого – за рахунок поступової їх уніфікації 
та відбору почало формуватись нове суспіль-
ство з його загальними правилами поведінки. 
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Таким чином, людство піднімалось на новий 
рівень свого розвитку – рівень державності, де 
уже мала місце чиновницька бюрократія, полі-
ція, суди, які стали невід’ємною складовою 
держави. Уже тоді суди були покликані роз-
глядати не лише злочини у сфері недоторкан-
ності людини, а і майнові спори, які виникали 
доволі часто на фоні стрімкого розвитку тор-
гівлі, фінансів, ремісництва. Настав час, коли ні 
претори, ні консули, ні навіть суди вже не могли 
урегульовувати цивільно-майнові спори лише 
за рахунок знань звичаєвого права, оскільки 
такі знання вже не носили абсолютної одно-
значності. З огляду на це суди поступово почали 
привносити в судочинство судову правотвор-
чість з різним розумінням змісту тих чи інших 
звичаїв. На цій підставі вони тлумачили зміст 
таких звичаїв, поєднуючи їх зміст з тими пер-
шими, поки що неписаними правилами, дося-
гаючи в такий спосіб суспільно-судової спра-
ведливості. Таким чином, суспільство вперше 
зіштовхнулось із таким поняттям як «судова 
правотворчість». Разом із тим, така «правотвор-
чість», основою якої хоча і було розумне тлума-
чення осучаснених звичаїв, являла собою все ті 
ж звичаї, які не мали свого статичного змісту.

Такий підхід до розгляду справ, з одного 
боку, безумовно, зумовлював розвиток права, 
а з іншого – призводив до зловживань з боку 
окремих суддів, які могли тлумачити «правові 
звичаї» з позицій різного інтересу, що не спри-
яло стабільності судової практики. Таким чином, 
стало зрозумілим, що суди повинні розглядати 
цивільні спори не на підставі оціночних суджень 
тих чи інших звичаїв, а на підставі зафіксованих, 
а відтак і незмінних та постійно діючих правил, 
які б були єдиними для всіх без винятку.

Саме з огляду на це в різних державах світу 
почали з'явитися перші писані закони. До таких 
законів належать Закони XII таблиць, Закони 
Хаммурапі царя Вавілону, Закони Ману, Руська 
правда тощо. Не зважаючи на те, що значну 
частину таких законів продовжували становити 
місцеві звичаї, все ж логіка суджень тих людей, 
які кодифікували дані звичаї у формі єдиного 
закону, та суспільне розуміння тих завдань, які 
вони ставили перед собою, зводилась до того, 
що такі закони вперше мали письмово-ста-
тичний зміст, що надавало можливість до їх 
вивчення, однотипного їх тлумачення та право-
застосування, оскільки перед такими законами 
всі були рівні.

І хоча юридична основа таких законів (як 
і родових звичаїв) знову ж зводилася до питання: 

що вважалося справедливим, а що ні, але тепер 
не на рівні оціночних суджень старійшин роду, 
а на рівні погляду суспільства, обумовленого 
нормами права, що, безумовно, змінювало під-
ходи до правосуддя. Звісно, недосконалість 
таких законодавчих актів, численні та значні 
законодавчі прогалини змушували суддів знову 
і знову вдаватись до судової правотворчості, 
вирішуючи спори по суті на підставі свого жит-
тєвого досвіду, своїх знань та розумінь справед-
ливості, але це вже був суттєвий крок людства 
на шляху розвитку права та правосуддя. Харак-
терною особливістю на цьому етапі розвитку 
суспільства та розвитку правосуддя і судової 
правотворчості, зокрема, були едикти преторів, 
які в Давньому Римі ще в ІІ ст. до н. е. визнава-
лись джерелами права. Саме за рахунок едиктів 
претори створювали для суддів «нові правові 
позиції у вигляді правових формул...заповню-
ючи в такий спосіб наявні законодавчі прога-
лини» [7]. Таким чином, судова правотворчість 
мала місце і на етапі цивілізаційного розвитку 
однієї із наймогутніших імперій свого часу. 
Водночас практика доводила, що преторська 
правотворчість також мала цілу низку недолі-
ків, оскільки вона не була стабільною, а іноді 
обумовлювалася інтересом як однієї зі сторін, 
так і державних чиновників та інших впливо-
вих осіб. Розуміючи негативність такої прак-
тики, держава пішла на обмеження преторської 
правотворчості. Таке обмеження відбувалося за 
рахунок точності змісту норм права та широкої 
їх деталізації. І це ми бачимо в Інституціях Гая, 
а в подальшому і у феодальному праві Німеч-
чини (Саксонське зерцало), Англії ( Велика 
Хартія вольностей, 1215 p.) Російської Імпе-
рії (Соборне уложення 1649 p.). Але практика 
показала, що досягти паритету між правом 
і реальним життям суспільства неможливо, 
оскільки суспільство через швидкий розвиток 
всіх галузей економіки, сільського господар-
ства, розширення кордонів, постійні військові 
походи змінюється досить швидко, створюючи 
підстави для утворення все нових і нових відно-
син, а це означає, що з'являються нові життєві 
ситуації, які не були враховані, а відтак і не уре-
гульовані нормами права. І знову на допомогу 
законодавцю «прийшла» суддівська правотвор-
чість, яка страхувала останнього,  «ремонту-
ючи» поточне законодавство, усуваючи наявні 
законодавчі прогалини чи змістовні помилки. 
Таким чином, історія показує, що суддівська 
правотворчість по суті є природною закономір-
ністю, оскільки вона мала, має і буде мати місце 
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в правосудді незалежно від різних наукових 
поглядів та навіть найдетальнішої роботи зако-
нодавця в цьому напрямі. Безумовно, Україна 
як держава, виходячи із правової традиції щодо 
свого виключного права на законотворчий про-
цес, сьогодні покищо відкрито не визнає наяв-
ність судової правотворчості і на цій підставі 
не закріплює дані положення у процесуальному 
законодавстві. Водночас, не зважаючи на те, що 
законодавець і не робить цього, але це не озна-
чає того, що судова правотворчість не існує. 
Об'єктивно така закономірність завжди має 
місце в правосудді, оскільки навіть найдоско-
наліше законодавство завжди буде мати певні 
законодавчі прогалини, які оперативно можна 
долати лише за рахунок судової правотворчо-
сті. Інше питання: в яких межах і формах така 
правотворчість повинна мати місце? Хто визна-
ється суб’єктом права на таку правотворчість?  

Зрозумівши таку закономірність, англійські 
судді ще в ХІІ ст. дійшли висновку: якщо подо-
лати таку закономірність неможливо, то чи можна 
її визнати? Саме така логіка міркувань призвела 
їх до того, що в 1170 році у Вестмінстері королів-
ські коронні судді домовились комбінувати міс-
цеві звичаї і чинне королівське законодавство, 
беручи із звичаєвого права розумні, справедливі 
та логічні положення, і за рахунок правотворчого 
процесу здійснювали «вкраплення» в правоза-
стосовну практику окремих звичаїв, доповню-
ючи та уточнюючи в такий спосіб чинне законо-
давство, що робило правозастосовчу практику 
гнучкою, прийнятною та зрозумілою. При від-
сутності ж норм права, які б могли регулювати 
спірні відносини, судді по суті створювали нові 
правові формули, які в той же час  відповідали 
духу і тому рівню суспільного розвитку, який 
мав місце в державі. Для того, щоб кожного разу 
не вдаватись до судової правотворчості при роз-
гляді однотипних справ, до таких рішень засто-
совували формулу «stare clecisisy», яка зазначала 
«слідувати вже вирішеному у минулому і не змі-
нювати встановленого» [8].

Taк, з'явилося розуміння «живого права», 
яке і поклало початок формуванню судових 
прецедентів, у яких суди за наявності зако-
нодавчих прогалин чи спірності норм права, 
казуїстичності їх змісту мали можливість через 
інтерпретацію загальних засад законодавства, 
розуміння суспільних цінностей, цінностей 
права та моралі створювати «правові формули», 
які не були обумовлені законом. У зв'язку з цим 
такі рішення суддів почали прирівнюватися до 
чинного законодавства.

Таким чином, в Англії вперше відбулося 
поєднання волі держави і природних норм 
поведінки людей, що розкрило нове бачення 
та розуміння права як уніфікованого інституту 
щодо регулювання суспільних відносин [9]. До 
правосуддя «прийшло живе право» [10], яке 
створювалося в судових процесах за рахунок 
судової правотворчості.

Таким чином, судова правотворчість заклала 
підґрунтя для «правових традицій» [11], які 
привнесли у світове правосуддя індивідуалізм 
верховенства права і на його основі розвиток 
прецедентного права з його повторюваністю 
у правозастосовній практиці. І хоча в основі 
вчення про судову правотворчість «завжди має 
місце логіка судді, яка, як правило, ґрунтується 
на його життєвому досвіді як людини та його 
досвіді як юриста. Таким чином, суддя, явля-
ючи собою суспільний продукт, акумулює в собі 
моральні цінності свого часу, певну щодо цього 
суспільну поведінку, вчинки, рівень розвитку 
суспільства, що його оточує [12].

Безумовно, суд не є законотворцем. Він лише 
інтерпретує природні права і обовязки людини 
щодо принципів моралі, суспільних цінностей, 
розуміння справедливості, яка лежить в основі 
принципу верховенства права, співвідносячи 
все це з конкретними фактами і обставинами, 
які підтверджені змістом тих чи інших доказів, 
що були досліджені судом в судовому засіданні. 
Водночас, безконтрольність у правотворчому 
процесі – це шлях до правового хаосу. З огляду 
на це дане питання потребує серйозного став-
лення. Насамперед це стосується того суб'єк-
тного статусу суддів, які мають право на судову 
правотворчість, оскільки це вимагає від суд-
дів виняткового професіоналізму, життєвого 
та професійного досвіду й системного підходу 
до такого правотворчого процесу.

Безумовно, джерелом права є законодавець. 
У цій частині його ніхто не може замінити. Така 
закономірність є природною і на сьогодні має 
своє конституційне закріплення. Разом із тим 
за радянських часів континентальне право, яке 
сприймалося і в Україні як правова традиція, 
ґрунтувалося на тому, що, окрім законодавця, 
джерелом права є норма права. Такий підхід із 
часом сформував в Україні жорстке, нерухоме 
правосуддя, де суддя був лише механічним 
виконавцем закону, незважаючи на те, чи був 
закон справедливим щодо конкретного випадку 
чи ні. Верховенство закону було понад усе. Така 
ситуація була характерною для всіх державних 
утворень, на території яких мав чи має місце 
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волюнтаризм влади, а це означає, що влада 
через своє законодавство завжди має можли-
вість долати будь-які прояви демократії і суд як 
державний інститут влади є одним із практич-
них її виконавців. При цьому, суд не враховував 
інтереси окремої людини щодо тих чи інших 
фактів та обставин, особливо коли мова йшла 
про захист політичного та економічного устрою 
радянської держави.

 Коли ж Україна стала незалежною, демо-
кратичною державою, країна почала поступово 
відходити від жорсткого радянського норма-
тивізму, тобто від принципу «верховенства 
закону», сповідуючи нову традицію – традицію 
природного права, де принцип «верховенства 
права», справедливості, юридичної визначено-
сті, розумності дає можливість для прояву і роз-
витку вчення про судову правотворчість та її 
місце в системі права.

Отже, судова правотворчість може мати 
місце лише в межах процесуальної форми судо-
вих засідань. Це означає, що жоден адміністра-
тивний орган, посадова чи службова особа не 
мають права на правотворчий чи правотлума-
чний процес у своїй правозастосовчій роботі. 
Такі органи і особи повинні в безумовному 
порядку дотримуватися буквальної суті і змісту 
норм права, оскільки ні Конституція України, 
ні жодне чинне законодавство не передбачають 
самостійного тлумачення чи інтерпретування 
законів.

Висновки. Судова правотворчість може мати 
місце лише там і тоді, де і коли має місце наяв-
ність законодавчих прогалин. Підставами для 
виникнення законодавчих прогалин є відсут-
ність, неповнота, суперечливість чи нечіткість 
поточного законодавства. Останні обумовлю-
ються або «старінням» законодавства, а відтак 
його «відставанням» від розвитку суспільних 
відносин, або появою нових відносин, які ще не 
отримали свого законодавчого урегулювання, 
але вже набули спірного характеру. Таким 
чином, судова правотворчість не є лінійним 
поняттям, а значить воно не має системного 

характеру, хоча наявність законодавчих прога-
лин і є об’єктивною закономірністю.

Не дивлячись на те, що даний факт долання 
законодавчих прогалин за рахунок судової пра-
вотворчості і є на сьогодні об’єктивною реальні-
стю в цивільному судочинстві, яка у своїй біль-
шості формується Великою Палатою Верховного 
Суду та Касаційним цивільним судом у складі 
Верховного Суду, все ж їх правові позиції сьогодні 
не визнаються джерелом права, хоча такий взає-
мозв’язок об’єктивного і реального стану справ 
по суті закладає основи прецедентного права 
в Україні. З огляду на це, дані питання і потребу-
ють подальших своїх наукових досліджень.
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Курило М.П., Ясинок Д.М. СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
ТА ЇЇ МЕЖІ ПРИ ПОДОЛАННІ ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОГАЛИН

У статті здійснено дослідження процесу судової правотворчості в цивільному судочинстві як нової 
процесуально-правової категорії як у сфері законодавства, так і правозастосовчій практиці. Автори розкрили 
ті історично правові підстави, які спонукали і будуть спонукати суддів до судової правотворчості. Думка про 
те, що подолання законодавчих прогалин, які застосовувались у різні історичні періоди за рахунок безмежної 
правотворчості преторів, суддів із метою розвитку права в підсумку позитивних результатів не принесла, 
оскільки це породжувало певні зловживання і світ відмовився від такого напряму розвитку правосуддя.

Не приніс позитивних результатів і напрям щодо більш широкої деталізації законодавства, оскільки 
законодавчі прогалини продовжували мати місце і за цих обставин. З цих підстав автори зробили висновок, 
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що наявність законодавчих прогалин у поточному законодавстві є об’єктивною закономірністю, яку 
неможливо подолати за рахунок безмежної судової правотворчості, оскільки це може призвести до втручання 
судової гілки до компетенції законодавчої гілки влади. Водночас, і надмірна деталізація законодавства не 
принесе успіхів. З огляду на це, намагання науковців дати якесь єдине комплексне (уніфіковане) визначення 
поняття судової правотворчості як процесуально-правового явища результатів не мало. У той же час автори 
звертають увагу на те, що саме судова правотворчість поклала початок формуванню прецедентного права в 
Англії і на цій основі було сформовано загальне право, традиції якого об’єднали цілий ряд країн, створивши 
таким об’єднанням англосаксонську правову сім’ю, яка сьогодні є характерною для третини країн світу.

У той же час автори підкреслюють, що суд не є творцем права, але він є єдиним органом, який має право 
і можливості під час своєї правозастосовчої практики на локальну правотворчість, підставами до якої є 
відсутність, неповнота, суперечливість чи нечіткість законодавства. З цих підстав автори роблять висновок 
про те, що судова правотворчість є нелінійним поняттям, а відтак воно не носить системного характеру, а 
тому воно не може бути якимось чином запрограмованим чи передбаченим.

Ключові слова: судова правотворчість, цивільне судочинство, законодавчі прогалини, неповнота, 
суперечливість, нечіткість.

Kurylo M.P., Yasynok D.M. JUDICIAL LEGISLATION IN CIVIL JUDICIARY  
AND ITS LIMITS IN OVERCOMING LEGISLATIVE GAP

The article conducts research on the process of judicial lawmaking in civil proceedings as a new procedural and 
legal category in the field of law and law enforcement practice. The authors have revealed the historical and legal 
grounds that have prompted and will motivate judges to judicial lawmaking. The idea that overcoming the legislative 
gaps that were applied in different historical periods due to the unlimited lawmaking of praetors, judges for the 
development of law did not ultimately bring positive results, as it caused some abuse and the world abandoned this 
direction of justice.

The direction of more detailed legislation did not bring positive results either, as legislative gaps continued to 
exist even in these circumstances. On these grounds, the authors concluded that the existence of legislative gaps in 
the current legislation is an objective law that cannot be overcome through unlimited judicial lawmaking, as it may 
lead to the intervention of the judiciary to the competence of the legislative branch. At the same time, too detailed 
legislation will not bring success. That is why the efforts of scholars to give a single complex (unified) concept of 
judicial lawmaking as a procedural and legal phenomenon did not work. At the same time, the authors note that it 
was judicial lawmaking that initiated the formation of case law in England and on this basis was formed common 
law, the traditions of which united a number of countries, creating such an association of the Anglo-Saxon legal 
family, which today is typical for a third of the world.

At the same time, the authors emphasize that the court is not the creator of law, but it is the only body that 
has the right and opportunities during its law enforcement practice for local lawmaking, based on the absence, 
incompleteness, inconsistency or ambiguity of law. On these grounds, the authors conclude that judicial lawmaking 
is a nonlinear concept, and therefore it is not systemic in nature, and therefore it can not be programmed by someone 
or be provided by someone. 

Key words: judicial law-making, civil proceedings, legislative gaps, incompleteness, contradiction, vagueness.
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СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
ТА ЇЇ ПРАВОВА ПРИРОДА

Постановка проблеми. Стаття присвячена 
дослідженню правової природи одного із най-
складніших питань в цивільному, адміністра-
тивному та господарському судочинстві, яким 
є судова правотворчість.

Не дивлячись на те, що суд і не є законотвор-
цем, але в правосудді виникають випадки, коли 
спірні правовідносини не мають свого норма-
тивного урегулювання чи таке регулювання 
є неуточненим, чи має місце спірність між нор-
мами однієї і тієї ж галузі права. Саме з цих 
підстав суд оперативно може дати найточніше 
і найякісніше правове визначення тим чи іншим 
поняттям у сфері тих чи інших спірних відно-
син, які виникли як між фізичними, так і юри-
дичними особами у сфері приватного, публіч-
ного чи господарського права.

Безумовним фактом є те, що кожне правове 
явище, до якого відноситься і судова правотвор-
чість, має свою історичну платформу, на основі 
якої виникають, і розвиваються ті чи інші пра-
вові теорії. Такою платформою є історичні тра-
диції, які мали місце в цивільному судочинстві 
на різних етапах суспільного розвитку. Такий 
підхід дає можливість визначити як правові 
наслідки теоретичного так і практичного спря-
мування та можливість зрозуміти причини 
виникнення того чи іншого правового явища, 
в тому числі і такого правового явища як судова 
правотворчість. В роботі зачіпаються питання 
судової правотворчості в контексті становлення 
і розвитку прецедентного права в цивільному 
судочинстві. В статті досліджується правова 
природа та механізм судової правотворчо-
сті, процесуально-правові складові, які спів-
відносячись між собою, дають можливість  
подолати законодавчі прогалини під час роз-
гляду судових справ.

Разом з тим, в роботі звертається увага на те, 
що судова правотворчість не є безконтрольним 
процесом, оскільки безмежність, а відтак і неви-
значеність в праві – це шлях до правого хаосу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Судова правотворчість як правове явище 
в цивільному судочинстві України є питанням 
малодослідженим, хоча сьогодні, на фоні стрім-
кого розвитку суспільних відносин і одночасно 
застарілого, ще часом радянського законодав-
ства, воно є доволі актуальним. Саме з цих під-
став питання судової правотворчості та її меж 
були предметом наукових досліджень цілого 
ряду науковців, зокрема Я. Романюка (2016), 
Н. Стецика (2019), П. Комар (2020), Д. Ясинка 
(2020–2021), С. Запари (2021), І. Кравченка 
(2021), Н. Рябченка (2021).

Незважаючи на це, питання судової пра-
вотворчості, які набули сьогодні міжгалузе-
вого характеру, є одними із найдискусійні-
ших  у сфері цивільного процесуального права 
України і з цих підстав вони потребують свого 
наукового дослідження.

Метою статті є дослідження підстав та шля-
хів розвитку судової правотворчості в різні 
історичні епохи та розуміння правової природи 
такого процесуально-правового явища, яким 
є судова правотворчість.

Основні результати дослідження. Кон-
флікти, спори між людьми, які вступають 
в цивільні, сімейні, земельні, трудові, житлові 
правовідносини завжди мали, мають і будуть 
мати місце в майбутньому. Таким чином, мова 
йде про цілі блоки цивільно-правових спорів, 
які постійно виникають в житті людей. Суспіль-
ство не може існувати стабільно, якщо між його 
членами немає злагоди. Таку закономірність 
люди помітили доволі давно. Навіть в такому  
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примітивному суспільстві, яким був первіснооб-
щиннии устрій, де спори між членами роду були 
звичною справою. З цих підстав старійшинам 
роду доводилось доволі часто залагоджувати кон-
флікти з тим, щоб в роді існував спокій і злагода. 
Таким чином, старійшини по суті були першими 
суддями, які на основі свого життєвого досвіду 
та звичаїв роду визначали, що є справедливим, 
а що ні. Протягом тисячоліть такі правила онов-
лювались, розширялись, а відтак і тлумачилися 
в рамках наявності реальних фактів та обставин, 
передаючись із покоління в покоління. Отже, 
саме старійшини роду були першими інтерпре-
таторами та тлумачами родових звичаїв, розви-
ваючи в такий спосіб їх змістовну суть в контек-
сті реального життя. Безумовно, що за рахунок 
такої творчої інтерпретації та тлумачної прак-
тики, існуючої в розумінні успадкованої змістов-
ної суті того чи іншого звичаю, старійшини не 
лише розвивали звичаєве право, а і змінювали 
суть звичаїв з підстав нового розуміння інтересів 
родового суспільства.

Так, протягом тисячоліть формувалося зви-
чаєве право, яке безумовно було казуїстичним, 
мало в собі цілий ряд ритуалів і особливостей, 
які ускладнювали процес розгляду різнопред-
метних спорів та конфліктів, які супроводжу-
вали, і до того не просте життя людей. З появою 
державності, письма, поступовим розвитком 
торгівлі, ремесел почали формуватись міста, де 
проживали вже члени не одного роду, а десятків, 
а то і сотень родів, які привносили в це життя 
свої звичаї. З одного боку це ще більше усклад-
нювало відносини між людьми, а з іншого за 
рахунок поступової їх уніфікації та відбору 
почало формуватись нове суспільство. Таким 
чином, людство поступово піднімалось на 
новий рівень свого розвитку – рівень права 
і державності, де уже мала місце чиновницька 
бюрократія, поліція, суди, які стали невід’єм-
ними атрибутами держави. Суди були призвані 
розглядати не лише злочини проти людини 
і її власності, оскільки останні виникали доволі 
часто, а і формувати нові уявлення про суспіль-
ство на фоні стрімкого розвитку торгівлі, фінан-
сів та виробництва. Настав час, коли ні претори, 
ні консули, ні навіть самі суди вже не могли 
урегульовувати цивільно-майнові спори лише 
за рахунок знань звичаєвого права чи привнос-
ити в судочинство своє їх розуміння. Заявилось 
право у вигляді законів, які урегульовували 
спірні відносини в автоматизованому режимі. 
Разом з тим, законодавець не міг урегулювати 
всі без виключно спірні відносини. Не див-

лячись на це, вони постійно виникали з того 
чи іншого приводу. Таким чином суспільство 
вперше зіштовхнулась з таким поняттям як 
«судова правотворчість», оскільки суди зобов’я-
зані були розглядати будь-які спори незалежно 
від того, були вони урегульовані нормами права 
чи ні. Разом з тим, в основі такого законодав-
ства хоча і лежала розумна кодифікація осучас-
нених звичаїв, але все одно це були звичаї, які 
не мали свого остаточного статичного змісту. 
Безумовно, що такий підхід давав можливість 
суддям за рахунок тлумачення вводити в право-
суддя нові поняття і положення, які розвивали 
права, але одночасно це був шлях і до зловжи-
вань з боку окремих суддів, які могли тлума-
чити «правові звичаї» з позицій різного роду 
інтересів, що не сприяло стабільності судової 
практики. Таким чином, стало зрозумілим, що 
суди повинні розглядати цивільні спори не на 
основі оціночних суджень тих чи інших звичаїв, 
а на основі зафіксованих, а відтак і незмінних 
та постійно діючих правил, які були б єдиними 
для всіх без виключень. Саме з цих підстав 
в різних державах світу почали з'явитися перші 
писані закони. До таких законів відносяться 
Закони XII таблиць, Закони Хаммурапі царя 
Вавілону, Закони Ману, Руська Правда тощо. Не 
дивлячись на те, що левову частину таких зако-
нів продовжували складати місцеві звичаї, все 
ж логіка суджень тих людей, які кодифікували 
дані звичаї у формі єдиних законів та суспільне 
розуміння тих завдань, які вони ставили перед 
собою, зводилась до того, що такі закони 
повинні мати статичний зміст, який досягався 
за рахунок письмового закріплення норм права, 
що давало можливість до їх вивчення і одно-
типного їх правозастосування, оскільки перед 
такими законами всі були рівні. І хоча юридична 
основа таких законів, як і родових звичаїв знову 
ж зводилася до питання: що вважалося справед-
ливим, а що ні, але тепер не на рівні оціночного 
судження старійшини роду, а на рівні погляду 
суспільства, обумовленого нормами права, що 
безумовно змінювало підходи до правосуддя. 
Звісно, що недосконалість таких законодавчих 
актів, численні та обширні законодавчі про-
галини змушували суддів знову і знову вдава-
тись до суддівської правотворчості, вирішуючи 
спори по суті на основі свого життєвого досвіду, 
своїх знань та розумінь справедливості, але все 
ж це був суттєвий крок людства на шляху роз-
витку права та судочинства. Характерною осо-
бливістю на цьому етапі розвитку суспільства 
та розвитку правосуддя і судової правотворчості 
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зокрема, були едикти преторів, які в Древньому 
Римі ще в ІІІ ст. до н. е. визнавались джерелом 
права. Саме за рахунок едиктів претори створю-
вали для суддів «нові правові позиції у вигляді 
правових формул… заповнюючи в такий спо-
сіб існуючі законодавчі прогалини» [3, 61-64]. 
Таким чином судова правотворчість мала місце 
і на етапі цивілізаційного розвитку однієї із 
наймогутніших імперій свого часу. Разом з тим, 
історія довела, що преторська правотворчість 
також мала цілий ряд недоліків, оскільки вона 
не мала стабільності, а іноді, була обумовлена 
інтересами як однієї із сторін, так і державних 
чиновників та інших впливових осіб. Розумі-
ючи негативність такої практики держава пішла 
на обмеження преторської правотворчості. Таке 
обмеження відбувалося за рахунок точності змі-
сту норм права та обширної їх деталізації. І це 
ми бачимо з Інституцій Гая, а в подальшому 
і у феодальному праві Німеччини (Саксонське 
Зерцало), Англії (Велика Хартія вольностей, 
1215 p.) Російській Імперії (Соборне уложення 
1649 p.). Але практика показала, що досягти 
паритету між правом і реальним життям 
суспільства неможливо, оскільки суспільство 
за рахунок швидкого розвитку всіх галузей еко-
номіки, сільського господарства, розширення 
кордонів держав, постійних військових походів 
змінюється доволі швидко, створюючи підстави 
для утворення все нових і нових правовідносин, 
а це означає, що з’являються нові життєві ситуа-
ції, які не були враховані, а відтак і не урегульо-
вані нормами права. І знову на допомогу зако-
нодавцю «прийшла» суддівська правотворчість, 
яка «страхувала» останнього як від допущених 
ним законодавчих прогалин так і змістовно-ме-
ханічних помилок, які допускалися в наслідок 
відсутності досвіду та спеціалістів-правників. 
Таким чином, практика показала, що суддівська 
правотворчість по суті є природною закономір-
ністю, оскільки вона мала, має і буде мати місце 
в правосудді не залежно від різних наукових 
поглядів, і навіть поглядів самого законодавця. 
Безумовно, що держава може гарантувати роз-
виток права та законодавства, але гарантувати 
розвиток судової правотворчості вона не може. 
Вона може лише визнати таку можливість. 
І навіть якщо держава цього не робить, то це 
не означає того, що судова правотворчість не 
існує. Вона об'єктивно буде мати місце в право-
судді завжди. Інша мова в яких межах, формах 
та суб'єктах такої правотворчості.

Зрозумівши таку закономірність англійські 
судді ще в ХІІ ст. прийшли до висновку: якщо 

подолати таку закономірність неможливо, то чи 
можливо її визнати? Саме така логіка суджень 
привела їх до того, що в 1170 році у Вестмін-
стері королівські судді домовились комбінувати 
місцеві звичаї і діюче королівське законодав-
ство, що давало можливість суддям, за рахунок 
судової правотворчості, узгоджувати їх остаточ-
ний зміст, на основі якого і відбувалося ухва-
лення судових рішень. А для того, щоб кожного 
разу не вдаватись до судової правотворчості при 
розгляді однотипних справ, до таких рішень 
застосовували формулу «sta re clecisisy», що 
означало «слідувати вже вирішеному у мину-
лому і не змінювати встановленого» [1, 953]. 
Так з’явилося розуміння «живого права», яке 
і проклало початок формуванню судових пре-
цедентів, в яких суди при наявності законодав-
чих прогалин чи спірності норм права, казуїс-
тичності їх змісту, мали можливість, за рахунок 
інтерпретації загальних засад законодавства, 
розуміння суспільних цінностей, цінностей 
права та моралі створювати «правові формули», 
які не були обумовлені законом. У зв'язку з цим, 
такі рішення суддів почали прирівнюватись до 
діючого законодавства.

Таким чином в Англії вперше відбулося 
поєднання волі держави і природних норм пове-
дінки людей, яка фіксувалася їх звичаями, що 
дало можливість розкрити нове бачення та розу-
міння права, як уніфікованого інституту щодо 
регулювання суспільних  відносин [5, 545]. 
Отже, в правосуддя «прийшло живе право», яке 
створювалося в судових процесах за рахунок 
судової правотворчості.

Таким чином, судова правотворчість заклала 
підвалини до «правових традицій» [4, 546],  які 
привнесли у світове правосуддя індивідуалізм 
верховенства права і на його основі розви-
ток загального права з його повторюваністю 
в правозастосовчій практиці правосуддя. І хоча 
в основі вчення про судову правотворчість 
«завжди має місце логіка судді, все ж у своїй 
більшості вона, як правило ґрунтується на жит-
тєвому його досвіді, як людини та його досвіді 
як юриста. Таким чином суддя являючи собою 
суспільний продукт, акумулює в собі моральні 
цінності свого часу, певну суспільну поведінку, 
вчинки, рівень розвитку суспільства, що його 
оточує» [2, 130-131].

Безумовно, суд не є законотворцем. Його 
правотворчістю лише інтерпретуються при-
родні права і обов’язки людини по відношенню 
до принципів моралі, суспільних цінностей, 
розуміння справедливості, яка лежить в основі 
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принципу верховенства права, співвідносячи 
все це до конкретних фактів і обставин, які 
підтверджені змістом тих чи інших доказів, які 
були досліджені судом в даному судовому засі-
данні. Разом з тим, безконтрольність у право-
застосовчому процесі – це шлях до правового 
хаосу. Ось чому дане питання потребує серйоз-
ного до нього відношення. В першу чергу це 
стосується суб’єктивного визначення того юри-
дичного статусу осіб, які мають право на судову 
правотворчість, оскільки такі кроки потребу-
ють виключного професіоналізму, життєвого 
досвіду та системного підходу до такого твор-
чого процесу.

Безумовно, що джерелом права є законода-
вець, і ніхто не може його підміняти. Така зако-
номірність є природною, і на сьогодні має своє 
конституційне закріплення. Разом з тим, зовсім 
недавно в Україні континентальне право ґрун-
тувалося на тому, що окрім законодавця, джере-
лом права є норма права. Такий підхід сформу-
вав жорстке, закостеніле правосуддя, де суддя 
був лише механічним виконавцем закону, не 
дивлячись на те, чи був закон справедливим по 
відношенню до конкретного випадку чи ні. Вер-
ховенство закону було понад усе. Така ситуація 
була характерною для всіх державних утворень 
на території яких мав, чи має місце, центризм 
влади, а це означає, що влада через своє законо-
давство завжди подавляє будь-яку демократію 
і суд в цьому плані буде виконавцем такої волі. 
При цьому, суд не врахував інтереси конкретної 
людини, по відношенню до тих чи інших фак-
тів та обставин, які мали місце в тих чи інших 
правовідносинах. Достатньо було того, щоб 
предмет спору підпадав під конкретну главу чи 
розділ загальної норми права. Саме так і квалі-
фікувалися спірні правовідносини. При цьому 
поняття справедливості до уваги не бралося.

Коли ж Україна стала незалежною, демокра-
тичною державою, країна почала поступово від-
ходити від жорсткого радянського нормативізму 
в праві, поступово змінюючи принцип «верхо-
венства закону» на «верховенство права». Це 
дало можливість до появи і розвитку вчення 
про судову правотворчість, яке поступово займе 
місце в системі процесуального права.

Отже, судова правотворчість суддів може 
мати місце лише в межах процесуальної форми 
судових засідань. Це означає, що жоден адміні-
стративний орган, посадова чи службова особа 
не мають права на правотворчий процес на своїй 
роботі. Такі органи і особи повинні у безумов-
ному порядку дотримуватися норм права. При 
цьому, вони не можуть самостійно тлумачити 
чи інтерпретувати закони, оскільки ні Консти-
туція України, ні жодне поточне законодавство 
такого права не передбачають.

Висновки
Історія первіснообщинного устрою у сфері 

практичного розсуду різнопредметних спорів, які 
виникали між членами роду, здійснювалася ста-
рійшиною роду на підставі звичаїв роду, які змі-
нювалися, уточнювалися, а відтак і розвивалися. 
Епоха Древнього Риму характеризувалася пре-
торською правотворчістю, яка змінювала судову 
практику у відповідності до розвитку суспільних 
відносин, фактично закладаючи основи судо-
вої правотворчості, які отримали реальне своє 
втілення в традиціях англійського права ХІІ ст. 
і формування на цій основі прецедентного права. 
Такий напрямок в теорії права отримав назву 
загального права. Саме цей напрямок доволі 
часто превалював як традиція в радянський, так 
і пострадянський період нашої держави, і лише 
сьогодні інститут судової правотворчості почи-
нає свій розвиток в різних галузях процесуаль-
ного права та судової практики.
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Рябченко Ю.Ю., Кравцова Т.М. СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУ  
ТА ЇЇ ПРАВОВА ПРИРОДА

У статті аналізується правова природа судової правотворчості в цивільному судочинстві в різні історичні 
епохи, підстави та особливості її становлення. Зокрема, звернуто увагу на те, що правотворчий процес мав 
місце навіть під час урегулювання різнопредметних спорів в первіснообщинному устрої, оскільки хоча і 
дуже повільно, але навіть примітивне суспільство все ж розвивалося, а з ним, і змінювалися родові звичаї, 
які з часом уточнювалися, і розвивалися старійшинами роду. Не дивлячись на те, що історія Древнього 
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Риму і його судочинства має декілька періодів свого розвитку, але саме в Римі преторське право, в основі 
якого лежав цілеспрямованих правотворчий процес, отримав найвищий свій розвиток. Такий підхід усував 
із цивільного обороту застарілі звичаї та давав можливість долати законодавчі прогалини, які містилися в 
законодавчих актах того часу. Саме в такий спосіб узаконювалася в судових рішеннях новизна розвитку 
права та практика правозастосування.

В той же час, судова правотворчість була взята за основу в англійському праві, що дало можливість 
створити нову правову традицію, яка отримала назву загального права. Континентальне право не визнавало 
судову правотворчість, яка складала основу прецедентного правосуддя, відкидаючи її протягом всього 
радянського періоду і лише сьогодні законодавець заклав лише перші підвалини для поступового відходу 
від позитивістської теорії права до англосаксонської правової сім'ї.

В статті підкреслюється, що правотворчістю лише інтерпретуються природні права і обов’язки людини 
по відношенню до принципів моралі, суспільних цінностей, розуміння справедливості, яка лежить в основі 
принципу верховенства права.

Безумовним висновком в статті є висновок про те, що судова правотворчість має свої межі, оскільки 
неврахування даних обставин може привести до правотворчого хаосу в правосудді.

В статті доводиться, що інститут судової правотворчості закладає основи для розвитку прецедентного 
права в Україні. Важливим фактом на який звертають увагу автори роботи є те, що судова правотворчість 
може мати місце лише в межах процесуальної форми судових засідань, оскільки за їх межами «правотворчий 
процес» втрачає своє процесуальне значення, а тому не може братися до уваги.

Не дивлячись на те, що суд і не творить право, але маючи в наявності, хоча і опосередкований Цивільним 
процесуальним кодексом України набір процесуальних норм, які по суті дають підстави для судової 
правотворчості при наявності законодавчих прогалин (неповнота, нечіткість, суперечливість чи відсутність 
норм права, ч. 10 ст. 10 ЦПК України) суд розвиває право, формуючи єдність правозастосовчої практики.

Ключові слова: судова правотворчість, межі судової правотворчості, справедливість, подолання 
законодавчих прогалин.

Riabchenko Yu.Yu., Kravtsova T.M. JUDICIAL LAWMAKING IN CIVIL PROCEEDINGS  
AND ITS LEGAL NATURE

The article analyzes the legal nature of judicial lawmaking in civil proceedings in different historical epochs, 
grounds and features of its formation. In particular, attention is drawn to the fact that the law-making process took 
place even during the settlement of various disputes in the primitive communal system, because although very slowly, 
but even primitive society still developed, and with it, and changed ancestral customs, which were clarified over 
time. and developed by the elders of the family. Despite the fact that the history of ancient Rome and its judiciary has 
several periods of its development, but it was in Rome that praetorian law, which was based on purposeful law-making 
process, received its highest development. This approach removed outdated customs from civil circulation and made 
it possible to overcome the legislative gaps contained in the legislation of that time. It is in this way that the novelty of 
the development of law and the practice of law enforcement were legitimized in court decisions.

At the same time, judicial lawmaking was taken as a basis in English law, which made it possible to create a new 
legal tradition, which was called common law. The continental law did not recognize judicial lawmaking, which 
formed the basis of case law, rejecting it throughout the Soviet period of civil justice, and only today laid the first 
foundations for a gradual departure from positivist theory in law to the Anglo-Saxon legal family.

The article emphasizes that lawmaking only interprets the natural rights and responsibilities of man in relation 
to the principles of morality, social values, understanding of justice, which underlies the principle of the rule of law.

The unconditional conclusion in the article is the conclusion that judicial lawmaking has its limits, as failure to 
take into account these circumstances can lead to lawmaking chaos in justice.

The article proves that the institute of judicial lawmaking lays the foundations for the development of case 
law in Ukraine. An important fact that the authors draw attention to is that judicial lawmaking can take place only 
within the procedural form of court hearings, because outside of them "lawmaking process" loses its procedural 
significance and therefore can not be taken into account.

Despite the fact that the court does not create law, but having, although mediated by the Civil Procedure Code 
of Ukraine, a set of procedural rules that essentially provide grounds for judicial lawmaking in the presence of 
legislative gaps (incompleteness, ambiguity, inconsistency or lack of law , Part 10 of Article 10 of the CPC of 
Ukraine) the court develops the law, forming the unity of law enforcement practice.  

Key words: judicial law-making, limits of judicial law-making, justice, overcoming legislative gaps.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ 
У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ З ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Постановка проблеми. Прикладний аспект 
дослідження проблематики верховенства права 
в цивільному судочинстві за сучасних умов 
перетворень юридичної сфери є вкрай важли-
вим. І річ тут не лише у складності розуміння 
та багатогранності самого поняття верховенства 
права, а й у важливості формування нових мето-
дологічних інструментаріїв, за допомогою яких 
можна дати об'єктивну і всебічну оцінку пра-
восуддя в цивільних справах. Оцінку з позиції 
насамперед імплементації постулатів верховен-
ства права як усталеного міжнародного стан-
дарту правозастосовної діяльності до цивіль-
ного процесуального законодавства України.

Стадійність здійснення процесуальної діяль-
ності – одна з її характерних рис. Без перебіль-
шення можна говорити, що розподіл процесу на 
етапи, стадії, цикли та провадження став види-
мим результатом розвитку доктрини та прак-
тики цивільного судочинства. У цьому сенсі не 
випадковою є підвищена увага процесуалістів 
до проблем стадій цивільного процесу, науковий 
пошук яких привів до обґрунтування тези про те, 
що основним фактором їх виділення варто вва-
жати спільність найближчої процесуальної мети 
або наявність цілком самостійного завдання на 
тому чи іншому відрізку цивільної процесуаль-
ної діяльності. Мають рацію ті дослідники, які 
заявляють про те, що стадія є відносно відокрем-
леним самостійним етапом процесу, що має свої 
характерні особливості, які виявляються при 
реалізації поставленого завдання: розглянути 
справу по суті та винести рішення, або розгля-
нути скаргу на відповідне рішення, виконати 
судове рішення тощо. А тому будь-яка стадія 
цивільного процесу повинна завершуватись 
логічно й результативно [1, с. 108].

Мета та завдання публікації. Метою даної 
статті є дослідження реалізації принципу верхо-
венства права на стадії відкриття провадження 
у цивільній справі та окреслення напрямів 
подальшого розвитку процесуального законо-
давства в частині усунення перешкод на шляху 
отримання судового захисту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика реалізації принципу верховен-
ства права досліджувалася в працях таких уче-
них, як: Г.П. Тимченка, О. І. Карплюка, При-
ходька І. А., Б. І. Андрусишина, М.П. Курила, 
М.М. Ясинка, Р.О. Падалки та інших. Зазначені 
вчені внесли значний вклад у дослідження сут-
ності вказаного принципу та його реалізації 
у цивільному судочинстві. Разом з тим, недо-
статньо дослідженим залишається питання 
щодо реалізації його саме на стадії відкриття 
провадження у справі.

Виклад основного матеріалу. Початковою 
стадією цивільного судочинства є відкриття 
провадження у цивільній справі. Цивільний 
процесуальний закон містить цілу низку норм, 
що визначає послідовність вчинення цивіль-
них процесуальних дій, процесуальні права 
та обов'язки сторін та суду. Насамперед йдеться 
про конкретизацію загального права на звер-
нення до суду за захистом та хрестоматійне 
положення про волевиявлення учасників судо-
вого процесу як необхідну рушійну засаду 
цивільного судочинства.

Кожна особа має право в порядку, вста-
новленому цим Кодексом, звернутися до суду 
за захистом своїх порушених, невизнаних чи 
оспорюваних прав, свобод чи законних інтере-
сів. У випадках, встановлених законом, до суду 
можуть звертатися органи та особи, яким законом 
надано право звертатися до суду на користь інших 
осіб або державних чи суспільних інтересах. Від-
мова від права на звернення до суду за захистом 
є недійсною. Угода сторін про передачу спору на 
розгляд третейського суду допускається. До тре-
тейського суду за угодою сторін може бути пере-
дано будь-який спір, який виникає з цивільних 
правовідносин, крім випадків, передбачених зако-
ном. Жодна особа не може бути позбавлена права 
на участь у розгляді своєї справи у визначеному 
цим Кодексом порядку (ст. 4 ЦПК України ).

Праву на звернення до суду за захистом 
кореспондується обов'язок суду розглянути 
подану позовну заяву щодо відповідності її 
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встановленим вимогам до форми та змісту. Так 
виникають і набувають розвитку цивільні про-
цесуальні правовідносини. Вчені слушно зазна-
чають, що сформована ще в римському праві 
часів легісакційного процесу як стадія in jure, 
вона зберегла до наших днів основну ідею свого 
виокремлення – перевірку до процесу заяв пози-
вача на предмет дотримання ним певних вимог. 
Показовим є той факт, що рецепція римського 
права, котра була характерною для багатьох 
європейських країн, відобразилася в роботах 
німецьких і австрійських процесуалістів, які 
стали основою для створення вітчизняної про-
цесуальної школи. Німецький вчений О. Бюлов 
у середині XIX ст. не лише висунув тезу про 
сутність цивільного процесу як юридичного 
відношення, що було новелою для того часу, а 
й сформулював поняття процесуальних припу-
щень як умов, від котрих залежить виникнення 
судового процесу, прав і обов’язків його учас-
ників. У вітчизняному процесуальному зако-
нодавстві, з початком відомої судової реформи, 
відбилися, хоча і в різних назвах і модифікаціях, 
ідеї процесуальних припущень [3, с. 20-21].

Відповідно до ст. 184 ЦПК України позов 
пред’являється шляхом подання позовної заяви 
до суду першої інстанції, де вона реєструється 
та не пізніше наступного дня передається судді. 
Позивач має право в позовній заяві заявити кло-
потання про розгляд справи за правилами спро-
щеного позовного провадження, якщо такий 
розгляд допускається цим Кодексом.

Законодавець, мабуть, уперше так детально 
виписав процедури ухвалення позовної заяви. 
Як зазначають у зв'язку з цим дослідники, ЦПК 
1963 року не містив подібних положень, що 
давало суддям великий простір для маніпулю-
вання позовними заявами, які до них надхо-
дили. Особа, котра передала заяву судді, могла 
місяцями чекати повідомлення від суду про 
слухання справи; на практиці мали місце такі 
випадки, коли судді починали вживати заходів 
щодо підготовки справи лише після того, як про 
хід справи вже надійшло кілька запитів, а справа 
в канцелярію на реєстрацію передавалася наба-
гато пізніше [3, с. 160]. Сьогодні цивільний 
процесуальний закон зводить нанівець можливі 
зловживання на етапі прийняття позовної заяви, 
встановлюючи процедуру та строки здійснення 
процесуальних дій.

ЦПК України передбачає певні вимоги до 
форми та змісту позовної заяви. Так, у позовній 
заяві позивач викладає свої вимоги щодо пред-
мета спору та їх обґрунтування. Позовна заява 

подається до суду в письмовій формі і підпису-
ється позивачем або його представником, або 
іншою особою, якій законом надано право звер-
татися до суду в інтересах іншої особи.

Позовна заява повинна містити: наймену-
вання суду першої інстанції, до якого пода-
ється заява; повне найменування (для юри-
дичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по 
батькові – для фізичних осіб) сторін та інших 
учасників справи, їх місцезнаходження (для 
юридичних осіб) або місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб), пошто-
вий індекс, ідентифікаційний код юридичної 
особи в Єдиному державному реєстрі підпри-
ємств і організацій України (для юридичних 
осіб, зареєстрованих за законодавством Укра-
їни), а також реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (для фізичних осіб) 
за його наявності або номер і серію паспорта 
для фізичних осіб - громадян України (якщо 
такі відомості позивачу відомі), відомі номери 
засобів зв’язку, офіційної електронної адреси 
та адреси електронної пошти; зазначення ціни 
позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; 
обґрунтований розрахунок сум, що стягуються 
чи оспорюються; зміст позовних вимог: спосіб 
(способи) захисту прав або інтересів, передба-
чений законом чи договором, або інший спо-
сіб (способи) захисту прав та інтересів, який 
не суперечить закону і який позивач просить 
суд визначити у рішенні; якщо позов подано 
до кількох відповідачів – зміст позовних вимог 
щодо кожного з них; виклад обставин, якими 
позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення 
доказів, що підтверджують вказані обставини; 
відомості про вжиття заходів досудового врегу-
лювання спору, якщо такі проводилися, у тому 
числі, якщо законом визначений обов’язко-
вий досудовий порядок урегулювання спору; 
відомості про вжиття заходів забезпечення 
доказів або позову до подання позовної заяви, 
якщо такі здійснювалися; перелік докумен-
тів та інших доказів, що додаються до заяви; 
зазначення доказів, які не можуть бути подані 
разом із позовною заявою (за наявності); зазна-
чення щодо наявності в позивача або іншої 
особи оригіналів письмових або електронних 
доказів, копії яких додано до заяви; попередній 
(орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, 
які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку 
з розглядом справи; підтвердження позивача 
про те, що ним не подано іншого позову (позо-
вів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав.
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У позовній заяві можуть бути вказані й інші 
відомості, необхідні для правильного вирі-
шення спору.

Незважаючи на стандартний набір інформа-
ції, законодавець, однак, правильно орієнтує на 
викладення всіх обставин, що мають значення 
для правильного вирішення справи та роз-
криття наявних доказів у справі. Як своєрідні 
санкції за невиконання обов'язку дотримання 
вимог до форми та змісту позовної заяви, закон 
передбачає інститути залишення заяви без руху 
та повернення позовної заяви.

Суддя, встановивши, що позовну заяву 
подано без додержання вимог, викладених 
у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом 
п’яти днів з дня надходження до суду позов-
ної заяви постановляє ухвалу про залишення 
позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без 
руху зазначаються недоліки позовної заяви, спо-
сіб і строк їх усунення, який не може переви-
щувати десяти днів із дня вручення ухвали про 
залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала 
про залишення позовної заяви без руху поста-
новляється з підстави несплати судового збору 
у встановленому законом розмірі, суд у такій 
ухвалі повинен зазначити точну суму судового 
збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Якщо позивач відповідно до ухвали суду 
у встановлений строк виконає вимоги, визна-
чені статтями 175 і 177 цього Кодексу, сплатить 
суму судового збору, позовна заява вважається 
поданою в день первісного її подання до суду. 
Якщо позивач не усунув недоліки позовної 
заяви у строк, встановлений судом, заява вва-
жається неподаною і повертається позивачеві.

Крім цього, заява повертається у випадках, 
коли:

1) заяву подано особою, яка не має процесу-
альної дієздатності, не підписано або підписано 
особою, яка не має права її підписувати, або 
особою, посадове становище якої не вказано;

2) порушено правила об’єднання позов-
них вимог (крім випадків, в яких є підстави 
для застосування положень статті 188 цього 
Кодексу);

3) до постановлення ухвали про відкриття 
провадження у справі від позивача надійшла 
заява про врегулювання спору або заява про 
відкликання позовної заяви;

4) відсутні підстави для звернення проку-
рора до суду в інтересах держави або для звер-
нення до суду особи, якій законом надано право 
звертатися до суду в інтересах іншої особи;

5) подана заява про розірвання шлюбу під час 
вагітності дружини або до досягнення дитиною 
одного року без дотримання вимог, встановле-
них Сімейним кодексом України;

6) позивачем подано до цього самого суду 
інший позов (позови) до цього самого відповідача 
(відповідачів) з тим самим предметом та з однако-
вих підстав і щодо такого позову (позовів) на час 
вирішення питання про відкриття провадження 
у справі, що розглядається, не постановлена 
ухвала про відкриття або відмову у відкритті про-
вадження у справі, повернення позовної заяви або 
залишення позову без розгляду;

7) до заяви не додано доказів вжиття заходів 
досудового врегулювання спору у випадку, коли 
такі заходи є обов’язковими згідно із законом.

Суддя повертає позовну заяву й додані до неї 
документи не пізніше п’яти днів з дня її надхо-
дження або з дня закінчення строку на усунення 
недоліків.

Про повернення позовної заяви суд поста-
новляє ухвалу. Ухвалу про повернення позов-
ної заяви може бути оскаржено. Копія позовної 
заяви залишається в суді.

Повернення позовної заяви не перешкоджає 
повторному зверненню із заявою до суду, якщо 
перестануть існувати обставини, що стали під-
ставою для повернення заяви.

Як бачимо, ЦПК України точніше, порівняно 
з законом, що діяв раніше, формулює норми 
про залишення заяви без руху. Ухвала суду вже 
має містити недоліки позовної заяви, способи 
та строки їх усунення. Однак на практиці не 
завжди правильно застосовують ці положення 
цивільного процесуального законодавства. 

Повернення позовної заяви – це новела 
цивільного процесуального законодавства. 
ЦПК 1963 р. не згадував про повернення позов-
ної заяви як про самостійний процесуальний 
інститут. Воно фігурувало як складова частина, 
точніше кажучи, як наслідок застосування 
інституту відмови у прийнятті позовної заяви 
(ст. 136). ЦПК 2004 р. надав самостійного зна-
чення поверненню позовної заяви, встановив 
перелік підстав, за якими виконується ця про-
цесуальна дія [3, с. 173]. 

Судове правозастосування свідчить про 
доцільність існування інституту повернення 
позовної заяви, хоча деякі підстави такого 
повернення потребують, на наш погляд, певної 
модернізації. Йдеться насамперед про випадки, 
коли заяву подано особою, яка не має процесу-
альної дієздатності або право підписувати таку 
заяву [2, с. 256].
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За відсутності підстав для залишення позов-
ної заяви без руху, повернення позовної заяви 
чи відмови у відкритті провадження суд відкри-
ває провадження у справі протягом п’яти днів 
з дня надходження позовної заяви або заяви про 
усунення недоліків, поданої в порядку, передба-
ченому статтею 185 цього Кодексу. Суддя від-
мовляє у відкритті провадження у справі, якщо:

1) заява не підлягає розгляду в порядку 
цивільного судочинства; 

2) є таким, що набрало законної сили, 
рішення чи ухвала суду про закриття прова-
дження у справі між тими самими сторонами, 
про той самий предмет і з тих самих підстав, 
або є судовий наказ, що набрав законної сили, 
за тими самими вимогами;

3) у провадженні цього чи іншого суду 
є справа зі спору між тими самими сторонами, 
про той самий предмет і з тих самих підстав;

4) є рішення третейського суду, прийняте 
в межах його компетенції, щодо спору між 
тими самими сторонами, про той самий пред-
мет і з тих самих підстав, за винятком випадків, 
коли суд відмовив у видачі виконавчого листа 
на примусове виконання рішення третейського 
суду або скасував рішення третейського суду 
і розгляд справи в тому самому третейському 
суді виявився неможливим;

5) є рішення суду іноземної держави, визнане 
в Україні в установленому законом порядку, 
щодо спору між тими самими сторонами, про 
той самий предмет і з тих самих підстав;

6) настала смерть фізичної особи або ого-
лошено її померлою чи припинено юридичну 
особу, які звернулися із позовною заявою або 
до яких пред’явлено позов, якщо спірні право-
відносини не допускають правонаступництва.

Про відмову у відкритті провадження 
у справі постановляється ухвала не пізніше 
п’яти днів з дня надходження заяви. Така ухвала 
надсилається заявникові не пізніше наступного 
дня після її постановлення в порядку, встанов-
леному статтею 272 цього Кодексу. Відмовля-
ючи у відкритті провадження з підстави, вста-
новленої пунктом 1 частини першої цієї статті, 
суд повинен роз’яснити заявнику, до юрисдик-
ції якого суду віднесено розгляд справи.

Такими є положення цивільного процесу-
ального законодавства. Якщо не брати до уваги 
можливу процесуальну діяльність позивача 
щодо додаткової роботи з позовною заявою 
та важливості її відповідності вимогам цивіль-
ної процесуальної форми, дії суду щодо пере-
вірки наявності передумов права на звернення 

до суду мають основне значення на цьому 
відрізку судової діяльності. У такому власне 
контексті варто розглядати зазначену судову 
діяльність, у тому числі, виходячи також з необ-
хідності належного забезпечення верховенства 
права. У цьому сенсі положення цивільного 
процесуального закону підлягають всебічній 
оцінці з позиції концепції доступу до право-
суддя, що закріплюється ними.

Справді, на що має бути спрямоване пра-
вове регулювання? На визначення та виявлення 
належних підстав для відмови у відкритті про-
вадження в цивільній справі чи надання праву 
на судовий захист всеосяжного характеру? Зда-
ється, що ці питання мають важливе теорети-
ко-прикладне значення.

Втім, уже у традиціях вітчизняної законо-
творчості та правової думки закріплення обме-
жень доступу до суду. На підтвердження цієї 
тези можна звернутися до нормативно-право-
вих актів пореформеного та радянського пері-
одів, які висували певні вимоги до процедур 
пред'явлення позову. Йшлося тоді про обґрун-
тування порушеного права, право та дієздатно-
сті сторони, юрисдикції суду, дотримання при-
писів закону про форму та зміст позовної заяви 
та інше.

Слушно зазначають сучасні дослідники, що 
в основі нормативної моделі порушення про-
вадження у справі в цивільному судочинстві 
лежить система обмежень доступу до суду. 
Це приводить до висновку, що сама наявність 
права на судовий захист ще не означає відсут-
ності механізму перевірки такого права, котрий 
визначає сутність цієї стадії судочинства. Розгля-
даючи запропоновану систему в діалектичному 
розвитку, вчені критично ставляться до логіки її 
побудови, яка закріплює юрисдикцію як підставу 
для відмови в порушенні провадження у справі 
і в такий спосіб зводить нанівець юридичну 
заінтересованість, розриває необхідний ланцюг 
зв’язку передумов права на звернення до суду 
і припущеного об’єкта судового захисту. Зрозу-
мілими є складнощі, які постають на шляху вста-
новлення юридичної заінтересованості. Однак 
для отримання логічно завершеного законодав-
чого рішення необхідно зробити вибір напряму 
розвитку законодавства. Інший варіант – зали-
шити існуючий порядок, виокремити юридичну 
заінтересованість у системі передумов права на 
звернення до суду і визначити процедури її вияв-
лення, можливо, використовуючи зарубіжний 
досвід, водночас вирішуючи проблему пред’яв-
лення неправових вимог. 
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Пропонується така редакція статті: суддя від-
мовляє у прийнятті позовної заяви, якщо подана 
до суду вимога не підлягає захисту в судовому 
порядку. Інший варіант розвитку припускає 
широке трактування права на судовий захист 
і незастосування підстав відмови в порушенні 
провадження у справі, тобто можливість ініці-
ації судочинства у всіх осіб, які звертаються до 
суду. При цьому законодавець вимушений буде 
шукати оптимальне співвідношення між інтер-
есами учасників процесу і інтересами право-
суддя, спрямованими на зменшення витрат часу, 
пов’язаного з розглядом таких справ, результат 
котрих відомий заздалегідь [3, с. 21].

Висновки. Така коротка характеристика 
етапу відкриття провадження у справі, який 
також має ґрунтуватися на ідеї верховен-
ства права як загальної спрямованості всього 
цивільного процесуального законодавства. Ми 
вважаємо, що одним із проявів аналізованих 
концептів слід вважати доступність процедури 
пред'явлення позову та відкриття провадження 
у справі. Це правомірно ставить питання щодо 
необхідності усунення перешкод на шляху до 
отримання судового захисту або наголошує 

на продовженні розробки механізму пере-
вірки права на звернення до суду. У будь-якому 
випадку це вимагає від законодавця вибору 
можливого напряму розвитку цивільного про-
цесуального законодавства та практики його 
застосування, яка, як показує наше дослі-
дження, відчуває часом певні складнощі в тлу-
маченні цивільних процесуальних норм.
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Соп’яненко О.Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ  
У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ З ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

У статті здійснюється комплексний аналіз стадії відкриття провадження у цивільній справі в контексті 
реалізації принципу верховенства права. Автором аналізується стадійність процесуальної діяльності, як одна 
з її характерних рис. Зокрема вказується, що основним фактором виділення  стадії цивільного судочинства є 
спільність найближчої процесуальної мети та наявність самостійного завдання на тому чи іншому відрізку 
цивільної процесуальної діяльності. Будь – яка стадія цивільного процесу має логічне та результативне 
завершення.

Характеризуючи стадію відкриття провадження у цивільній справі автором виділяються її мета та 
завдання, розглядається генезис даної стадії судочинства. Наголошується, що в її рамках здійснюється 
конкретизація загального права особи на звернення до суду за захистом. Такому праву кореспондує обов’язок 
суду щодо перевірки позовної заяви на відповідність встановленим законом вимогам.  Так виникають і 
набувають розвитку цивільні процесуальні правовідносини. 

Автором здійснюється порівняльна характеристика чинного цивільного процесуального законодавства 
з положеннями ЦПК 1963 року. При цьому наголошується, що чинний цивільний процесуальний закон 
зводить нанівець можливі зловживання на етапі прийняття позовної заяви, встановлюючи процедуру та 
строки здійснення процесуальних дій.

Аналізуючи положення Цивільного процесуального кодексу України щодо визначення форми і змісту 
позовної заяви автор звертає увагу, що незважаючи на стандартний набір інформації, законодавець, орієнтує 
на викладення всіх обставин, що мають значення для правильного вирішення справи та розкриття наявних 
доказів у справі. Наслідком невиконання позивачем обов'язку з дотримання вимог до форми та змісту 
позовної заяви, є застосування норм щодо залишення заяви без руху та повернення позовної заяви. 

Звертається також увага на самостійне значення інституту  повернення позовної заяви.  В цій частині 
автор наголошує, що на етапі вирішення питання про відкриття провадження у справі основне значення 
мають дії суду щодо перевірки наявності передумов права на звернення до суду. Зазначена судова діяльність 
повинна розглядатись виходячи також з необхідності належного забезпечення верховенства права. 

Автором запропоновано напрямки вдосконалення процесуального законодавства. Зокрема,  пропонується 
така редакція відповідної статті: суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо подана до суду вимога не 
підлягає захисту в судовому порядку. При цьому вказується, що інший варіант розвитку припускає широке 
трактування права на судовий захист і незастосування підстав відмови в порушенні провадження у справі, 
тобто можливість ініціації судочинства у всіх осіб, які звертаються до суду.
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Автор звертає увагу на необхідність обрання законодавцем напряму розвитку цивільного процесуального 
законодавства та практики його застосування, яка,  відчуває часом певні складнощі в тлумаченні цивільних 
процесуальних норм.

Ключові слова: цивільне судочинство, верховенство права, відкриття провадження, стадії цивільного 
процесу, судовий захист.

Sopyanenko O.Yu. THEORETICAL PROBLEMS OF OPENING PROCEEDINGS IN A CIVIL CASE 
FROM THE STANDPOINT OF THE RULE OF LAW

The article provides a comprehensive analysis of the stage of opening proceedings in a civil case in the context 
of the implementation of the rule of law principle. The author analyzes the staging of procedural activity as one 
of its characteristic features. In particular, it is indicated that the main factor in distinguishing the stage of civil 
proceedings is the commonality of the immediate procedural goal and the presence of an independent task in a 
particular segment of civil procedural activity. Any stage of the civil process has a logical and effective completion. 

Describing the stage of opening proceedings in a civil case, the author highlights its goals and objectives, 
considers the genesis of this stage of legal proceedings. It is noted that within its framework, the general right of a 
person to apply to the court for protection is specified. Corresponding to this right is the obligation of the court to 
check the statement of claim for compliance with the requirements established by law. This is how civil procedural 
legal relations arise and develop. 

The author compares the current civil procedural legislation with the provisions of the Civil Procedure Code 
of 1963. At the same time, it is noted that the current civil procedural law nullifies possible abuses at the stage of 
accepting a statement of claim, establishing the procedure and terms for the implementation of procedural actions. 

Analyzing the provisions of the Civil Procedure Code of Ukraine regarding the definition of the form and content 
of the statement of claim, the author draws attention to the fact that, despite the standard set of information, the 
legislator focuses on the presentation of all the circumstances that are important for the correct resolution of the case 
and disclosure of the available evidence in the case. The consequence of the plaintiff's failure to fulfill the obligation 
to comply with the requirements for the form and content of the statement of claim is the application of the rules 
regarding leaving the statement without movement and returning the statement of claim. 

Attention is also drawn to the independent significance of the institution of the return of the statement of claim. 
In this part, the author notes that at the stage of resolving the issue of opening proceedings, the actions of the court 
to verify the presence of the prerequisites for the right to apply to the court are of primary importance. These judicial 
activities should be considered in terms of the need to properly ensure the rule of law. 

The author suggests directions for improving the procedural legislation. In particular, the following wording of 
the relevant article is proposed: the judge refuses to accept the statement of claim if the claim filed with the court 
is not subject to judicial protection. At the same time, it is indicated that another development option involves a 
broad interpretation of the right to judicial protection and the non-application of the grounds for refusing to open 
proceedings, that is, the possibility of initiating legal proceedings for all persons applying to the court. 

The author draws attention to the need for the legislator to choose the direction of development of civil procedural 
legislation and the practice of its application, which sometimes experiences certain difficulties in interpreting civil 
procedural norms.

Key words: civil proceedings, rule of law, opening of proceedings, stages of civil proceedings, judicial protection.
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МІСЦЕ ПРАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ПОНЯТТІ «ЗАКОНОДАВЧИХ 
ПРОГАЛИН» ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Наявність законо-
давчих прогалин, які об’єктивно мають місце 
у великій кількості законодавчих актів є право-
вою проблемою не лише для України, а і майже 
усіх країн світу. Така ситуація є  наслідком 
розриву між стрімким розвитком суспільних 
відносин і державним законотворенням, яке 
характеризується доволі складним і повільним 
процесом. На цьому фоні відбувається швидке 
«старіння» діючого законодавства. Дана про-
блема посилюється на стадії правозастосовчої 
практики судів всіх рівнів, оскільки розгляда-
ючи той чи інший цивільно правовий спір суд 
не взмозі урегулювати такі спірні відносини 
внаслідок або відсутності такої норми права 
зміст якої зміг би урегулювати спір, або зміст 
норми права є неповним і з цих підстав не 
охоплює весь предмет спору, чи норма права 
є суперечливою або нечіткою. Подолання таких 
законодавчих прогалин за рахунок судової пра-
вотворчості по суті є обов’язком суду, оскільки 
суд залишається останнім страховим регулято-
ром законодавця, який не встиг чи не зумів на 
законодавчому рівні  усунути дані проблеми 
за рахунок уточнення змісту норм права чи їх 
доповнення, зміни чи скасування. Не дивлячись 
на те, що інститут судової правотворчості по 
суті робить лише перші кроки на доктриналь-
ному рівні нашої держави і перші прикладні 
кроки у сфері цивільного судочинства все ж 
Україна, хоча і опосередковано, але подає сиг-
нали про те, що вона визначилась із подаль-
шим напрямом розвитку своєї правозастосовчої 
практики. Ці питання і стали предметом науко-
вого дослідження в даній статті.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання судової правотворчості ще зов-
сім недавно вважалося буржуазною течією 
в цивільному процесуальному праві. Підставою 

до такого твердження було те, що буржуазний 
суд розглядаючи цивільні справи може творити 
своє право, а це веде до підриву представницької 
демократії «Соціалістичне ж цивільне проце-
суальне право є вищим типом процесуального 
права, яке не може здійснювати судочинство 
відповідно до свого права» [1]. Від такої пози-
тивіської теорії в праві Україна починає посту-
пово відходити змінюючи принцип «верховен-
ства закону» на принцип «верховенство права». 
У зв’язку із внесенням змін у цивільне процесу-
альне законодавство (2017 рік) науковці почали 
приділяти більш пильнішої уваги питанням 
судової правотворчості. Серед таких наукових 
робіт є роботи Р. Сабодаш (2013), Я. Романюка 
(2016), Д. Ясинка, О. Кібенко (2020), С. Запара, 
І. Кравченка, М. Кирила, П. Комар, Ю. Ряб-
ченко (2021). Незважаючи на цілий ряд науко-
вих досліджень, питання судової правотворчо-
сті, як особливого виду правотворчого процесу, 
його меж та особливостей приділялося недо-
статньо уваги, що безумовно вплинуло на те, 
що законодавець з великою обережністю ста-
виться до  інституту судової правотворчості, 
хоча остання і сприяє подолання законодавчих 
прогалин. 

Метою статті є дослідження змісту поняття 
«законодавчих прогалин» та їх подолання за 
рахунок судової правотворчості у сфері цивіль-
ного судочинства України.

Основні результати дослідження. Цивільне 
процесуальне право,  являє собою одну із най-
консервативніших галузей права. Така ситуація 
обумовлюється тим, що  його інститути: суд, 
сторони, представники, докази, судові рішення 
тощо не лише за їх назвою, але і за їх змістом 
та процесуальними завданнями, залишається 
незмінними тисячоліттями. На всьому протязі 
цього періоду змінювалися лише предмети 
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цивільно-правових спорів, а з ними і завдання 
цивільного судочинства від «Суду государя 
царя и  великаго князя Алексея Михайловича 
всея Руси» ( Соборне уложення 1649р. гл. Х 
«О суде») [9], до охорони і захистів інтересів 
особи ( Статут цивільного судочинства 1864 р.) 
[11] та охорони і захисту інтересів держави на 
основі зміцнення соціалістичної законності 
та неухильного виконання радянських законів 
за радянської пори  (ст. 2 ЦПК УРСР 1963 р.) 
[3]. Остання теза щодо безумовного та опера-
тивного виконання радянського законодавства 
на основі соціалістичної законності по суті 
надовго закріпила теорію позитивного права як 
в радянському так і пострадянському судочин-
стві. Відповідно до цього суд виконував лише 
роль механічного провідника волі держави під 
час розгляду цивільних справ. Україна мало при-
діляла уваги даному питанню і лише в 2004 році 
в державі було прийнято новий Цивільний про-
цесуальний кодекс  України [12], який хоча і був 
новим, але він лише «косметично» змінював ті 
чи інші положення Цивільного процесуального 
кодексу 1963 року.

Лише  в кінці ХХ століття ситуація почала 
кардинально змінюватися, оскільки Консти-
туція України 1996 року розширила юрисдик-
цію судів, проголосивши, що судам підвідомчі 
всі правовідносини, що виникають в державі 
(ст. 124 Конституції України). Дане положення 
суттєво змінило роль і значення суду, оскільки 
його компетенція тапер ставала як ніколи широ-
кою. При цьому кардинальної зміни зазнала 
і ст. 129 Конституції, оскільки держава відсту-
пила від законодавчого позитивізму «верховен-
ства закону» в бік природної суті «верховен-
ства права». В свою чергу це призвело до того, 
що законодавець вимушений був прийняти 
у 2017 році нову редакцію Цивільного про-
цесуального кодексу України із закріпленням 
в ньому принципу верховенства права (ст. 10 
ЦПК України). Але головною новелою в проце-
суальному праві стало те, що законодавець хоча 
і опосередковано, але надав всім судам право 
на судову правотворчість, заборонивши відмов-
ляти особі у праві на судовий захист з мотивів 
порушення, невизнання чи оспорювання прав, 
свобод та законних інтересів  з підстав відсут-
ності законодавства, яке б регулювало спірні 
відносини чи його неповноти, неточності чи 
спірності (ч. 10 ст. 10 ЦПК України). 

Таке хоча і опосередковане право дає можли-
вість судам як першої, так і апеляційної інстан-
ції, при наявності законодавчих прогалин, 

долати останні за рахунок судової правотворчо-
сті. Безумовно така правотворчість на цій стадії 
цивільного судочинства не носить своєї остаточ-
ності, оскільки в подальшому вона може бути 
скасована Верховним Судом при касаційному 
перегляді таких справ. Разом з тим, екс-голова 
Верховного Суду В. Данішевська зазначала, що 
такий процес є «нормальним, оскільки він від-
повідає Конституції і навіть є необхідним» [2].

Діючи в цьому напрямі законодавець ввів 
в процесуальне законодавство нове поняття, 
поняття «відступу від висновку щодо засто-
сування норми права у подібних правовідноси-
нах» викладеного в раніше ухваленому рішенні 
Верховного Суду у складі як колегії суддів цієї 
ж палати, об’єднаної палати, Великої Палати 
(ч. 1–4 ст. 403 ЦПК України).

Під поняттям відступу від висновків щодо 
застосування норм права у подібних  правовід-
носинах розуміється зміна суспільного підходу 
до змісту таких правовідносин, що вимагає роз-
ширеного тлумачення тих чи інших норм права, 
а відтак і формування іншої правозастосовної 
практики.

Таким чином, інститут відступу від раніше 
ухваленої правової позиції є природною зако-
номірністю, оскільки вона обумовлена тим, що 
дає можливість урегульовувати подібні спірні 
відносини на основі уточнення юридичної ква-
ліфікації як з точки зору теорії права, так і прак-
тики цивільного судочинства. У свою чергу 
це дає можливість до поступального розвитку 
права і на цій основі – до оновлення судової 
практики.

В той же час, кожен відступ від раніше ухва-
леної правової позиції ґрунтується на розши-
ренні горизонту змістовно-правової суті тієї чи 
іншої норми як матеріального, так і процесуаль-
ного права, пов’язане з безумовним вкраплен-
ням в такий процес певної матеріально-правової 
новизни на основі загальних засад законодав-
ства (принципів), певних положень та понять, 
що є об’єктивним процесом при подоланні про-
блем у сфері нечіткості, суперечливості чи казу-
їстичності змісту тієї чи іншої норми права.

В той же час, при наявності «виключних 
правових проблем» Велика Палата Верховного 
Суду з метою «забезпечення розвитку права» 
(ч. 5 ст. 403 ЦПК України), має право на судову 
правотворчість «з мотивів відсутності чи непов-
ноти…законодавства» (ч. 10 ст. 10 ЦПК України).

Що ж розуміється під поняттям: «виключні 
правові проблеми», та як співвідносяться пра-
вотлумачні та правотворчі процеси в даному 
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понятті? Так, П. Рабінович, зокрема, зазначає, 
що тлумачення норм права – це роз’яснення 
змісту норм права з метою правильного її засто-
сування та реалізації [8]. Цю ж думку підтримує 
і Ю. Тодика, який вказує, що під тлумаченням 
норм права розуміється мислення, спрямоване 
на з’ясування змісту норм права [10].

Безумовно, що правотлумачний процес дає 
можливість розкрити змістовно-правову суть 
норм права по відношенню до конкретних спір-
них відносин. Таким чином, це дає можливість 
усувати певні неузгодженості закону, відступа-
ючи від його буквального змісту в напрямку чіт-
кої правової визначеності.

В той же час, судова правотворчість спрямо-
вана у сферу правової визначеності як за умови 
неоднозначності норм права, так  і за наявності 
законодавчих прогалин чи законодавчих колізій 
або абстрактного законодавчого врегулювання [4].

В цьому зв'язку С. Шевчук зазначає: «Важко 
провести чітку межу між тлумаченням та суддів-
ською правотворчістю, оскільки в обох випад-
ках присутній творчий елемент вибору та ство-
рення шляхом цього тлумачення нової правової 
реальності» [13].

Отже, правотворчий процес має місце тоді, 
коли суд розуміє, що за рахунок тлумачення 
окремих слів чи словосполучень з розкриттям 
їх філологічно-правової суті чи застосування 
правових аналогій обійтись неможливо, 
оскільки спірні відносини за рахунок новизни 
предмету суспільних відносин, неурегульовані 
нормами права або норми права характеризу-
ються настільки своєю неповнотою, що уре-
гульовувати спірні відносини відповідно до їх 
змісту неможливо.

В цьому зв’язку  законодавець зазначає: 
«Якщо спірні відносини не врегульовані зако-
ном…(ч.9 ст. 10 ЦПК України), і «справа 
містить виключну правову проблему…. для 
забезпечення розвитку права та формування 
єдиної правотворчої практики», Велика Палата 
Верховного Суду розглядає таку справу і за 
рахунок судового правотворчого процесу усуває 
законодавчу прогалину удосконалюючи в такий 
спосіб змістовну єдність закону.

Так, рішенням Ковпаківського районного 
суду м. Суми від 02 листопада 2021 р. було 
частково задоволено позов працівника до Кому-
нального підприємства, відповідно до якого 
суд зобов’язав змінити формулювання підстав 
звільнення працівника з п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП 
України на ч. 3 ст. 38 КЗпП України за власним 
бажанням у зв’язку з невиконанням власником 

або уповноваженим ним органом законодав-
ство про працю. Задовольняючи даний позов 
суд не звернув уваги на те, що між сторонами 
виник спір про право, оскільки підприємство 
сплатило відразу борг в один місяць по заро-
бітній платі і письмово запропонувало праців-
нику продовжити роботу, але той не з’являвся 
на робоче місце протягом трьох днів, за що 
і був звільнений з роботи за прогул. Суд, під-
тримуючи позицію позивач, виходив із прямої 
дії щодо правозастосування ст. 38 КЗпП Укра-
їни щодо права особи на розірвання трудового 
договору у визначений ним строк за власним 
бажанням у зв’язку з невиконанням власни-
ком або уповноваженим ним органом законо-
давство про працю. В той же час, суд не звер-
нув уваги на те, що Касаційний цивільний суд 
у складі Верховного Суду, шляхом правового 
тлумачення правозастосовчої практики по від-
ношенню до ч. 3 ст. 38 КЗпП України, привніс 
нове розуміння правової реальності, не вихо-
дячи при цьому за «горизонт змістовно-пра-
вової суті норми права» [14], зазначаючи, що 
«подання заяви (про звільненні на підставі ч. 3 
ст. 38 КЗпП України) не свідчить про обов'я-
зок роботодавця звільнити працівника саме за 
цією статтею, при наявності інших підстав для 
звільнення» [5]. В іншій своїй постанові від  
05 лютого 2020 р. у справі № 569/249/18 Каса-
ційний цивільний суд зазначив: «роботодавець, 
безумовно, може не погоджуватись з тим, що 
мають місце порушення, які у відповідності 
до ч. 3 ст. 38 КЗпП України є підставами для 
розірвання трудового договору за ініціативою 
працівника у строки, визначені останнім, що 
в свою чергу свідчить про виникнення трудо-
вого спору» [6]. Інші інтерпретації щодо засто-
сування судами ч. 3 ст. 38 КЗпП України міс-
тяться в постановах Касаційного цивільного 
суду у складі Верховного Суду від 13 березня 
2019 року у справі № 754/1936/16-ц, та від  
22 квітня 2020 року у справі № 199/8766/18 [7].

Як бачимо, Касаційний цивільний суд 
у складі Верховного Суду постійно зіштовху-
ється із застарілим підходом до правозасто-
совчої практики ч. 3 ст. 38 КЗпП України, яка 
формувалася на основі  положень трудового 
законодавства, прийнятого ще в 1971 році. Саме 
за рахунок своєї право-тлумачної практики 
Касаційний цивільний суд по суті розширив 
горизонт змістовно-правової суті норми права, 
охоплюючи різні нюанси, які виникають у тру-
дових правовідносинах по застосуванню ч. 3 
ст. 38 КЗпП України, вносячи таким чином в пра-
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возастосовчу її практику певну долю новизни, 
«підправляючи» в такий спосіб нечіткість пра-
возастосовчої практики в кожному із наявних 
випадків. Саме наявність такої новизни у сфері 
правотлумачного процесу, забезпечує розвиток 
права, даючи можливість на рівні доктриналь-
них досліджень вивчати суть і зміст такої нови-
зни, можливості її застосування до аналогічних 
спірних відносин в майбутньому. Таким чином 
відбувається не лише синтез теорії і практики, 
але і формується єдина правозастосовча прак-
тика на рівні цивільного судочинства.

Під правотворчим процесом, який формує 
суд в межах процесуальної форми судових про-
цесів, розуміється зміст тих суспільних від-
носин, які набули спірного характеру, але на 
рівні юридичного регулювання вони або загалі 
не мають свого регулювання, або норма права 
є настільки неповною, що її  зміст неможливо 
тлумачити по відношенню до конкретного пред-
мету спору. Для подолання таких законодавчих 
прогалин суд вимушений вдаватись до судо-
вої правотворчості і формувати нову правову 
норму, зміст якої узгоджувався б із суспільними 
цінностями, моральними принципами та не 
суперечив би загальним засадам законодавства 
і з цих підстав міг би природно заповнювати ті 
чи інші законодавчі прогалини.

Таким чином, судова правотворчість, на 
думку Д. М. Ясинка – це локальна, нелінійна, 
несистемна категорія, яка має місце лише там 
і тоді, де неможливе правозастосування норм 
права у зв'язку з їх відсутністю, неповнотою, 
спірністю чи суперечливістю [14] і на цій 
основі неможливо застосувати правові аналогії. 
Що ж розуміється під поняттям «відсутності» 

норм права і з цих підстав – неможливості щодо 
прямого правозастосування правових положень 
з метою юридичної кваліфікації спірних відно-
син? Значення слова «відсутність» вказує на те, 
що в тому чи іншому місці закону, кодексу, пара-
графі чи розділі, відсутнє те чи інше правове 
регулювання спірних відносин і з цих підстав 
виник простір (законодавча прогалина, щілина, 
пусте місце), подолання якої сьогодні покла-
дається на суд, оскільки сторони не можуть 
чекати, коли законодавець зверне увагу на наяв-
ність такої правової неузгодженості, усунення 
якої буде потребувати місяців, а то і років.

Під поняттям «неповноти» норм права розу-
міється наявність певної норми права, в якій 
з підстав термінологічного чи стилістичного 
характеру не повністю закріплені істотні умови, 
які б давали можливість до найбільш точного 
урегулювання спірних відносин.

Висновки. Судова правотворчість в тій чи 
іншій мірі має місце як в право тлумачному 
процесі щодо окремих норм права, так і сфері 
застосування правових аналогій. Разом з тим 
основний напрямок судової правотворчості, 
пов'язаний із «законодавчими прогалинами». 
Під поняттям «законодавчих прогалин» розу-
міється той  проміжок, який об’єктивно виник 
між окремими нормами права, і не є урегульо-
ваним правом.   Якщо саме у  такий проміжок 
«попали» спірні відносини, то у суду по суті 
виникає обов’язок щодо судової правотворчо-
сті з метою належного правового регулювання 
спірних відносин. Таким чином судова пра-
вотворчість дає можливість долати законодавчі 
прогалини, створюючи режим правової визна-
ченості спірних відносин.
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Тимченко Г.П., Котвяковський Ю.О. МІСЦЕ ПРАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСІВ В ПОНЯТТІ 
«ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОГАЛИН» ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

У статті розкриваються об’єктивні обставини, які сприяють виникненню законодавчих прогалин як в 
окремих главах, так і розділах чи інших законодавчих актів і навіть окремих її норм, які проявляються в процесі 
правозастосовчої практики і які долаються виключно за рахунок судової правотворчості, право на яку сьогодні 
мають суди всіх рівнів. Таким чином, судова правотворчість є однією із правових гарантій держави щодо 
захисту порушеного, невизнаного чи оспорюваного права при відсутності законодавства, його неповноти, 
нечіткості чи суперечливості. Даний правовий інструментарій є по суті природним запобіжником, який 
застосовується  судами різних інстанцій у їх правозастосовчій практиці при наявності законодавчих прогалин. 
З методологічного погляду процес судової правотворчості утворює по суті зміст нової норми права (правової 
формули, правової позиції), якою урегульовується спірні відносини і на цій основі суд розвиває право. Такий 
процес має місце тоді, коли наявність «виключної правової проблеми» неможливо подолати лише за рахунок 
правотлумачної роботи суддів по відношенню до окремої норми права чи застосуванню правових аналогій.

Не дивлячись на те, що процес і має місце в межах горизонту змістовно-правової суті норм права, але він 
завжди має певні вкраплення правотлумачної новизни, яка закріплюється в подальшому в судових рішеннях. 
Якби це було не так, то тлумачення норм права відбувалося в однотипно як за своєю формою, так і змістом. 
Це ж стосується і питань правової новизни, яка має місце при застосуванні правових аналогій.

Автори підкреслюють, що як право тлумачна, так і правотворча діяльність суду може мати місце лише 
в межах процесуальної форми судових засідань, оскільки за її межами такі процеси не мають ніякого 
процесуального значення.

Автори розкривають змістовно-правове поняття «законодавчих прогалин», досліджують судову 
практику з даного питання. При цьому, в роботі підкреслюється, що сьогодні законодавець по суті лише 
опосередковано презентував можливість і право судів всіх інстанцій створювати право, але лише там, де існує 
виключна правова проблема. Таким чином, сьогодні судова правотворчість представлена в процесуальному 
законодавстві у вигляді виключення із правил. Саме статус «виключення із правил» обмежує подальший 
розвиток інституту судової правотворчості, яка є основою для становлення в Україні прецедентного права. 

Ключові слова: судова правотворчість, законодавчі прогалини, виключна правова проблема.

Timchenko G.P., Kotvyakovsky Yu.O. THE PLACE OF LAW-MAKING PROCESSES 
IN THE CONCEPT OF "LEGISLATIVE GAP" OF CIVIL PROCEDURAL LAW OF UKRAINE 

The article reveals the objective circumstances that contribute to the emergence of legislative gaps in some chapters 
and sections or other legislative acts and even some of its rules, which are manifested in law enforcement practice 
and which are overcome solely through judicial lawmaking, the right to which today have courts of all levels. Thus, 
judicial lawmaking is one of the legal guarantees of the state to protect the violated, unrecognized or disputed right 
in the absence of legislation, its incompleteness, vagueness or inconsistency. This legal tool is essentially a natural 
safeguard used by courts of various instances in their law enforcement practice in the presence of legislative gaps. 
From a methodological point of view, the process of judicial lawmaking essentially forms the content of a new rule of 
law (legal formula, legal position), which regulates disputed relations and on this basis the court develops the law. Such 
a process takes place when the existence of an "exclusive legal problem" cannot be overcome only through the rightful 
interpretation of judges in relation to a particular rule of law or the use of legal analogies.

Despite the fact that the process takes place within the horizon of the substantive and legal essence of the rule of 
law, but it always has some patches of legal interpretation, which is enshrined in the future in court decisions. If this 
were not the case, the interpretation of the law was the same in its form and content. The same applies to issues of 
legal novelty, which takes place in the application of legal analogies.

The authors emphasize that both the law of interpretation and law-making activity of the court can take place 
only within the procedural form of court hearings, because outside it such processes have no procedural significance. 
In addition, the actors believe that overcoming legislative gaps through judicial lawmaking is essentially the duty of 
the court, as the court remains the last insurance regulator of the legislator, who did not manage or failed to eliminate 
these problems at the legislative level by clarifying the content of law or their additions, changes or cancellations.

The authors reveal the substantive and legal concept of "legislative gaps", explore the case law on this issue. At the 
same time, the paper emphasizes that today the legislator, in fact, only indirectly presented the possibility and right of 
courts of all instances to create law, but only where there is an exclusive legal problem. Thus, today judicial lawmaking is 
represented in procedural law as an exception to the rules. It is the status of "exception to the rules" that limits the further 
development of the institution of judicial lawmaking, which is the basis for the establishment of case law in Ukraine.

The paper concludes that the law-making process takes place when the court understands that by interpreting certain 
words or phrases with the disclosure of their philological and legal essence or the use of legal analogies can not do, 
because the disputed relationship due to the novelty of public relations, unregulated norms of law or norms of law are 
characterized by their incompleteness that it is impossible to settle disputed relations in accordance with their content.

Key words: judicial law-making, legislative gaps, exclusive legal problem.
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ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЩЕПЛЕННЯ 
ЯК ФАКТОР ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями. В пред-
ставленій статті досліджується обов’язкове 
профілактичне щеплення проти гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2 як фактор обмеження 
права на працю. В 2020 році Україна стикну-
лася з таким явищем як пандемія через стрімке 
поширення вірусу COVID-19. Було прийнято 
ряд нормативно-правових актів, що регламенту-
ють матеріальні та процесуальні складові реа-
лізації права людей в цих умовах. Нагадаємо, 
на початку, відповідно до Наказу Міністерства 
охорони здоров’я (далі-МОЗ) № 3018, прове-
дення профілактичного щеплення проходило 
на добровільній основі. Пізніше, Наказом МОЗ 
від 04.10.2021 року за № 2153 було затверджено 
перелік професій, виробництв та організацій, 
представники яких підлягають обов’язковим 
профілактичним щепленням проти гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. Вищезазначені 
накази протирічать один одному, що спровоку-
вало дискусії, та, навіть, протести серед насе-
лення. У роботодавців виникла необхідність 
реагування на фактор обов’язковості профі-
лактичного  щеплення щодо окремих катего-
рій працівників, їх відмову від вакцинації. Як 
вбачаємо з вищевикладеного, зміни в законо-
давстві Україні з метою реагування на поши-
рення COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, спровокувало необхідність більш 
детально дослідити національне законодавство, 
нормативно-правові акти матеріального і про-
цесуального права, національну судову прак-
тику та практику Європейського Суду з Прав 
Людини (далі ЄСПЛ).

Формулювання мети та завдань дослі-
дження. Метою даної публікації є дослідження 
обмеження права на працю, в наслідок обов’яз-

кового профілактичного щеплення проти 
гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
Завданнями представленого дослідження поста-
ють наступні: дослідити нормативно правові 
акти щодо проведення обов’язкового профілак-
тичного щеплення проти гострої респіраторної 
хвороби COVID-19; дослідити національну 
судову практику з цього приводу та практику 
ЄСПЛ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми. Слід зазначити, що  тема даного 
дослідження є новою але суттєвий вклад 
у дослідження трудових відносин внесли такі 
вітчизняні та зарубіжні науковці: В.Я. Буряк, 
Н.Б. Болотіна, С.Х. Барегамян, В.С. Венедік-
тов, В.В. Жернаков, О.О. Зайцева, С.І. Запара, 
Н.Л. Лук’янова, В. I. Прокопенко, П.Д. Пили-
пенко, Ж.М. Пустовіт, В.В. Хромей, І.І. Яцке-
вич, та інші. Поряд із цим, питання залишається 
доволі дискусійним, що потребує наукового 
аналізу та висловлювання «свіжих» авторських 
позицій. 

Виклад основного матеріалу. Трудова зайня-
тість людини є найголовнішим правом людини 
у сфері праці. Дане право відображається в мож-
ливості вільно обирати професію, рід занять 
тощо. Дане право закріплено в статті 43 Консти-
туції України [1]. Схоже положення міститься 
в частині 1 статті 2 Кодексу законів про працю 
України (далі-КЗпП), а саме, право громадян 
України на працю, - тобто на одержання роботи 
з оплатою праці не нижче встановленого держа-
вою мінімального розміру, - включаючи право 
на вільний вибір професії, роду занять і роботи, 
забезпечується державою [2]. 

Парламентська Асамблея Ради Європи закли-
кає держави-члени Європейського Союзу утри-
муватися від дискримінації громадян у зв’язку 
з тим, що він/вона не був вакцинований,  
через можливі ризики для здоров’я або не бажає 
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вакцинуватися, забезпечити, щоб громадяни 
були проінформовані про те, що вакцинація не 
є обов’язковою і що ніхто не зазнає політич-
ного, соціального чи іншого тиску щодо необ-
хідності проведення вакцинації, якщо вони 
цього не хочуть; використовувати свідоцтва 
про вакцинацію виключно за призначенням для 
моніторингу ефективності вакцини [3]. Виникає 
запитання, чи можна обов’язковість щеплення 
із настанням негативних наслідків у разі від-
мови від процедури вважати дискримінацією? 
Загальновідомо, що право на працю є одним із 
фундаментальних прав люди, яке має гаранту-
вати та підтримувати держава. Статтею 21 КЗпП 
забороняється будь-яка дискримінація у сфері 
праці, зокрема порушення принципу рівності 
прав і можливостей, пряме або непряме обме-
ження прав працівників зокрема від стану здо-
ров’я [2]. Стаття 1 Закону України «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Укра-
їні» визначає дискримінацію, як ситуацію, за 
якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, зазнає обмеження у визнанні, реа-
лізації або користуванні правами і свободами 
в будь-якій формі, встановленій цим Зако-
ном[4]. Таким чином в Україні заборонені будь 
які форми дискримінації.

Розглянемо нормативно-правові акти, які рег-
ламентують порядок проведення обов’язкового 
профілактичного щеплення проти гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19. Передусім, при-
вертає увагу, Наказ МОЗ України від 24.12.2020 
№ 3018 «Про затвердження Дорожньої карти 
з впровадження вакцини від гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, і проведення масової 
вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19  
в Україні у 2021 - 2022 роках» зазначає що 
вакцинація є добровільної для усіх [5]. Таким 
чином, МОЗ діє в межах дотримання принципу 
добровільності та не дискримінації. Пізніше, 
ситуація докорінно змінюється.

З 8 листопада 2021 року діє Наказ МОЗ Укра-
їни від 04.10.2021 №2 153, яким затверджено 
перелік професій, виробництв та організацій, 
представники яких підлягають обов’язковим 
профілактичним щепленням [6], крім працівни-
ків, які мають протипоказання до щеплень, що 
зазначені в переліку медичних протипоказань 
та застережень до проведення профілактичних 
щеплень, затвердженого Наказом МОЗ Укра-
їни від 16.09.2011 № 595 [7]. Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р.  

№ 1096 «Про внесення змін до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 09.12.2020 року 
з № 1236» містить пункт 41-6, яким передба-
чається, що «керівникам державних органів 
(державної служби), керівникам підприємств, 
установ та організацій забезпечити: …відсто-
ронення від роботи (виконання робіт) праців-
ників та державних службовців, обов’язковість 
профілактичних щеплень проти COVID-19 
яких визначена переліком та які відмовля-
ються або ухиляються від проведення таких 
обов’язкових профілактичних щеплень проти  
COVID-19» [8]. Таким чином, Кабінет Міні-
стрів України радикально змінює ситуацію, 
зобов’язуючи керівників окремих підпри-
ємств, установ, організацій здійснювати від-
сторонення працівників, що фактично є обме-
женням права на працю.

Міністерство охорони здоров’я робить акцент 
на статтю 29 Закону України «Про захист насе-
лення від інфекційних хвороб», відповідно до 
якого, Кабінету Міністрів України надано право 
встановлення карантину, зазначаються обста-
вини, що призвели до цього, визначаються межі 
території карантину, затверджуються необхідні 
профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, 
їх виконавці та терміни проведення, встанов-
люються тимчасові обмеження прав фізич-
них і юридичних осіб та додаткові обов'язки, 
що покладаються на них, підстави та порядок 
обов’язкової самоізоляції [9].

Іншу позицію займає Міністерство еконо-
міки України. Так, Міністерство економіки 
України 20.08.2021 року надало лист-роз’яс-
нення щодо правомірності застосування робо-
тодавцем до працівника заходів примусу та/або 
дисциплінарного стягнення за відмову вакци-
нуватися від коронавірусної хвороби COVID-
19 в якому чітко зазначають, що не вбачається 
правових підстав у роботодавця примушувати 
працівників вакцинуватися від коронавірусної 
хвороби COVID-19 та/або притягнути їх до дис-
циплінарної відповідальності за відмову вакци-
нуватися від цієї хвороби [10].

Як бачимо з вищевикладеного, не дивлячись 
на суперечність наведених актів, виникли пра-
вові підстави для роботодавців здійснювати дії 
щодо обмеження окремих категорій працівни-
ків у праві на працю, адже для таких працівни-
ків вакцинація набула обов’язкового характеру. 
Якщо працівник відмовляється від вакцинації, 
роботодавець зобов’язаний його відсторонити 
від роботи, крім працівників, які мають проти-
показання вакцинації. 
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Розглянемо судову практику, щодо відсторо-
нення працівника від роботи за відмову вакци-
нуватися від коронавірусної хвороби COVID-19.

Конституційний Суд України (далі-КСУ) 
по справі за №1-14/2020(230/20) зазначив, що 
згідно статті 64 Конституції України, права 
і свобод людини і громадянина не можуть бути 
обмежені, крім випадків, передбачених Консти-
туцією України; в умовах воєнного або надзви-
чайного стану можуть встановлюватися окремі 
обмеження прав і свобод із зазначенням строку 
дії цих обмежень [11].

Враховуючи вищевикладене, відповідно до 
положень основного закону України, роз’яс-
ненню КСУ, існує положення щодо можливості 
встановлення обмежень прав і свобод людини 
у виключному порядку.

Звернемося до рішення Іллічівського місь-
кого суду Одеської області від 20 грудня 
2021 року № 501/4438/21 в якому зазначено, що 
постанова КМУ видана з порушеннями проце-
дури, оскільки в такому випадку будуть нівельо-
вані норми верховенства права і буде порушений 
правопорядок. Відповідно до статті 29 Закону 
України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» карантин встановлюється і відміня-
ється Кабінетом Міністрів України [9]. Стаття 
40 Закону України «Про забезпечення санітар-
ного та епідемічного благополуччя населення» 
передбачає повноваження головного держав-
ного санітарного лікаря України, який у разі 
введення в Україні чи в окремих її місцевос-
тях режиму надзвичайного стану вносить цен-
тральному органу виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у сфері 
охорони здоров’я, обґрунтоване подання для 
прийняття рішення щодо звернення до Кабінету 
Міністрів України [12, 13]. 

Відтак, законною і такою, що не супере-
чить Конституції України є наступна проце-
дура введення в Україні карантину. Президент 
видає Указ про введення надзвичайного стану. 
Верховна Рада затверджує цей Указ. Указ 
набирає чинності. Головний санітарний лікар 
подає в Міністерство охорони здоров'я України 
подання щодо звернення до Кабінету Міністрів 
України з пропозицією про встановлення каран-
тину. Міністерство охорони здоров`я України 
порушує перед Кабінетом Міністрів України 
питання про встановлення карантину. Кабінет 
Міністрів України встановлює карантин. Каран-
тин набуває чинності. При цьому, всі чотири дії 
є обов`язковими і хронологічними. Тобто, до 
виконання першої та другої дії, четверта від-

бутися не може [12]. Суд дійшов висновку, що 
Постанова КМУ від 20 жовтня 2021 р № 1096 
«Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.12.2020 року з № 1236, 
Наказ МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 «Про 
затвердження Переліку професій, виробництв 
та організацій, представники яких підлягають 
обов’язковій профілактичним щепленням» 
є незаконні і не підлягають виконанню [12].

Окрім наведеного, Постановою Верховного 
Суду у справі 01 квітня 2020 року№ 761/12073/18 
роз’яснюється правила та особливості від-
сторонення працівника від роботи а саме: це 
призупинення виконання ним своїх трудових 
обов'язків за рішенням уповноважених на це 
компетентних органів з підстав, передбачених 
законодавством, що, як правило, відбувається 
з одночасним припиненням виплати йому заро-
бітної плати [14]. Стаття 46 КЗпП відсторонення 
від роботи працівників від роботи власником 
або уповноваженим ним органом допускається 
у разі: появи на роботі в нетверезому стані, 
у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; 
відмови або ухилення від обов'язкових медич-
них оглядів, навчання, інструктажу і перевірки 
знань з охорони праці та протипожежної охо-
рони; в інших випадках, передбачених законо-
давством. Виникає запитання чи можна вважати 
іншими випадками зміст Наказу МОЗ України 
своїм наказом від 04.10.2021 № 2153 яким було 
затверджено перелік професій, виробництв 
та організацій, представники яких підлягають 
обов’язковому профілактичному щепленню [5]. 
Таким чином, українською судовою практикою 
наголошено на необхідності дотримуватись 
процедур, пов’язаних із оголошенням надзви-
чайного стану та особливостях відсторонення 
працівника від роботи.

В Україні, право на працю забезпечується 
Конституцією України, КЗпП, відповідно до 
яких, будь-яке пряме або непряме обмеження 
прав не допускається. Стаття 22 КЗпП практично 
дублює це положення Конституції України. 
Окрім того, стаття 5-1КЗпП передбачає гарантії 
забезпечення прав громадян на працю, а також 
додатковий захист від незаконного звільнення 
[2]. Зазначена позиція підтримується у між-
народних договорах. Зокрема це положення 
дублюється у статті 6 Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні і культурні права перед-
бачає, що держави, які беруть участь у цьому 
Пакті, визнають право на працю [15].

Стаття 23 Загальної декларації прав людини 
наголошує, що кожна людина має право на 
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працю, на вільний вибір роботи, на справедливі 
та сприятливі умови праці та на захист від без-
робіття [16].

Варто зазначити, що МОЗ приймаючи 
рішення стосовно, впровадження в Україні 
обов’язкової вакцинації від короновірусної хво-
роби COVID-19, посилається на рішення Євро-
пейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ), 
в якому зазначалося, що обов’язкова вакцинація 
є законною і може бути необхідною в демокра-
тичних суспільствах [17].

Щодо самого рішення Європейського суду 
з прав людини у справі «Вавржичка та інші 
проти Чеської Республіки» (заява № 47621/13 
і 5 інших) на яке посилається МОЗ, у рішенні 
зазначалося, що справа стосувалася виключно 
«стандартної і планової вакцинації дітей від 
хвороб, які добре відомі медичній науці». 
У Чехії обов’язкова вакцинація дітей від 9 хво-
роб, включаючи дифтерію, коклюш, правець, 
поліомієліт, гепатит В, кір і краснуху, щодо вак-
цинації від COVID-19 в рішенні не йшлося [18]. 

Але ЄСПЛ наголошує на тому, що обов’язок 
вакцинації стосується тих хвороб, проти яких 
вакцинація вважається науковою спільнотою 
ефективною та безпечною. І безпека використо-
вуваних вакцин залишається під постійним 
контролем компетентних органів [19]. Оче-
видно, що саме держава, в особі спеціальних 
медичних органів наділена такими повноважен-
нями, щодо контролю ефективності та безпеки 
процесу щеплення. 

З іншого боку, аналіз питання в контексті 
практики ЄСПЛ має бути здійснений переду-
сім із урахуванням ключових принципів, які 
наскрізно пронизують Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод і всі про-
токоли до неї. Перш за все мова йде про прин-
цип законності, що передбачає можливість 
втручання у права людини на підставі закону 
і в порядку визначеному національним зако-
нодавством. Звісно, Європейський Суд розуміє 
цей принцип значно ширше, ніж в національне 
право, де закон - це акт, який наділений вищою 
юридичною силою на противагу іншим підза-
конним актам. Але, для того, щоб подібне втру-
чання було законним, недостатнім є наявність 
закону, на підставі якого воно здійснюється, а 
й існує необхідність відповідності цього закону 
певним вимогам, якими виступають доступ-
ність, чіткість та передбачуваність.

Очевидно, що обмеження права на працю 
повинні бути пропорційними небезпеці явищ, 
у зв’язку з якими ці обмеження встановлюються. 

Принцип пропорційності визнається загальним 
принципом права Європейського Союзу і, хоча 
у Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, на відміну від права ЄС, прямо 
не закріплений, він є одним із найважливіших 
принципів, який, мабуть, найбільш часто засто-
совується у практиці ЄСПЛ. Слід врахувати, що 
відсторонення від роботи у зв’язку із не бажан-
ням, наприклад, працівника закладу освіти 
зробити щеплення порушує не лише права цієї 
особи, а й впливає на освітній процес, доступ 
до знань учнів тощо. На нашу думку, важливо 
встановити, наскільки це рішення загрожує 
законним правам та інтересам різних осіб.

Не менш важливим є необхідність дотри-
мання принципу юридичної визначеності як 
є одного із суттєвих елементів принципу вер-
ховенства права, дотримання вимог «якості 
закону». Зокрема, «при оцінці чіткості зако-
нодавчих актів має існувати розумний підхід, 
оскільки загальне формулювання actus reus 
таких правопорушень є питанням об’єктивної 
необхідності» [20]. В іншому випадку, закон не 
набуватиме характеру «всебічності», що вима-
гатиме періодичного його перегляду, внесення 
змін тощо. Застосування «розумного підходу» 
в даному питанні передбачає серед іншого 
запровадженням чіткої процедури, що дозволяє 
особам, на яких поширюється дія нормативного 
акту своєчасно відреагувати, наприклад, знайти 
нову роботу або здійснити заміну вчителя тощо. 
Послідовність дій, що мають обмежувальний 
характер, їх динаміка від менш несприятливих 
наслідків до більш рішучих, що супроводжу-
ється постійною просвітницькою діяльністю, 
здатна кардинально змінити ситуацію. Адже 
не має сумнівів у необхідності проведення 
щеплень, які пройшли всі етапи апробації, 
супроводжуються науковими обґрунтуваннями 
та здатні запобігти настанню більш тяжких 
наслідків. Варто зазначити, що вакцини проти 
COVID-19, є відносно новими, та не ще про-
йшли довгострокових клінічних випробувань, 
щодо ефективного та безпечного застосування. 
Тому використовувати вакцини проти COVID-
19 як безпечні та ефективні лікарський засоби 
до кінця не відомі.

В статті 28 Конституції України зазначається, 
що жодна людина без її вільної згоди не може 
бути піддана медичним, науковим чи іншим 
дослідам [1]. Це положення співставне із змістом 
статті 42 Закон України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я», що передбачає 
можливість будь якого медичного втручання 
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лише в тому разі, коли воно не може завдати 
шкоди здоров'ю пацієнта. Також в статті 43 вище 
вказаного Закону зазначається, що згода інфор-
мованого відповідно до статті 39 цих Основ 
пацієнта необхідна для застосування методів діа-
гностики, профілактики та лікування [21]. 

Відповідно до статті 27 Закону України 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» визначені обов’яз-
кові види щеплень (профілактичні щеплення 
з метою запобігання захворюванням на тубер-
кульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець 
та кір) [13].

Стаття 5 Конвенції про захист прав і гідно-
сті людини щодо застосування біології та меди-
цини визначає, що будь-яке втручання у сферу 
здоров'я може здійснюватися тільки після 
добровільної та свідомої згоди на нього відпо-
відної особи. Такій особі заздалегідь надається 
відповідна інформація про мету і характер втру-
чання, а також про його наслідки та ризики [22]. 

Стаття 10 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод зазначає, що кожен 
має право на свободу вираження поглядів. Це 
право включає свободу дотримуватися своїх 
поглядів, одержувати і передавати інформацію 
та ідеї без втручання органів державної влади 
і незалежно від кордонів [23]. Вищенаведене 
обумовлює наступні висновки.

Висновки. Встановлення обмежень щодо 
реалізації конституційних прав і свобод є мож-
ливим, але має здійснюватися у чіткій проце-
дурі, в порядку, передбаченому законодавством 
України із дотриманням принципів права. Пору-
шення такого порядку є неприпустимим. Будь-
які обмеження мають здійснюватися відповідно 
до вимог чинного законодавства України, при 
цьому максимально мають бути враховані нега-
тивні наслідки, до яких ці обмеження можуть 
призвести. Держава, володіючи арсеналом 
інструментів, використовуючи примус як край-
ній засіб, не повинна нехтувати іншими засо-
бами, що заохочують до правомірної поведінки, 
роз’яснюють населенню потенційні загрози від 
настання негативних наслідків. На наше переко-
нання, в сукупності, дотримання матеріальних 
та процесуальних норм права, послідовність, 
чіткість дій, передбачуваність наслідків здатні 
відновити довіру в суспільстві до владних дій 
та уникнути порушень права. 
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Болбот В.В. ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЩЕПЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ОБМЕЖЕННЯ 
ПРАВА НА ПРАЦЮ

У статті здійснюється аналіз права на працю в умовах обов’язкового профілактичного щеплення.
Встановлено, що Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р № 1096 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року за №1236», була прийнята з порушенням 
процедури, механізму введення в Україні карантину, тобто відповідно до вимог чинного законодавства 
України карантин не ведено. При встановленні обмежень щодо реалізації конституційних прав і свобод, 
було не дотримано правової позиції Конституційного Суду України, який наголошує, що таке обмеження є 
можливим у випадках передбачених Конституцією України. Встановлення такого обмеження підзаконним 
актом суперечить Конституції України. 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку 
професій, виробництв та організацій, представники яких підлягають обов’язковій профілактичним 
щепленням»  обмежує доступ працівника, щодо реалізації свого права на працю та суперечить Конституції 
України, Кодексу законів про працю в Україні, в яких закладено принцип не дискримінації, реалізації свого 
права на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Україна обрала шлях європейської інтеграції, тим самим обрала європейські цінності, принципи 
законодавства. Парламентська Асамблея Ради Європи закликає держави-члени Європейського Союзу 
утримуватися від дискримінації громадян у зв’язку з тим, що він/вона не був вакцинований, через можливі 
ризики для здоров’я або не бажає вакцинуватися, забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про 
те, що вакцинація не є обов’язковою і що ніхто не зазнає політичного, соціального чи іншого тиску щодо 
необхідності проведення вакцинації, якщо вони цього не хочуть; використовувати свідоцтва про вакцинацію 
виключно за призначенням для моніторингу ефективності вакцини 

Слід зазначити, що в Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» зазначений перелік обов’язкових щеплень (туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, 
правець та кір), а щеплення проти COVID-19 до переліку в вище зазначеному Закону не відноситься. 
З огляду на вище наведене, факт відсутності профілактичного щеплення не може бути підставою для 
відсторонення від роботи. 

Встановлення обмежень щодо реалізації конституційних прав і свобод є можливим, але має здійснюватися 
у чіткій процедурі, в порядку, передбаченому законодавством України із дотриманням принципів права. 
Порушення такого порядку є неприпустимим. Будь-які обмеження мають здійснюватися відповідно до вимог 
чинного законодавства України, при цьому максимально мають бути враховані негативні наслідки, до яких 
ці обмеження можуть призвести. Держава, володіючи арсеналом інструментів, використовуючи примус як 
крайній засіб, не повинна нехтувати іншими засобами, що заохочують до правомірної поведінки, роз’яснюють 
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населенню потенційні загрози від настання негативних наслідків. На наше переконання, в сукупності, 
дотримання матеріальних та процесуальних норм права, послідовність, чіткість дій, передбачуваність 
наслідків здатні відновити довіру в суспільстві до владних дій та уникнути порушень права. 

Ключові слова: право на працю, відсторонення від роботи, обов’язкове профілактичне щеплення, 
обмеження доступу до роботи.

Bolbot V.V. MANDATORY PREVENTIVE VACCINATION AS A FACTOR RESTRICTING 
THE RIGHT TO WORK

The article analyzes the right to work in the conditions of compulsory preventive vaccination.
It is established that the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 20, 2021 № 1096 "On 

Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 09.12.2020 of №1236" was adopted 
in violation of the procedure, mechanism of quarantine in Ukraine, ie in accordance with current requirements 
Ukrainian legislation does not quarantine. When imposing restrictions on the exercise of constitutional rights and 
freedoms, the legal position was not observed Of the Constitutional Court of Ukraine, which emphasizes that such 
a restriction is possible in cases provided by the Constitution of Ukraine. Establishing such a restriction by a bylaw 
is contrary to the Constitution of Ukraine.

Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 04.10.2021 № 2153 "On approval of the List of professions, 
industries and organizations whose representatives are subject to mandatory preventive vaccinations" restricts the 
employee's access to exercise their right to work and contradicts The Constitution of Ukraine, the Code of Labor 
Laws in Ukraine, which enshrines the principle of non-discrimination, the exercise of his right to work, which he 
freely chooses or freely agrees to.

Ukraine has chosen the path of European integration, thus choosing European values, principles of legislation. 
The Parliamentary Assembly of the Council of Europe calls on the Member States of the European Union to refrain 
from discriminating against citizens on the grounds that he / she has not been vaccinated, because potential health 
risks or unwillingness to be vaccinated, ensure that citizens are informed that vaccination is not mandatory and that 
no one is under political, social or other pressure to vaccinate if they do not wish to be vaccinated; use vaccination 
certificates only for their intended purpose to monitor the effectiveness of the vaccine.

It should be noted that the Law of Ukraine "On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare" contains a list of 
mandatory vaccinations (tuberculosis, polio, diphtheria, pertussis, tetanus and measles), and vaccination against 
COVID-19 is not included in the list in the above Law. . Given the above, the fact of lack of preventive vaccination 
can not be grounds for dismissal.

Restrictions on the exercise of constitutional rights and freedoms are possible, but must be carried out in a clear 
procedure, in the manner prescribed by the legislation of Ukraine in compliance with the principles of law. Violation 
of this order is unacceptable. Any restrictions must be implemented in accordance with the requirements of current 
legislation of Ukraine, while taking into account the negative consequences that these restrictions may lead to. The 
state, having an arsenal of tools, using coercion as a last resort, should not neglect other means that encourage lawful 
behavior, explain to the public the potential threats of negative consequences. In our opinion, together, compliance 
with substantive and procedural rules of law, consistency, clarity of action, predictability of consequences can 
restore public confidence in government action and avoid violations of the law.

Key words: right to work, dismissal, compulsory vaccination, restriction of access to work.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Вступ. Зміни у національному трудовому 
законодавстві повинні ґрунтуватися на комплек-
сному науковому підході з урахуванням досяг-
нень вітчизняної науки та практики, а також 
позитивного міжнародного та зарубіжного дос-
віду. Сьогодні це є важливою аксіомою в удо-
сконаленні правового регулювання соціальних 
відпусток, як фактору захисту соціально-еконо-
мічних прав працівників та більш ефективного 
поєднання виконання сімейних обов’язків з тру-
довою функцією. Порівняльна характеристика 
міжнародного та зарубіжного досвіду з надання 
соціальних відпусток дозволяє зблизити націо-
нальне законодавство зі світовою практикою.

Проблеми правового регулювання соціаль-
них відпусток були предметом дослідження 
Л.П. Гаращенка, С.Ф. Гуцу в межах більш 
ширших дисертаційних досліджень присвяче-
них відпусткам в загальному контексті. Дис-
ертаційне дослідження А.С. Бочарникової, яке 
стосувалося соціальних відпусток, було спря-
моване в цілому на теоретично-правові засади 
їх існування, тобто в роботі було розглянута: 
історія та генезис розвитку, завдання, прин-
ципи та функції соціальних відпусток. Окремі 
аспекти соціальних відпусток знаходили своє 
відображення в наукових працях інших вче-
них-правників, а тому вони мають відповідну 
наукову цінність, проте сучасні тенденції роз-
витку держави та суспільства вимагають виро-
блення якісно нових підходів для регулювання 
трудових і тісно з ними пов’язаних відносин 
в тому числі і соціальних відпусток. Дослі-
дження міжнародного та зарубіжного досвіду 
в аспекті правового регулювання соціальних 
відпусток має важливе наукове та практичне 
значення для вдосконалення національного 
законодавства та зближення його до законодав-
ства країн Європейського Союзу.

Метою дослідження є здійснення порів-
няльного аналізу соціальних відпусток на 
основі національного та міжнародного досвіду. 
Завданнями публікації постали аналіз конвен-
цій та рекомендацій Міжнародної Організації 

праці, а також нормативним актам Європей-
ського Союзу з цього напряму та праць україн-
ських та зарубіжних вчених.

Виклад основного матеріалу. В сучасних 
умовах розвитку держави та суспільства пра-
вове регулювання соціальних відпусток в Укра-
їні пов’язане зі збалансуванням ряду міжна-
родних стандартів, європейських нормативних 
вимог та національних правових норм в яких 
визначені керівні засади регулювання трудових 
і тісно пов’язаних з ними відносин. Це визнача-
ється особливостями людського соціуму, який 
знаходиться у постійних динамічних та ево-
люційних процесах та потребує вироблення на 
міжнародному рівні єдиних стандартів, особ-
ливо це стосується сфери праці. Ключове місце 
серед міжнародних стандартів у сфері праці, 
безперечно, належить актам Міжнародної орга-
нізації праці (далі – МОП).

Конституція України у ст. 9 визнала діючі 
міжнародні договори, дозвіл на обов’язковість 
реалізації яких надано Верховною Радою Укра-
їни, частиною національного законодавства [1]. 
Треба зазначити, що в конвенціях МОП термін 
«соціальні відпустки» не застосовується як і не 
використовується системний підхід до харак-
теристики соціальних відпусток. Незважаючи 
на наведену обставину питання материнства 
та батьківства у сфері праці знаходять відобра-
ження в багатьох міжнародних стандартах наве-
деної організації. Звертаючись до особливостей 
регулювання соціальних відпусток за європей-
ським трудовим правом доречно зазначити, що 
на сьогодні в Європі склалися дві моделі закрі-
плення основних трудових прав. Одна – в рам-
ках Ради Європи, що знайшла відбиття в Євро-
пейській конвенції про захист прав людини 
й основоположних свобод (1950 р.) та Європей-
ській соціальній партії (1961) р.), друга – в зако-
нодавстві Європейського Союзу. При цьому 
друга модель значною мірою схильна до впливу 
першої як більш класичної [2, с. 89]. При цьому, 
положення актів Ради Європи в питаннях реалі-
зації соціальних відпусток є більш загальними, 
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порівняно з законодавством Європейського 
Союзу (далі – ЄС), яке приділяє ним значно 
більше уваги.

Нині ЄС являє собою одне з більш динаміч-
них суспільних явищ сучасного світу. Із міжна-
родної регіональної економічної організації він 
перетворився у масштабне і найбільш розви-
нуте міжнародне інтеграційне наднаціональне 
державоподібне утворення з одним кордоном, 
єдиним внутрішнім ринком, єдиним громадян-
ством, системою органів законодавчої, вико-
навчої, судової та контрольної влади, власною 
«конституцією», детально розробленим зако-
нодавством, обов’язковим для держав-чле-
нів. Своєрідність трудового права ЄС полягає 
у тому, що воно регулює не всі, а найбільш 
важливі суспільні відносини у сфері праці на 
європейському рівні. Воно виступає зразком 
для правових систем країн-членів. Особливістю 
трудового права ЄС є ще й те, що в ньому втіле-
ний правовий досвід усіх країн-членів [3, с.3]. 
При цьому, використання досвіду МОП, орієн-
тування на її вимоги стосовно впорядкування 
й удосконалення трудового законодавства, 
співпадають з принциповими основоположними 
цілями ЄС. Вимоги МОП запроваджуються як 
шляхом їх імплементації національним законо-
давством країн-членів ЄС через власні зобов’я-
зання останніх як членів МОП, так і в глобаль-
ній загальноєвропейській площині через дієву 
й широку співпрацю ЄС і МОП з урахуванням 
принципів, на яких ґрунтується правова система 
ЄС [4,  с. 80]. Тому прикладним інструментом, 
за допомогою якого можливе пізнання ключо-
вих категорій правового регулювання трудових 
відносин у світі, слід назвати метод порівняль-
ного правознавства, який дозволяє дослідити 
в тому числі й актуальний та позитивний дос-
від застосування соціальних відпусток в інших 
країнах.

Якщо звернутися до Європейської соціаль-
ної партії (переглянутої), то в її положеннях 
містяться окремі норми, присвячені соціаль-
ними відпустками. Так, згідно наведеного акту, 
працюючи жінки у разі материнства мають 
право на особливий захист, їм забезпечується 
відпустка на період до і після пологів загальною 
тривалістю не менше 14 тижнів з оплатою такої 
відпустки або з виплатою достатньої допо-
моги по соціальному забезпеченню. Крім того, 
відповідно до положення Хартії обом батькам 
забезпечується можливість отримувати в період 
після відпустки по вагітності та пологах від-
пустку для догляду за дитиною, тривалість 

та умови якої мають визначатися національним 
законодавством, колективними договорами або 
практикою [5].

Норми, які зафіксовано в установчих доку-
ментах ЄС, є так званими первинними нормами. 
Їх специфіка полягає в тому, що вони пред-
ставляють «закон, що виконується сам», який 
є обов’язковим для всіх держав, що входять 
в ЄС. Це означає, що такі норми безпосеред-
ньо регулюють трудові відносини в країнах ЄС 
і не потребують для своєї реалізації прийняття 
відповідних національних актів. Крім того, 
«первинні норми» ЄС мають пріоритет по від-
ношенню до національного права країн-членів  
ЄС. Якщо між правом ЄС та національним пра-
вом виникає протиріччя, діє право ЄС. «Вто-
ринне право» ЄС – це правові акти, що вида-
ються органами Союзу відповідно і в межах 
своїх правотворчих повноважень та на підставі 
«первинного права». Головними джерелами 
«вторинного права» ЄС є регламенти, дирек-
тиви та рекомендації [6, с. 136]. Розкриття соці-
альних відпусток у нормах вторинного права 
ЄС відбувається передусім на рівні відповідних 
директив. Так, питання застосування відпусток 
у зв’язку з вагітністю та пологами врегульо-
вані у Директиві 92/85/ЄЕС про запровадження 
заходів щодо заохочення поліпшення безпеки 
та здоров’я на роботі працівниць, що є вагіт-
ними, нещодавно народили або мають дитину 
що перебуває на грудному вигодовуванні. Від-
повідно до ст. 8 цієї Директиви держави-члени 
повинні вжити необхідних заходів для забез-
печення того, щоб працівники мали право 
на безперервний період відпустки у зв’язку 
з вагітністю та пологами тривалістю не менше 
14 тижнів, наданий до та/або після пологів від-
повідно до національного законодавства та/
або практики. Відпустка у зв’язку з вагітністю 
та пологами повинна включати обов’язковий 
період відпустки тривалістю не менше двох 
тижнів, який надається до та/або після поло-
гів відповідно до національного законодавства 
та/або практики [7]. Ще одним актом ЄС, при-
свяченим соціальним відпусткам, є Директива 
(ЄС) 2019/1158 про баланс роботи та життя 
батьків та піклувальників та про скасування 
Директиви Ради 2010/18/ЄС, яку було запро-
ваджено у 2019 році. Ця Директива закріплює 
мінімальні вимоги, розроблені з метою досяг-
нення рівності між чоловіками та жінками на 
ринку праці та ставленні на роботі, та полегшує 
поєднання роботи і сімейного життя працівни-
ків, які є батьками або опікунами. З цією метою 
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Директива визначає індивідуальні права, пов’я-
зані з наданням відпустки для батька (ст. 4), 
відпустки для догляду за дитиною  (ст. 5), від-
пустки для догляду за членом родини (ст. 6), а 
також встановлення гнучкого графіку роботи 
для батьків та піклувальників. Відповідно до 
Директиви (ЄС) 2019/1158 відпустка для батька 
надається чоловікам, або одному з партнерів, 
у зв’язку з народженням дитини тривалістю 
десять робочих днів. Тривалість такої відпустки 
не залежить від стажу роботи і надається неза-
лежно від сімейного стану працівника. Дирек-
тива встановлює, що держави-члени повинні 
вжити необхідних заходів для забезпечення 
того, щоб кожен працівник мав індивідуальне 
право на відпустку для догляду за дитиною три-
валістю чотири місяці, яка повинна бути взята 
до досягнення дитиною певного віку, але не 
старше восьми років. Двомісячний період від-
пустки для догляду за дитиною не може бути 
перенесений. При цьому, має бути встановле-
ний розумний період повідомлення про намір 
скористатися відпусткою, який повинен врахо-
вувати інтереси як працівників так і роботодав-
ців. Директива також вимагає від держав-чле-
нів вжити необхідних заходів для забезпечення 
того, щоб кожен працівник мав право на від-
пустку для догляду та допомоги рідним або осо-
бам, з якими він спільно проживає, якщо останні 
потребують допомоги або підтримки через 
серйозні причини медичного характеру. Три-
валість цієї відпустки дорівнює п’ять робочих 
днів на рік та може розподілятися на основі кон-
трольного періоду, відмінного від року, на одну 
особу, яка потребує догляду чи підтримки, або 
на кожен конкретний випадок [8]. Директивою 
(ЄС) 2019/1158 також скасовується Директива 
Ради 2010/18/ЄС про імплементацію перегляну-
тої Рамкової угоди щодо батьківської відпустки, 
яка, у свою чергу, замінила Директиву 96/34/ЄС 
від 1996 року про рамкову угоду про батьківські 
відпустки. Директива 96/34/ЄС фактично була 
першим актом ЄС, присвяченим відпусткам для 
догляду за дитиною. Так, наприклад, вона вста-
новлювала індивідуальне право працюючим 
чоловікам і жінкам на відпустку для догляду за 
дитиною у зв’язку з народженням або усинов-
ленням, щоб надати їм можливість піклуватися 
про цю дитину протягом як мінімум трьох міся-
ців [9]. Директива Ради 2010/18/ЄС, яка ще дія-
тиме до 02 серпня 2022 року, закріплює у своїх 
положеннях, що відпустка у зв’язку з народ-
женням або усиновленням дитини надається на 
строк не менше чотирьох місяців і в цілях забез-

печення рівних можливостей та рівного став-
лення між чоловіками і жінками, за загальним 
правилом, повинна надаватися без права пере-
дачі іншій особі. Для заохочення більш рівного 
використання відпустки обома батьками при-
наймні один з чотирьох місяців повинен бути 
наданий кожному з батьків без права передачі 
іншій особі [10].

Як можна побачити, акти ЄС також не закрі-
плюють поняття «соціальна відпустка». Крім 
того, виходячи з аналізу наведених директив, 
кожен окремий вид соціальної відпустки роз-
кривається лише в одній загальній статті від-
повідної директиви. Це вказує на ту обставину, 
що для законодавства ЄС характерним є лише 
встановлення певних напрямів правового регу-
лювання соціальних відпусток, які в подаль-
шому знаходять свою деталізацію та розкриття 
на рівні національних норм окремої держави – 
члена зазначеного економічного та політичного 
союзу. Особливістю правового регулювання 
соціальних відпусток в актах ЄС слід назвати 
також те, що його ключовою метою є не тільки 
надання відповідних гарантій соціального 
характеру працюючим батькам, але й сприяння 
дотриманню принципу рівних прав та можли-
востей у сфері праці, що забезпечується шля-
хом ефективного суміщення трудової діяльно-
сті та сімейного життя.

Розглядаючи особливості реалізації соці-
альних відпусток в зарубіжних країнах також 
доречно звернути увагу на держави, що входили 
свого часу до складу колишнього СРСР. Адже 
в цих країнах була сформована єдина основа фор-
мування та розвитку трудового права. Крім того, 
окремі пострадянські країни вже є членами ЄС, 
що є досить актуальним для України в контексті 
євро інтеграційного напряму розвитку законо-
давства. Тому, значний науковий інтерес викли-
кає досвід правового регулювання соціальних 
відпусток в країнах Балтії, під якими зазвичай 
розуміють Естонію, Латвію та Литву. Ю.Р. Масик 
з цього приводу зазначає, що вступ України до 
Європейського Союзу є однією з пріоритетних 
цілей у зовнішній політиці. Узявши до уваги дер-
жави Балтії, з якими в України є спільне минуле, 
побачимо, що їм удалося за дуже короткий тер-
мін здолати складнощі перехідного періоду, про-
вести низку реформ в економіці країн, змінити 
системи управління державою, а також соці-
альної сфери життя та долучитися до ЄС. Тому 
аналіз пройденого реформаційного шляху цих 
трьох країн має вагомий практичний інтерес для  
України [11, с. 23]. 
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Хотілось би також окремо виділити Респу-
бліку Білорусь, адже ця держава, незважаючи 
на перебування в складі СРСР, як і Україна 
з 1954 року є членом Міжнародної праці. Осо-
бливістю соціальних відпусток в Білорусі слід 
назвати те, що положення законодавства про 
працю країни, а саме ч. 2 ст. 150 Трудового 
Кодексу Республіки Білорусь (далі – ТКРБ), 
достатньо широко трактує види соціальних 
відпусток. К.Л. Томашевський та О.А Волк 
до соціальних відпусток відносять передба-
чені ТКРБ: відпустки у зв’язку з отриманням 
освіти (ст.ст. 208, 211, 212, 216, 219); відпустку 
у зв’язку з катастрофою на Чорнобильській 
АЕС (ст. 326); короткострокову відпустку без 
збереження заробітної плати, яку наймода-
вець зобов’язаний надати працівнику (ст. 189); 
короткострокову відпустку без збереження 
заробітної плати по сімейно-побутовим при-
чинам, для роботи над дисертацією, написання 
підручників та з інших поважних причин за 
домовленістю сторін (190); відпустку без збе-
реження заробітної плати по ініціативі наймо-
давця (ст. 191) [12, с. 300]. 

Підсумовуючи аналіз міжнародного та зару-
біжного досвіду правового регулювання соціаль-
них відпусток слід концептуально погодитись із 
позицією О.П. Рудницької. Вчена доходить вис-
новку, що працівникам із сімейними обов’яз-
ками як за законодавством про працю України, 
так і за трудовим законодавством країн ЄС нада-
ються відпустки різного призначення, а саме: 1. 
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами 
(відпустки матерям – Maternity leave). Така від-
пустка надається до і після пологів та є опла-
чуваною. 2. Відпустка, що надається батьку 
дитини (відпустки батькам – Paternity leave). 
Дана відпустка приєднується до відпустки 
у зв’язку з вагітністю та пологами. 3. Відпустка 
для догляду за дитиною до досягнення нею пев-
ного віку (childcare / childrearing leave). Даний 
вид відпустки у більшості країн є додатком до 
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. 
4. Соціальні відпустки особам, що мають дітей 
(Paternal leave). Батьки дитини самостійно 
визначають хто з подружжя буде використову-
вати таку відпустку [13, с. 157]. Погоджуючись 
з наведеною класифікацією, хотілось би ще раз 
підкреслити, що соціальні відпустки, відобра-
жені в актах МОП та ЄС, знаходять своє роз-
криття також й в національному законодавстві. 
Зазначена обставина є підтвердженням ґрунтов-
ного ставлення України до своїх міжнародних 
зобов’язань, як члена  Міжнародної організації 

праці, а також ще раз акцентує увагу на євро-
інтеграційному напрямі ведення її внутрішньої 
політики. З іншого боку, застосування порів-
няльної характеристики правового регулювання 
соціальних відпусток дозволяє зрозуміти місце 
власного національного права серед існуючих 
інших національних правових систем.

Висновки і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі. Підбиваючи підсумки прове-
деного дослідження, треба зазначити, що метою 
соціальних відпусток, як вбачається із аналізу 
зарубіжного досвіду, є створення сприятливих 
умов для материнства, догляду за дітьми, задо-
волення сімейно-побутових проблем та інших 
соціальних цілей. Законодавство про працю 
нашої держави порівняно з законодавством окре-
мих, передусім європейських країн, встановлює 
більш триваліші терміни відпусток у зв’язку 
з вагітністю та пологами або для догляду за дити-
ною. Але, при цьому, деякі приклади зарубіж-
ного досвіду, слід розглядати як позитивні для 
запровадження в Україні. По-перше, для біль-
шості розглянутих країн характерним є засто-
сування обов’язкового періоду післяпологової 
відпустки, що триває від двох (Великобрита-
нія, Польща, Фінляндія) до восьми (Німеччина) 
тижнів, десяти тижнів, а інколи і до 16 тижнів 
(Франція). Закріплення в законодавстві України 
необхідності використання частини післяполо-
гової відпустки в обов’язковому порядку слугу-
вало би достатньо відчутним механізмом спри-
яння охороні здоров’я матері та новонародженої 
дитини. По-друге, для трудового права зарубіж-
них країн характерним є проведення політики 
сприяння гармонійному використанню від-
пустки для догляду за дитиною обома батьками, 
а не тільки матір’ю дитини. Французьке законо-
давство навіть передбачає батьківську відпустку 
для сприяння навчанню дітей, хоча вона є нео-
плачуваною. Одним з елементів такого сприяння 
є забезпечення батьків матеріальною допомо-
гою під час перебування у відпустці (наприклад, 
у Німеччині та Фінляндії вона сягає 70 % від 
заробітної плати). Наявність в Україні ефектив-
ної та соціально орієнтованої концепції забезпе-
чення батьків допомогою по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку додатково 
заохочувала би чоловіків використовувати наве-
дений вид відпустки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Венедіктов С.В. Правове регулювання трудових 

відносин: вітчизняний та зарубіжний досвід. Київ, 
2012. 368 с.



№ 1/2022

42

2. Дарморіс О.М. Становлення та розвиток тру-
дового права Європейського Союзу: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Одеська національна 
юридична академія. Одеса, 2010. 22 с.

3. Європейська соціальна Хартія. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1994-062 (дата звер-
нення: 07.01.2021).

4. Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского 
Союза: учеб. пособ. Москва: Волтерс Клувер, 2009. 
304 с. 

5. Конституція України: Закон України від 28 червня 
1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомо-
сті Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

6. Масик Ю.Р. Етапи процесу євроінтеграції країн 
Балтії: досвід для України. Вісник НТУУ «КПІ». 2020. 
Вип. 2 (46). С. 22-27.

7. Рудницька О.П. Правове регулювання соціальних 
відпусток: зарубіжний досвід. Юридичний науковий 
електронний журнал. № 62018. С. 154-158.

8. Спіцина Г.О. Порівняльна характеристика право-
вого регулювання праці в Україні та країнах Європей-
ського Союзу: монографія / за ред. Г.О. Спіцина. Київ, 
2016. 304 с.

9. Трудовое право: учеб. пособие. Минск, 2019.  488 с.
10. Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on 

the introduction of measures to encourage improvements in 
the safety and health at work of pregnant workers and workers 
who have recently given birth or are breastfeeding (tenth 
individual Directive within the meaning of Article 16 (1)  
of Directive 89/391/EEC). URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0085.

11. Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the 
framework agreement on parental leave concluded by UNICE, 
CEEP and the ETUC. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0034:EN:HTML.

12. Council Directive 2010/18/EU of 8 March 2010 
implementing the revised Framework Agreement on 
parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 96/34/
EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT
/?qid=1581415338253&uri=CELEX:32010L0018.

13. Directive (EU) 2019/1158 of the European 
Parliament and of the Council of 20 June 2019 on work-
life balance for parents and carers and repealing Council 
Directive 2010/18/EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019L1158.

Латишева В.О. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Здійснена порівняльна характеристика правового регулювання соціальних відпусток яка базується на 
актах Міжнародної організації праці та нормативних актах Європейського Союзу з метою визначення 
позитивного досвіду для власного національного законодавства, а також визначення і його місця в правовій 
культурі інших країн. 

В сучасних умовах розвитку держави та суспільства правове регулювання соціальних відпусток в 
Україні пов’язане зі збалансуванням ряду міжнародних стандартів, європейських нормативних вимог та 
національних правових норм в яких визначені керівні засади регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними 
відносин. Це визначається особливостями людського соціуму, який знаходиться у постійних динамічних 
та еволюційних процесах та потребує вироблення на міжнародному рівні єдиних стандартів, особливо це 
стосується сфери праці. Ключове місце серед міжнародних стандартів у сфері праці, безперечно, належить 
актам Міжнародної організації праці.

Конституція України у ст. 9 визнала діючі міжнародні договори, дозвіл на обов’язковість реалізації яких 
надано Верховною Радою України, частиною національного законодавства, однак треба зазначити, що в 
конвенціях МОП термін «соціальні відпустки» не застосовується як і не використовується системний підхід 
до характеристики соціальних відпусток.

А підсумовуючи проведене дослідження, треба зазначити, що метою соціальних відпусток, як вбачається із 
аналізу зарубіжного досвіду, є створення сприятливих умов для материнства, догляду за дітьми, задоволення 
сімейно-побутових проблем та інших соціальних цілей. Законодавство про працю нашої держави порівняно 
з законодавством окремих, передусім європейських країн, встановлює більш триваліші терміни відпусток 
у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною. І при цьому, деякі приклади зарубіжного 
досвіду, слід розглядати як позитивні для запровадження в Україні.

Ключові слова: міжнародний досвід, зарубіжний досвід, порівняльне правознавство, соціальні відпустки, 
національне законодавство.

Latysheva V.О. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SOCIAL LEAVE: NATIONAL  
AND INTERNATIONAL EXPERIENCE 

A comparative characteristic of the legal regulation of social leave based on acts of the International Labor 
Organization and regulations of the European Union in order to determine the positive experience for  Ukrainian 
national legislation, as well as to define its place in the legal culture of other countries has been performed.

The aims of the publication are to analyze the conventions and recommendations of the International Labor 
Organization, as well as regulations of the European Union in this area, and the researches of Ukrainian and foreign 
scientists.

In the current conditions of development of the state and society, the legal regulation of social leave in Ukraine 
is associated with balancing a number of international standards, European regulations and national legal norms 
which define the guidelines for regulating labor and closely related relations. This is determined by the peculiarities 
of human society, which has been in constant dynamic and evolutionary processes and needs to develop common 
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standards at the international level, especially in the field of labor. The key place among the international standards 
in the field of labor, of course, belongs to the acts of the International Labor Organization.

The Constitution of Ukraine in Art. 9 recognized the current international treaties, which were approved by the 
Verkhovna Rada of Ukraine as part of national legislation, but it should be noted that the ILO conventions do not use 
the term "social leave" and do not use a systematic approach to the characterization of social leave. Today, the EU is 
one of the most dynamic social phenomena in the modern world. The peculiarity of EU labor law is that it regulates 
not all, but the most important social relations in the field of labor at the European level. It serves as a model for the 
legal systems of the member states. Another feature of EU labor law is that it embodies the legal experience of all 
member states. At the same time, the use of the ILO's experience, focusing on its requirements for streamlining and 
improving labor law, coincides with the fundamental principles of the EU.

The ILO's requirements are implemented both through their application by the national legislation of the EU 
member states through the latter's own commitments as ILO members and globally across the EU through effective 
and broad EU-ILO cooperation, taking into account the principles of the EU legal system. Therefore, the method 
of comparative jurisprudence, which allows studying the current and positive experience of social leave in other 
countries, should be defined as an applied tool through which it is possible to learn the key categories of legal 
regulation of labor relations in the world.

Summarizing the study, it should be noted that the purpose of social leave, as seen from the analysis of foreign 
experience, is to create favorable conditions for motherhood, childcare, family problems and other social goals. The 
labor legislation of our country, compared to the legislation of some, especially European countries, establishes 
longer periods of maternity leave or childcare leave. At the same time, some examples of foreign experience should 
be considered positive for implementation in Ukraine.

Key words: international experience, foreign experience, comparative law, social.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Постановка проблеми.  Ідеї екологічного 
сільського господарства активно впроваджу-
ються в Україні. Причинами високих темпів 
збільшення попиту на органічну продукцію 
і розвитку даного ринку є погіршення еколо-
гічного стану екосистем, забруднення сіль-
ськогосподарської продукції нітратами, пести-
цидами, гормонами, антибіотиками. Розвиток 
агропромислового комплексу в Україні з його 
сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами 
має піти шляхом сучасного розвитку, разом 
з інтенсивними технологіями впроваджуючи 
систему екологічного землеробства. Даний 
напрямок сприятиме формуванню нового 
бренду сільгосподарської продукції, тим самим, 
отримуючи продукцію високої якості з біль-
шою доданою вартістю, забезпечить безпеку 
довкілля та підвищить якість життя населення.

Необхідність виробництва екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції усвідомлено 
громадськістю. Одностайно визнається необхід-
ність освоєння екологічно благополучних агро-
технологій. У процесі пошуку шляхів переходу 
на ресурсо- та енергозберігаюче екологічне зем-
леробство, виявилася низка проблем, вирішити 
які без участі влади неможливо. Зокрема, це 
пов’язано з реалізацією заходів, які дозволять 
об’єктивно оцінити доцільність екологізації 
агровиробництва, у тому числі і з економічної 
точки зору. Прийнято низку нормативно-право-
вих актів, проте дієвих заходів щодо розвитку 
цього напряму не вживається. Необхідне при-
йняття цільових програм екологізації та про-
ведення науково-вишукувальних робіт у сфері 
екологізації АПК, розвиток агробіотехнологій 
за допомогою створення інноваційно-впро-
ваджувальних демонстраційних майданчиків 
та багато іншого.

Питання організаційно-правового механізму 
формування та розвитку ринку органічної про-

дукції науково не опрацьовано у сучасній пра-
вовій науці. Усе це визначає актуальність цього 
дослідження, створює необхідні передумови 
розробки дієвих інструментів, які сприятимуть 
розвитку ринку органічної продукції.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Проблеми розвитку міжнародного і укра-
їнського ринку органічної продукції досліджу-
ються Міжнародною Федерацією органічного 
сільськогосподарського руху, Дослідним інсти-
тутом органічного сільського господарства, а 
також представлені в роботах таких вчених-пра-
вознавців, як В. І. Андрейцев, Н. О. Багай, 
Н. А. Берлач, О. В. Гафурова, А. В. Дух-
невич, В. М. Єрмоленко, Т. О. Коваленко, 
І. О. Костяшкін, П. Ф. Кулинич, В. О. Мельник, 
А. М. Мірошниченко, В. В. Носік, В. Д. Сидор, 
Д. В. Федчишин, М. В. Шульга.

Мета дослідження полягає в аналізі право-
вих аспектів розвитку органічного сільського 
господарства, формулювання наукових виснов-
ків, рекомендацій і пропозицій щодо вдоскона-
лення законодавства в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Підґрунтям 
для розвитку виробництва органічної продукції 
в нашій державі є Стратегія сталого розвитку 
«Україна – 2020», метою якої є впровадження 
в Україні європейських стандартів життя 
та вихід України на провідні позиції у світі. 
Зокрема, вектор розвитку зазначеної стратегії 
передбачає забезпечення стійкого зростання 
економіки екологічно невиснажливим спосо-
бом, вектор безпеки передбачає дотримання 
безпечного стану довкілля і доступу до якісної 
питної води, безпечних харчових продуктів, до 
яких, у першу чергу, належить органічна [1]. 
Виробництво органічної продукції є одним 
із шляхів запровадженням стратегії сталого 
розвитку як основи забезпечення екологічної 
безпеки галузі на основі інтеграції економіч-
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ного зростання, соціального захисту та захисту 
навколишнього природного середовища як вза-
ємодоповнюючих елементів ефективного стра-
тегічного розвитку України.

Основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції, засади правового регулювання орга-
нічного виробництва, обігу органічної продук-
ції та функціонування ринку органічної про-
дукції, правові основи діяльності центральних 
органів виконавчої влади, суб’єктів ринку орга-
нічної продукції та напрями державної полі-
тики у зазначених сферах визначені у Законі 
України «Про основні принципи та вимоги до 
органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції» від 10 липня 2018 р. [2].

Відповідно до Закону України «Про Основні 
засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року» від 
21 грудня 2010 року, одним із завдань у сфері 
інтеграції екологічної політики та вдоскона-
лення системи інтегрованого екологічного 
управління у сільському господарстві є ство-
рення умов для широкого впровадження еко-
логічно орієнтованих та органічних технологій 
ведення сільського господарства та двократного 
збільшення площ їх використання у 2020 році 
до базового рівня [3].

З метою прискореного розвитку виробни-
цтва органічної сільськогосподарської про-
дукції уже в найближчій перспективі має бути 
вирішено ряд організаційно-правових проблем, 
що передбачають розробку і запровадження діє-
вого механізму сертифікації підприємств і про-
дукції, створення інфраструктури виробництва 
органічних продуктів та ефективного їх просу-
вання на ринку [4, с. 19].

В умовах глобальних кліматичних змін на 
всіх континентах Планети Земля держави – 
члени ООН визнають органічне виробництво 
як один з ключових напрямків розвитку сві-
тового сільського господарства та  забезпе-
чення кожному права на життя і здоров’я, на 
достатнє харчування, якісні і безпечні продукти 
харчування, збереження, відновлення, раціо-
нальне використання ґрунтів, вод, лісів, тварин 
та інших живих організмів і всього біорізнома-
ніття екологічних систем, стимулювання соці-
ального розвитку сільських територій з метою 
створення для людини якісного життєвого сере-
довища на засадах прогресивного економічного 
розвитку суспільства на місцевому, регіональ-
ному, національному рівнях для  досягнення 
адаптованих до кожної держави Цілей Сталого 

Розвитку, які були затверджені на Саміті ООН зі 
сталого розвитку 25 вересня 2015 року [5].

Трактування органічного виробництва наве-
дене і  у Постанові Ради ЄС №834/2007 щодо 
органічного виробництва й маркування органіч-
них продуктів, згідно якого «органічне вироб-
ництво – це цілісна система господарювання, 
яка поєднує в собі найкращі практики з огляду 
на збереження довкілля, рівень біологічного 
різноманіття, збереження природних ресурсів, 
застосування високих стандартів належного 
утримання (добробуту) тварин та метод вироб-
ництва, який відповідає певним вимогам до 
продуктів, виготовлених з використанням речо-
вин та процесів природного походження» [6].

За визначенням IFOAM виробництво орга-
нічного сільськогосподарської продукції 
«об’єднує всі сільськогосподарські системи, які 
підтримують екологічно-, соціально- та еконо-
мічно доцільне виробництво сільськогосподар-
ської продукції. В основі таких систем лежить 
використання локально-специфічної родю-
чості ґрунтів як ключового елементу успіш-
ного виробництва. Такі системи використо-
вують природний потенціал рослин, тварин, 
мікроорганізмів і ландшафтів та спрямовані на 
гармонізацію сільськогосподарської практики 
і навколишнього природного середовища [7]».

У ст. 1 Закону України «Про основні прин-
ципи та вимоги до органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної продукції» під 
органічним виробництвом розуміється серти-
фікована діяльність, пов’язана з виробництвом 
сільськогосподарської продукції (у тому числі 
всі стадії технологічного процесу, а саме пер-
винне виробництво (включаючи збирання), під-
готовка, обробка, змішування та пов’язані з цим 
процедури, наповнення, пакування, переробка, 
відновлення та інші зміни стану продукції), що 
провадиться із дотриманням вимог законодав-
ства у сфері органічного виробництва, обігу 
та маркування органічної продукції.

Свого часу Н.А. Берлач було надане автор-
ське визначення органічного сільського госпо-
дарства як галузі виробничої сфери АПК, яка 
об’єднує у своєму складі підприємства, котрі 
застосовують сертифіковану систему ведення 
аграрного виробництва, яка використовує 
енерго- та ресурсоощадливі технології і базу-
ється на мінімальному використанні механіч-
ного оброблення ґрунту та синтетичних речовин, 
виключенні з процесу виробництва генетично 
модифікованих організмів, і має на меті забез-
печення суспільства здоровими та якісними 
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продуктами харчування, а також збереження 
і покращення стану довкілля [8, с. 19].

Вищенаведені визначення дають підстави 
стверджувати, що виробництво органічної сіль-
ськогосподарської продукції має ряд переваг 
порівняно з традиційною продукцією, оскільки 
побудовано на принципах здоров’я, екології, 
справедливості та турботи. 

Характерною особливістю виробництва 
органічної продукції є наявність суворо рег-
ламентованих умов та правил процесу вироб-
ництва, відповідність яким визначається 
результатом сертифікації виробництва та пері-
одичного інспектування (контроль виробни-
цтва, переробки та обігу органічної продукції 
сертифікаційним органом). За умов дотримання 
стандартів органічного виробництва сільсько-
господарські підприємства отримують право 
позиціонувати на ринку продукцію під маркою 
«органічна» [9, с. 79].

Органічне сільське господарство передба-
чає мінімізацію негативного впливу на навко-
лишне природне середовище та збереження 
біорізноманіття. Орієнтуючись на створення 
замкненої агровиробничої системи, яка перед-
бачає збалансований розвиток рослинництва 
та тваринництва, підприємства відмовляються 
від вузької спеціалізації та використання міне-
ральних добрив. Завдяки цьому органічне сіль-
ське господарство не наносить навколишньому 
природному середовищу шкоди, на відміну від 
традиційного [10, с. 284].

Одночасно органічне виробництво передба-
чає становлення вітчизняного аграрного еко-
логічного підприємництва, впровадження еко-
логічно чистих ресурсозберігаючих технологій 
у сільському господарстві, як наслідок – будуть 
зменшуватись екологічні ризики, мінімізуватись 
техногенне навантаження на довкілля. Тобто, 
йдеться про агроекологічні перспективи й прак-
тичну реалізацію сучасних екологічних пріо-
ритетів у формі нових агроекологічних рішень, 
зокрема виробництва екологічно чистої орга-
нічної продукції. Отже, завдяки органічному 
виробництву створюватиметься основа для 
забезпечення продовольчої безпеки в державі 
та поліпшення якісного стану довкілля [11]. 

Виробники сільськогосподарської продук-
ції, переходячи на методи органічного сіль-
ського господарства, отримують такі переваги: 
1) відсутність витрат на закупівлю мінеральних 
добрив та пестицидів; 2) можливість продавати 
продукцію за ціною, яка перевищує ціну про-
дукції традиційного сільського господарства, за 

рахунок того, що вона має більш цінні спожи-
вчі якості; 3) шанс розширити ринок збуту своєї 
продукції за рахунок її експорту.

Однак зауважимо, що перехід до органічного 
сільського господарства може бути пов’язаний 
з певними труднощами: 1) за рахунок того, 
що органічний спосіб господарювання більш 
складний, ніж традиційний, підвищується ймо-
вірність вчинення виробником помилок, через 
які може істотно знизитися врожайність, підви-
щитися захворюваність, засміченість бур’янами 
та зараженість рослин шкідниками; 2) орга-
нічне сільське господарство потребує відповід-
ної сертифікації, що є додатковими витратами 
для виробника; 3) заборона використання син-
тетичних консервантів у продукції може істотно 
скоротити термін її реализації.

Позитивною стороною розвитку органічного 
сільського господарства для держави є: 1) сіль-
ськогосподарське підприємство, підвищуючи 
ефективність своєї діяльності, тим самим збіль-
шує базу оподаткування; 2) освоєння земель-
них ділянок, які не використовуються, дозво-
лить більш повно використовувати ресурсний 
потенціал території для нарощування виробни-
чих потужностей; 3) для екологічної ситуації 
розвиток органічного сільського господарства 
означає зменшення забруднення ґрунту пести-
цидами та мінеральними добривами, а також 
зниження ґрунтової ерозії.

У той же час, незважаючи на перспектив-
ність розвитку даного сектора економіки, сіль-
господарські виробники, орієнтовані на еколо-
гічні стандарти, відчувають значну кількість 
проблем нормативно-правового регулювання, 
ціноутворення екологічно чистої продукції, 
відсутності сертифікованих земель, державної 
підтримки ековиробництва, а також пов’яза-
них з відсутністю та дорожнечою необхідних 
для «зеленого» виробництва технологій, тех-
ніки, браку кваліфікованих кадрів, управлінців 
та спеціалістів у сфері ековиробництва. 

Для вирішення вищезазначених проблем, 
з метою досягнення економічної, продовольчої 
та екологічної безпеки країни, підвищення яко-
сті життя населення, збереження сприятливого 
довкілля, вирішення економічних та соціальних 
проблем сільських територій, необхідні певні 
кроки як з боку держави, бізнес-структур, так 
і населення. По-перше, це проведення актив-
ної державної політики у сфері екологізації 
сільськогосподарського виробництва, розвиток 
нормотворчої діяльності у сфері органічного 
сільського господарства, стимулювання та дер-
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жавна підтримка еколого-орієнтованого біз-
несу. По-друге, запровадження та застосування 
екологічної сертифікації, створення націо-
нальних екологічних стандартів, які визнача-
ють вимоги до екологічно безпечної продук-
ції. По-третє, розвиток культури споживання 
екопродуктів серед населення, стимулювання 
свідомого вибору споживачами безпечних для 
здоров’я та екології товарів.

Отже, формування та розвиток сільського 
господарства, орієнтованого на виробництво 
органічної продукції, має відповідати наступ-
ним системним імперативам: розробка концепції 
розвитку сільськогосподарського виробництва 
органічної продукції; паралельне ведення орга-
нічного та традиційного сільськогосподарського 
виробництва; механізм переходу сільського 
господарства до виробництва органічної про-
дукції; формування зональних агроекокластерів; 
державне регулювання сільського господарства, 
орієнтованого виробництва органічної продук-
ції, з допомогою цільових програм розвитку.

Як вірно зазначається в літературі, 
основними складовими майбутніх перспектив 
органічного сільського господарства на рівні 
екологічної безпечності виробництва, захисту 
споживачів і навколишнього природного сере-
довища в Україні, повинні бути такі: а) кон-
троль за дотриманням вітчизняними аграрними 
та переробними підприємствами норм щодо 
відповідності продукції органічного сільського 
господарства встановленим вимогам (міжна-
родним стандартам, діючій в Україні норма-
тивно-законодавчій базі у сфері виробництва 
та обігу органічної сільськогосподарської про-
дукції та сировини); б) удосконалення процесів 
природокористування, обов’язкове екологічне 
обґрунтування всіх видів аграрного господарю-
вання, екологічна оцінка проектів нових об’єк-
тів з урахуванням вимог органічного сільського 
господарства; в) державна підтримка розвитку 
органічного сільського господарства; г) впро-
вадження інноваційних екологічних технологій 
виробництва продукції органічного сільського 
господарства тощо [12]

Розробка форм і методів державного регу-
лювання ринку органічної продукції створить 
умови для еволюції органічного землеробства 
в Україні, що дозволить забезпечити екологічно 
чистою продукцією не тільки громадян країни, 
а й забезпечить можливість вітчизняним сіль-
ськогосподарським виробникам стати повно-
правними гравцями на міжнародному органіч-
ному ринку.

Висновки. Формування системи ведення 
органічного сільського господарства не озна-
чає необхідність відмовитися від традиційного 
сільськогосподарського виробництва. Орга-
нічна та традиційна системи ведення сільсько-
господарського виробництва можуть ефек-
тивно функціонувати паралельно одна одній, 
поступово трансформуючись у таку аграрну 
технологію, яка зможе задовольнити поточні 
та передбачувані потреби населення в якісних 
та екологічно безпечних продуктах харчування.

Концентрація земельних, матеріальних, фінан-
сових, трудових ресурсів у напрямі розвитку 
сільського господарства, орієнтованого на вироб-
ництво органічної продукції, не тільки відкриває 
можливості збільшення виробництва вітчизняних 
органічних продуктів, а також сприятиме під-
вищенню якості та екологічної безпеки продук-
ції, розвитку процесів диверсифікації сільського 
господарства та супутніх галузей АПК.
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Причинами високих темпів збільшення попиту на органічну продукцію і розвитку даного ринку 

є погіршення екологічного стану екосистем, забруднення сільськогосподарської продукції нітратами, 
пестицидами, гормонами, антибіотиками. Розвиток агропромислового комплексу в Україні з його 
сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами має піти шляхом сучасного розвитку, разом з інтенсивними 
технологіями впроваджуючи систему екологічного землеробства. Даний напрямок сприятиме формуванню 
нового бренду сільгосподарської продукції, тим самим, отримуючи продукцію високої якості з більшою 
доданою вартістю, забезпечить безпеку довкілля та підвищить якість життя населення.

Формування та розвиток сільського господарства, орієнтованого на виробництво органічної продукції, 
має відповідати наступним системним імперативам: розробка концепції розвитку сільськогосподарського 
виробництва органічної продукції; паралельне ведення органічного та традиційного сільськогосподарського 
виробництва; механізм переходу сільського господарства до виробництва органічної продукції; формування 
зональних агроекокластерів; державне регулювання сільського господарства, орієнтованого виробництва 
органічної продукції, з допомогою цільових програм розвитку.

З метою досягнення економічної, продовольчої та екологічної безпеки країни, підвищення якості життя 
населення, збереження сприятливого довкілля, вирішення економічних та соціальних проблем сільських 
територій, необхідні певні кроки як з боку держави, бізнес-структур, так і населення. По-перше, це 
проведення активної державної політики у сфері екологізації сільськогосподарського виробництва, розвиток 
нормотворчої діяльності у сфері органічного сільського господарства, стимулювання та державна підтримка 
еколого-орієнтованого бізнесу. По-друге, запровадження та застосування екологічної сертифікації, створення 
національних екологічних стандартів, які визначають вимоги до екологічно безпечної продукції. По-третє, 
розвиток культури споживання екопродуктів серед населення, стимулювання свідомого вибору споживачами 
безпечних для здоров’я та екології товарів.

Ключові слова: органічне виробництво, землі сільськогосподарського призначення, продовольча безпека, 
агробізнес, екологічно чиста продукція.

Tsilyurik R.A. LEGAL ASPECTS OF ORGANIC AGRICULTURE DEVELOPMENT
The reasons for the high rate of increase in demand for organic products and the development of this market are 

the deterioration of the ecological state of ecosystems, pollution of agricultural products with nitrates, pesticides, 
hormones, antibiotics. The development of the agro-industrial complex in Ukraine with its favorable soil and climatic 
conditions must follow the path of modern development, together with intensive technologies introducing a system of 
organic farming. This direction will promote the formation of a new brand of agricultural products, thereby obtaining 
high quality products with greater added value, ensure environmental safety and improve the quality of life.

The formation and development of agriculture focused on the production of organic products must meet the 
following system imperatives: development of the concept of development of agricultural production of organic 
products; parallel organic and traditional agricultural production; the mechanism of transition of agriculture to the 
production of organic products; formation of zonal agroecoclusters; state regulation of agriculture, focused on the 
production of organic products, through targeted development programs.

In order to achieve economic, food and environmental security of the country, improve the quality of life, preserve 
a favorable environment, solve economic and social problems of rural areas, certain steps are needed by the state, 
business structures and the population. The first is the implementation of an active state policy in the field of greening 
of agricultural production, the development of rule-making activities in the field of organic agriculture, stimulation 
and state support of environmentally-oriented business. Secondly, the introduction and application of environmental 
certification, the creation of national environmental standards that define the requirements for environmentally friendly 
products. Third, the development of a culture of consumption of organic products among the population, encouraging 
consumers to make conscious choices about products that are safe for health and the environment.

Key words: organic production, agricultural lands, food security, agribusiness, ecologically clean products.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Постановка проблеми. Реалізація прого-
лошеного Конституцією України пріоритету 
прав і свобод особистості зажадала створення 
ефективного механізму їх реалізації та захисту, 
що визначило найважливіші напрямки дер-
жавно-правових перетворень. З проголошен-
ням соціальної держави в суспільстві робиться 
заявка на рішучий крок до переходу від прин-
ципу «рівності можливостей» до принципу 
«рівності результатів». Створення умов реаліза-
ції проголошених Конституцією прав і свобод 
особистості вимагає її активної участі в соці-
альних і економічних процесах, що обумовлює 
потребу в радикальному системному оновленні 
правових форм, що опосередковують держав-
но-владний вплив на інститути громадянського 
суспільства. Проведена в умовах трансформа-
ції економічної і політичної систем адміністра-
тивно-правова реформа не може бути зведена 
до оптимізації та адаптації існуючих правових 
механізмів державного управління стосовно 
нових умов, бо в основі її лежать принципово 
інші підходи до побудови нової системи вза-
ємовідносин виконавчої влади та особисто-
сті, заснованої на ідеї забезпечення розумного 
балансу публічних і приватних інтересів. Різке 
скорочення сфер, що допускають можливість 
використання прямих адміністративних мето-
дів при істотному збагаченні функціональної 
ролі держави призвело до появи нових право-
вих форм державного управління. На тлі струк-
турно-функціонального реформування системи 
виконавчої влади особливої актуальності набула 
одна з форм її реалізації – державна реєстрація, 
яка знайшла своє застосування в усіх сферах 
державного управління (економіка, соціальна 
та адміністративно-політична сфери). Незва-
жаючи на це, сутність і правова природа дер-

жавної реєстрації як форми реалізації виконав-
чої влади досі не стали предметом детального 
дослідження в юридичній літературі. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Певним аспектам теоретико-правового дослі-
дження державної реєстрації приділялась увага 
науковців різних галузей знань. Серед вче-
них-адміністративістів, які займалися дослі-
дженням цієї проблематики, можна відзна-
чити роботи таких науковців як: В. Авер’янов, 
О. Андрійко, Д. Бахрах, Ю. Битяк, Л. Біла-Ті-
унова, В. Вишняков, В. Галунько, А. Головач, 
І. Голосніченко, І. Задоя, С. Ківалов, В. Колпа-
ков, Ю. Тихомиров, О. Шмалій, М. Шульга та ін.

Враховуючи динамічність адміністративного 
законодавства, а також досить швидкі темпи 
розвитку та реформування адміністративного 
права, багато наукових положень частково втра-
тили свою актуальність. Таким чином, цілком 
обґрунтовано можна говорити про те, що сьо-
годні необхідним стає системне і фундамен-
тальне дослідження теоретичних і прикладних 
проблем, пов’язаних з адміністративно-пра-
вовим забезпеченням державної реєстрації на 
основі новітніх теоретико-правових засад. 

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є дослідження сучасних теоре-
тико-правових особливостей адміністративних 
правовідносин в сфері державної реєстрації.

Виклад основного матеріалу. Реєстра-
ційні правовідносини – це врегульовані нор-
мами адміністративно-процесуального права 
суспільні відносини, учасники яких мають 
суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що 
визначаються державою.

Реєстраційні правовідносини – це частина 
адміністративно-процесуальних відно-
син, оскільки вони пов’язані з реалізацією  
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матеріальних правових норм різних галузей 
права (наприклад, конституційного права, що 
визначають статус громадських об’єднань; 
цивільного права, що встановлюють право-
вий режим нерухомого майна; адміністратив-
ного права – надання адміністративних послуг 
з реєстрації тощо). Як справедливо зазначає 
В. Авер’янов, державна реєстрація націлена на 
охорону уповноваженими органами виконавчої 
влади одного з найважливіших об’єктів держав-
ного значення, а саме – на охорону прав і свобод 
громадян, передбачених Конституцією України. 
До них відносяться: право громадян на свободу 
пересування і вибір місця проживання, право на 
приватну власність, в тому числі на нерухоме 
майно, право на створення громадських об’єд-
нань і політичний партій. У державній реєстра-
ції виражається публічний інтерес держави, 
яка прагне забезпечити охорону прав громадян 
і юридичних осіб на будь-яке благо [1, c. 210].

І. Грицяк, досліджуючи поняття та особли-
вості адміністративно-процесуальних право-
відносин, відзначав особливості адміністратив-
но-процесуальних правовідносин, які являють 
собою передбачений правовою нормою юри-
дичний зв’язок між конкретними суб’єктами, 
що володіють певними повноваженнями 
та обов’язками. Ці правовідносини завжди 
виникають на основі правових норм, і реаліза-
ція адміністративно-правових правовідносин 
забезпечується заходами державного впливу. 
Але це загальні ознаки будь-яких правовідно-
син, тому І. Грицяк відзначає спеціальні особ-
ливості адміністративно-процесуальних право-
відносин [6].

Перша особливість полягає в тому, що адмі-
ністративно-процесуальні правовідносини 
виникають у сфері державного управління. 
Отже, адміністративно-процесуальні правовід-
носини, як і матеріальні адміністративно-пра-
вові відносини, мають управлінський характер.

Друга особливість полягає в тому, що наз-
вані відносини є процесуальними. Якщо перша 
особливість дозволяє відокремити адміні-
стративно-процесуальні правовідносини від 
усіх інших, крім матеріальних адміністратив-
но-правових відносин, що виникають у сфері 
державного управління, то друга особливість 
дає можливість провести межу між матеріаль-
ними і процесуальними адміністративно-пра-
вовими відносинами. Управлінський характер 
матеріальних і процесуальних відносин вияв-
ляється фактором, що зближує їх [2, c. 108]. 
З одного боку, це дозволяє відокремити оби-

два види адміністративно-правових відносин, 
з іншого – визначити сферу розподілу адміні-
стративно-процесуальних правовідносин.

Однак, адміністративно-процесуальні відно-
сини, маючи спільний з матеріальними адміні-
стративно-правовими відносинами управлін-
ський характер, відрізняються від них рядом 
ознак, які виражають специфіку адміністратив-
но-процесуальних правовідносин.

Процесуальні адміністративно-правові від-
носини відрізняються від матеріальних за осо-
бливостями виникнення. Для того щоб вини-
кло матеріальне ставлення, необхідні: норма 
права, юридичний факт, правосуб’єктність. Для 
виникнення адміністративно-процесуальних 
правовідносин повинна бути адміністратив-
но-процесуальна норма, і, тільки при наявності 
одночасно матеріальних і процесуальних адмі-
ністративно-правових норм можливе виник-
нення адміністративно-процесуальних право-
відносин.

Мета адміністративно-процесуальних пра-
вовідносин, а, так само реєстраційних правовід-
носин полягає в забезпеченні реалізації припи-
сів матеріальної норми.

Адміністративно-процесуальні правовідно-
сини, зокрема, реєстраційні правовідносини, 
відрізняються за суб’єктами цих правовідносин. 
Якщо учасниками матеріальних правовідносин 
є або можуть бути всі суб’єкти права, то учас-
никами адміністративно-процесуальних право-
відносин тільки спеціально зазначені в законі.

У реєстраційних правовідносинах обов’язко-
вим суб’єктом є орган реєстрації – орган вико-
навчої влади або певний суб’єкт, якому законом 
надано повноваження здійснювати відповідні 
процедури.

Реєстраційні правовідносини передбачають 
собою правовий зв’язок між органом реєстрації 
та заявником (фізичною або юридичною) осо-
бою. При цьому вони є складними правовідно-
синами, оскільки для їх виникнення потрібна 
наявність декількох фактів, які в науці імену-
ються складним фактичним складом.

Таким чином, для виникнення реєстраційних 
правовідносин недостатньо тільки звернутися 
із заявою (простий юридичний факт), а необхід-
ний цілий фактичний склад, комплекс необхід-
них документів.

Як вірно зауважує І. Жаровська, при публіч-
ній реєстрації юридичних осіб і суб’єктів під-
приємництва в реєстраційні відносини вступа-
ють заявники – особи, що звертаються з метою 
надання їм шуканого права: права на створення 
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юридичної особи або права на здійснення еко-
номічної діяльності, спрямованої на отримання 
прибутку [7].

Другою стороною правовідносин є реєстра-
тор – орган виконавчої влади чи уповноваже-
ний суб’єкт, представлений відповідною поса-
довою особою. У реєстраційних відносинах 
владними повноваженнями наділено тільки 
реєстратора: останній зобов’язаний задоволь-
нити законне клопотання заявника (наприклад, 
видати заявнику документ про державну реє-
страцію та здійснити інші обов’язки); реєстра-
тор має право відмовити в державній реєстрації 
у випадках, прямо передбачених правовстанов-
люючим актом, і видати заявнику мотивоване 
рішення про відмову [9].

Заявник має право оскаржити бездіяльність 
реєстратора, який не виконує свої обов’язки або 
ухиляється від їх виконання (у разі недотри-
мання встановлених строків розгляду клопо-
тання заявника).

Дії реєстратора можуть бути обтяжені в про-
цесі реєстраційних відносин (відмова від роз-
гляду клопотання заявника) або за результатами 
розгляду зазначеного клопотання (у разі оскар-
ження рішення про відмову в державній реє-
страції). Оскарження дії (бездіяльності) реєстра-
тора тягне за собою зупинення реєстраційних 
відносин на строк до винесення судом рішення 
за скаргою (спори про відмову в державній реє-
страції або ухилення від державної реєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності).

Реєстраційні відносини виникають у день 
подання документів, необхідних для реєстрації 
прав, органом (установою) юстиції і завершу-
ються у день внесення запису про правочин або 
право до державного реєстру – з дня внесення 
зазначеного запису правочин вважається заре-
єстрованим, а правові наслідки – такими, що 
настали.

Реєстраційні відносини можуть бути припи-
нені реєстратором прав:

–– для з’ясування обставин, що заважають 
здійсненню державної реєстрації, на терміни 
і у випадках, визначених законом;

–– за клопотанням правовласника або упов-
новаженої ним на те особи.

Реєстраційні відносини можуть бути припи-
нені також на підставі ухвали або рішення суду, 
яке заявник або інша зацікавлена особа має 
право оскаржити.

Разом з тим слід зазначити, що в реєстрацій-
них правовідносинах орган реєстрації наділений 
владними повноваженнями, проте вони носять 

не абсолютний характер, оскільки на викона-
вчі органи покладаються певні обов’язки. Коли 
учасники правовідносин наділяються суб’єк-
тивними правами і юридичними обов’язками 
це характеризує таке поняття як зміст правовід-
носин. При цьому зазначимо наступне: суб’єк-
тивні права та юридичні обов’язки виникають 
відповідно до норм права, які визначають коло 
та обсяг суб’єктивних прав та обов’язків. Якщо 
норма права надає одному суб’єкту права певне 
суб’єктивне право, то на іншого суб’єкта покла-
дає юридичний обов’язок, який відповідає 
суб’єктивному праву і, навпаки, кожному юри-
дичному обов’язку одного суб’єкта відповідає 
суб’єктивне право іншого суб’єкта.

Правовідносини – це засіб конкретиза-
ції норм права. У правовідносинах права 
і обов’язки завжди конкретні, прив’язані до 
конкретної ситуації, належать конкретним, наз-
ваним по імені суб’єктам.

Тому як в теорії права, так і в теорії адміні-
стративного права висловлені дві точки зору на 
поняття правовідносини. Ці дві позиції висло-
вили Ю. Битяк та   В. Гаращук, які зазначили, 
що згідно з однією з концепцій для адміністра-
тивно-правових відносин характерні наступні 
ознаки: 

–– виникають в процесі державного управ-
ління; 

–– мають в якості обов’язкового суб’єкта 
орган державного управління (орган виконавчої 
влади); 

–– є відносинами влади-підпорядкування 
і характеризуються юридичною нерівністю сто-
рін [3, c. 132].

Інша концепція адміністративно-правових 
відносин також складається з трьох пунктів. 
Так, зазначені правовідносини: 

–– виникають у сфері державного управ-
ління; 

–– можуть мати місце між усіма суб’єктами 
адміністративного права в будь-якому їх поєд-
нанні; 

–– діляться за співвідношенням прав 
і обов’язків учасників на дві групи: відносини 
влади-підпорядкування і відносини рівноправ-
ності. 

Такий підхід у розгляді адміністративно-право-
вих відносин залишився практично до наших днів.

Поняття адміністративно-процесуальних 
правовідносин влучно визначив І. Голосні-
ченко, який вважав, що адміністративно-проце-
суальні правовідносини слід розглядати як такі  
регульовані правом суспільні відносини, які 
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складаються з приводу вирішення індивідуаль-
но-конкретних справ у сфері державного управ-
ління виконавчими і розпорядчими органами 
державної влади, а в передбачених законом 
випадках іншими державними органами і гро-
мадськими організаціями [5, c. 172].

Вище дано загальне визначення поняття 
адміністративно-процесуальних правовідносин 
і після розгляду змісту адміністративно-проце-
суальних відносин буде зроблена спроба дати 
більш розгорнуте їх визначення.

Як зазначалося, зміст правовідносин станов-
лять суб’єктивні юридичні права та обов’язки. 
У реєстраційних правовідносинах суб’єктивні 
права та юридичні обов’язки нерозривно пов’язані 
одне з одним. Зміст прав одного суб’єкта можна 
визначити через обов’язки іншого суб’єкта. Тому 
суб’єктивні права та юридичні обов’язки можна 
розглядати з різних позицій. Можна аналізувати 
права і обов’язки через вид правовідносин. Ціл-
ком очевидно, що права і обов’язки громадських 
об’єднань і органу реєстрації будуть одні, а права 
і обов’язки органу реєстрації та фізичної особи 
підприємця будуть іншими.

Суб’єктивні права і юридичні обов’язки 
виникають у зв’язку з державною реєстрацією 
певних соціальних благ, але характеризуються 
вони певними ознаками.

По-перше, вони виникають у сфері держав-
ного управління.

По-друге, регулюються спеціальними адмі-
ністративно-процесуальними нормами, що 
містяться в правових актах, що відносяться до 
даного виду правовідносин.

По-третє, неодмінним суб’єктом даного виду 
правовідносин є орган реєстрації – орган вико-
навчої влади, що володіє владними повнова-
женнями.

По-четверте, суб’єктивні права і юридичні 
обов’язки залежать від імперативного харак-
теру державної реєстрації (обов’язкова або 
необов’язкова державна реєстрація).

По-п’яте, не здійснення державної реєстра-
ції не породжує суб’єктивних прав і юридичних 
обов’язків у сфері реєстраційних відносин.

По-шосте, не здійснення державної реєстра-
ції, у випадках передбачених законом тягне 
негативні правові наслідки, в тому числі і залу-
чення до адміністративної або кримінальної 
відповідальності [2, c. 60–71].

По-сьоме, державна реєстрація є єдиним 
доказом зареєстрованого права.

Головним і основним суб’єктивним правом 
заявників є їх право звернутися до органу вико-

навчої влади із заявою про державну реєстрацію 
свого права на набуття статусу юридичної особи, 
фізичної особи підприємця, створення політич-
ної партії, громадського об’єднання, релігійної 
та некомерційної організацій та інших організа-
ційно-правових форм діяльності, передбачених 
законодавством. Це суб’єктивне право грома-
дян і юридичних осіб випливає з Конституції 
України і ґрунтується на принципах поєднання 
добровільності і обов’язковості, рівноправно-
сті, законності, справедливості і гласності. 

Наступним суб’єктивним правом заявника 
є юридична можливість отримати права юри-
дичної особи, якщо це стосується громадських 
об’єднань, політичних партій, некомерційних 
організацій, релігійних організацій, а для інших 
суб’єктів реєстраційних відносин зареєстру-
вати своє право.

Третю групу суб’єктивних прав заявників 
складає юридична можливість надати встанов-
лені законом необхідні документи у встановлені 
терміни. Але це ‘ і правом і обов’язком.

Четверту групу суб’єктивних прав заявників 
становить можливість мати прапори, емблеми, 
вимпели та іншу символіку.

П’ята група суб’єктивних прав заявників 
пов’язана з їх правом отримати документ про 
державну реєстрацію.

Це загальні суб’єктивні права підприємств, 
юридичних осіб, громадських формувань, полі-
тичних партій, громадян.

Спеціальні права учасників реєстраційних 
правовідносин визначаються спеціальним зако-
нодавством про них.

Обов’язками органу реєстрації, зокрема, 
є: зареєструвати відповідну юридичну особу, 
фізичну особу підприємця, або громадянина 
України іноземного громадянина або особу без 
громадянства у строки встановлені законом; 
видати документ про державну реєстрацію або 
здійснити відповідний запис, напис, штамп, 
друк у випадках, передбачених законодавством.

Органи, що здійснюють державну реєстра-
цію прав, несуть відповідальність за своєчасне, 
повне і точне виконання своїх обов’язків, а 
також за повноту і справжність наданої інфор-
мації про зареєстровані права, необґрунтовану 
відмову в державній реєстрації прав або ухи-
лення від державної реєстрації прав.

Сьогодні можливо виділити такі основні 
види реєстраційних правовідносин: правовід-
носини, що виникають у зв’язку з державною 
реєстрацією громадських формувань; правовід-
носини, що виникають у зв’язку з державною 
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реєстрацією релігійних організацій; правовід-
носини, що виникають у зв’язку з державною 
реєстрацією некомерційних організацій; право-
відносини, що виникають у зв’язку з держав-
ною реєстрацією політичних партій; правовід-
носини, що виникають у зв’язку з державною 
реєстрацією актів цивільного стану; правовід-
носини, що виникають у зв’язку з державною 
реєстрацією фізичних осіб підприємців; право-
відносини, що виникають у зв’язку з держав-
ною реєстрацією фермерських господарств; 
правовідносини, що виникають у зв’язку 
з державною реєстрацією харчових продук-
тів, матеріалів і виробів; правовідносини, що 
виникають у зв’язку з державною реєстрацією 
господарських товариств; правовідносини, що 
виникають у зв’язку з державною реєстрацією 
товариств власників житла; правовідносини, 
що виникають у зв’язку з державною реєстра-
цією емісії цінних паперів; правовідносини, що 
виникають у зв’язку з державною реєстрацією 
харчових добавок; правовідносини, що виника-
ють у зв’язку з державною реєстрацією біоло-
гічно активних добавок до їжі; правовідносини, 
що виникають у зв’язку з державною реє-
страцією шкідливих (забруднюючих) речовин 
і потенційно небезпечних речовин; правовідно-
сини, що виникають у зв’язку з державною реє-
страцією права власності на нерухоме майно; 
правовідносини, що виникають у зв’язку з дер-
жавною реєстрацією права спільної власності 
на нерухоме майно; правовідносини, що вини-
кають у зв’язку з державною реєстрацією права 
власності на створений об’єкт нерухомості; 
правовідносини, що виникають у зв’язку з дер-
жавною реєстрацією на об’єкт незавершеного 
будівництва; правовідносини, що виникають 
у зв’язку з державною реєстрацією договорів 
участі в пайовому будівництві; правовідносини, 
що виникають у зв’язку з державною реєстра-
цією сервітутів; правовідносини, що виникають 
у зв’язку з державною реєстрацією іпотеки; пра-
вовідносини, що виникають у зв’язку з держав-
ною реєстрацією довірчого управління та опіки, 
пов’язані з нерухомим майном; правовідносини, 
що виникають у зв’язку з державною реєстра-
цією договору міни; правовідносини, що вини-
кають у зв’язку з державною реєстрацією права 
власності на землю; правовідносини, що вини-
кають у зв’язку з державною реєстрацією права 
постійного (безстрокового) користування зем-
лею; правовідносини, що виникають у зв’язку 
з державною реєстрацією права господарського 
відання та оперативного управління; правовід-

носини, що виникають у зв’язку з державною 
реєстрацією рішення державного органу про 
вилучення земельної ділянки для державних 
потреб [10].

Реєстраційні відносини розрізняються 
залежно від правового положення правовста-
новлюючого нормативного акту. Наприклад, 
між собою в такій залежності розрізняються: 
Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприєм-
ців та громадських формувань» від 15 травня 
2003 року № 755-IV; Закон України «Про дер-
жавну реєстрацію актів цивільного стану» від 
1 липня 2010 року № 2398-VI; Закон України 
«Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 
2004 року № 1952-IV.

Реєстраційні відносини розрізняються за 
своїм статусом і правовим становищем учас-
ників відносини. Наприклад, суб’єкти, які здій-
снюють підприємницьку діяльність, підлягають 
обов’язковій державній реєстрації (імператив-
ний режим реєстраційних відносин), в той же 
час здійснення суб’єктами підприємницької 
діяльності без державної реєстрації залежно від 
суспільно небезпечних наслідків діяння квалі-
фікується як правопорушення.

Таким чином критеріями класифікації реє-
страційних правовідносин являються три кри-
терії: об’єкт; правове становище правовстанов-
люючого нормативного акту; статус і правове 
становище учасників відносини.

У загальній теорії права зазначається, що 
об’єктом правовідносин є те, на що спрямовані 
суб’єктивні права та юридичні обов’язки. Ними 
можуть бути матеріальні і нематеріальні блага. 
До перших відносяться різного роду предмети 
матеріального світу, що можуть задовольнити 
матеріальні потреби суспільства в цілому, окре-
мого колективу або його членів. Так, об’єктами 
права особистої власності можуть бути житло-
вий будинок, взуття, одяг тощо. До других відно-
сяться явища, здатні задовольнити різного роду 
культурні, громадські та інші нематеріальні 
потреби та інтереси суб’єктів права, наприклад 
життя, здоров’я, честь, гідність, ім’я громадя-
нина, недоторканність житла, таємниця листу-
вання, авторство на твори літератури, науки, 
мистецтва, самі твори духовної творчості тощо 
[4, c. 204].

Об’єктом правовідносини може бути також 
результат дій зобов’язаних осіб.

У науці також наголошується, що немає 
єдності поглядів з приводу того, чи є об’єкт 
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елементом будь-яких правовідносин або пра-
вовідносини можуть існувати без об’єктів [8]. 
Є певні підстави для визнання другої точки зору. 
Як приклад можна навести особисті, подружні, 
сімейні відносини, відносини службові, адміні-
стративні.

Видається, що критеріями класифікації адмі-
ністративно-процесуальних правовідносин є не 
те, на що вони спрямовані: або це в кінцевому 
підсумку реєстрація матеріального об’єкта або 
реєстрація нематеріального блага.

Очевидно, що державна реєстрація прав на 
нерухоме майно відноситься до предметів мате-
ріального світу, а державна реєстрація фізичних 
осіб, юридичних осіб чи громадських форму-
вань відноситься до нематеріальних благ.

Таким чином, можна сформулювати поняття 
адміністративно-процесуальних реєстраційних 
правовідносин.

Висновки. Адміністративно-процесуальні 
реєстраційні відносини, маючи спільний з мате-
ріальними адміністративно-правовими відноси-
нами управлінський характер, відрізняються від 
них рядом ознак, які виражають відповідну спе-
цифіку. Критеріями класифікації реєстраційних 
правовідносин являються три критерії: об’єкт; 
правове становище правовстановлюючого нор-
мативного акту; статус і правове становище 
учасників відносини. Адміністративно-проце-
суальні правовідносини в сфері державної реє-
страції – це регульовані адміністративно-про-
цесуальним правом суспільні відносини, що 
складаються у зв’язку з реалізацією суб’єктив-
ного права на матеріальні або нематеріальні 

блага (об’єкти), і учасниками яких є, з одного 
боку – юридична або фізична особа, з іншого – 
державний суб’єкт реєстрації.
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Болгар О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ  
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

У статті досліджено сучасні теоретико-правові особливості адміністративних правовідносин в сфері 
державної реєстрації. Визначено, що реєстраційні правовідносини – це врегульовані нормами адміністративно-
процесуального права суспільні відносини, учасники яких мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки, 
що визначаються державою. Констатовано, що реєстраційні правовідносини – це частина адміністративно-
процесуальних відносин, оскільки вони пов’язані з реалізацією матеріальних правових норм різних галузей 
права (наприклад, конституційного права, що визначають статус громадських об’єднань; цивільного права, 
що встановлюють правовий режим нерухомого майна; адміністративного права – надання адміністративних 
послуг з реєстрації тощо). Виділено спеціальні особливості адміністративно-процесуальних 
правовідносин, перша з яких полягає в тому, що адміністративно-процесуальні правовідносини виникають 
у сфері державного управління, а отже, адміністративно-процесуальні правовідносини, як і матеріальні 
адміністративно-правові відносини, мають управлінський характер. Друга особливість полягає в тому, що 
названі відносини є процесуальними. Обґрунтовано, що адміністративно-процесуальні відносини, маючи 
спільний з матеріальними адміністративно-правовими відносинами управлінський характер, відрізняються 
від них рядом ознак, які виражають певну специфіку. Зазначено, що процесуальні адміністративно-правові 
відносини відрізняються від матеріальних за особливостями виникнення; за суб’єктами цих правовідносин. 
Визначено, що суб’єктивні права і юридичні обов’язки, які виникають у зв’язку з державною реєстрацією 
певних соціальних благ, характеризуються наступними ознаками: вони виникають у сфері державного 
управління; регулюються спеціальними адміністративно-процесуальними нормами, які містяться в правових 
актах, що відносяться до даного виду правовідносин; неодмінним суб’єктом даного виду правовідносин 
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є орган реєстрації – орган виконавчої влади, що володіє владними повноваженнями; суб’єктивні права 
і юридичні обов’язки залежать від імперативного характеру державної реєстрації (обов’язкова або 
необов’язкова державна реєстрація); не здійснення державної реєстрації не породжує суб’єктивних прав 
і юридичних обов’язків у сфері реєстраційних відносин; не здійснення державної реєстрації, у випадках 
передбачених законом тягне негативні правові наслідки, в тому числі і залучення до адміністративної або 
кримінальної відповідальності; державна реєстрація є єдиним доказом зареєстрованого права. Визначено, що 
критеріями класифікації реєстраційних правовідносин являються три критерії: об’єкт; правове становище 
правовстановлюючого нормативного акту; статус і правове становище учасників відносини. Запропоновано 
дефініцію адміністративно-процесуальних правовідносин в сфері державної реєстрації – це регульовані 
адміністративно-процесуальним правом суспільні відносини, що складаються у зв’язку з реалізацією 
суб’єктивного права на матеріальні або нематеріальні блага (об’єкти), і учасниками яких є, з одного боку – 
юридична або фізична особа, з іншого – державний суб’єкт реєстрації.

Ключові слова: адміністративне право, адміністративне законодавство, державна реєстрація, адміністративно-
процесуальні правовідносини, орган реєстрації, акти реєстрації, реєстраційні правовідносини.

Bolgar O.V. ADMINISTRATIVE AND PROCEDURAL LEGAL RELATIONS IN THE FIELD  
OF STATE REGISTRATION

The article examines modern theoretical and legal features of administrative legal relations in the field of 
state registration. It is determined that registration legal relations are public relations regulated by the norms of 
administrative and procedural law, the participants of which have subjective rights and legal obligations determined 
by the state. It is stated that registration legal relations are part of administrative and procedural relations, since they 
are related to the implementation of material legal norms of various branches of law (for example, constitutional 
law, which determine the status of Public Associations; civil law, establishing the legal regime of immovable 
property; administrative law – provision of administrative services for registration, etc.). Special features of 
administrative-procedural legal relations are highlighted, the first of which is that administrative-procedural legal 
relations arise in the sphere of Public Administration, and therefore, administrative-procedural legal relations, like 
material administrative-legal relations, have a managerial character. The second feature is that these relationships 
are procedural. It is proved that administrative and procedural relations, having a common managerial character with 
material administrative and legal relations, differ from them in a number of features that express certain specifics. 
It is noted that procedural administrative and legal relations differ from material ones in terms of the specifics of 
their occurrence; by the subjects of these legal relations. It is determined that subjective rights and legal obligations 
arising in connection with the state registration of certain social benefits are characterized by the following features: 
they arise in the sphere of Public Administration; regulated by special administrative and procedural rules that 
are contained in legal acts related to this type of legal relationship; the indispensable subject of this type of legal 
relationship is the Registration Authority-the executive authority that has authority; subjective rights and legal 
obligations depend on the mandatory nature of state registration( mandatory or optional state registration); failure 
to implement state registration does not give rise to subjective rights and legal obligations in the field of registration 
relations; failure to carry out state registration, in cases provided for by law, entails negative legal consequences, 
including bringing to administrative or criminal liability; state registration is the only proof of the registered right. 
It is determined that the classification criteria for registration legal relations are three criteria: the object; the legal 
status of the title normative act; the status and legal status of the participants in the relationship. The proposed 
definition of administrative-procedural legal relations in the field of state registration is regulated by administrative – 
procedural law public relations that develop in connection with the implementation of a subjective right to tangible 
or intangible goods (objects), and the participants of which are, on the one hand, a legal entity or individual, on the 
other, a state subject of registration.

Key words: administrative law, administrative legislation, state registration, administrative and procedural legal 
relations, registration authority, acts of registration, registration legal relations.
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МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ ЯК ЕЛЕМЕНТ БЮДЖЕТНОЇ 
ТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Постановка проблеми. Станом на сьогодні 
Україна перебуває у площині трансформацій 
та зміни вектора економіко-правової системи 
та державного механізму управління, основною 
рушійною силою яких виступає євроінтегра-
ційний напрям розвитку. Проведення реформи 
децентралізації та наближення до стандартів 
соціально-економічного розвитку країн ЄС 
зумовили переосмислення та переформату-
вання фінансових механізмів держави та поси-
лили роль та місце місцевих бюджетів в струк-
турі бюджетної системи України. Місцевий 
бюджет виступає важливою ланкою бюджет-
ної системи країни адже за його допомогою 
забезпечується незалежність та ефективність 
функціонування органів муніципальної влади, 
яка виступає нормативно-правовим гарантом 
соціального розвитку та забезпечення територі-
альних одиниць. З огляду на це виникає необ-
хідність дослідження проблематики правової 
природи категорії місцевого бюджету в струк-
турі бюджетної та фінансової системи України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичним базисом стали наукові доробки 
зарубіжних та вітчизняних вчених, які в своїх 
роботах досліджували роль та місце місцевих 
бюджетів у складі бюджетної та фінансової сис-
теми держави. Серед вітчизняних вчених дослі-
дженням даної категорії займаються: О.П. Кири-
ленко, О.Д. Василик, О.А. Музика, Н.І. Власюк, 
С.А. Попов, В.В. Зубенко, А.С. Крупник та ін. 
Проте незважаючи на значні наукові здобутки 
в сфері дослідження місцевих бюджетів дана 
категорія потребує подальшого вивчення 
в зв’язку з постійним розвитком суспільних від-
носин в сфері нормативно-правового, фінансо-
во-економічного та політичного устрою країни.

Мета статті полягає у ґрунтовному аналізі 
правової природи категорії «місцевий бюджет», 
вивчення процесів та механізмів функціону-
вання місцевого бюджету, дослідження його 
сутності, а також визначення ролі та місця міс-
цевих бюджетів у структурі бюджетної та фінан-

сової системи України в сучасних умовах через 
призму правових аспектів.

Виклад основного матеріалу. Проаналізу-
вавши досвід розвинених країн можна спостері-
гати, що в загальному вигляді у сучасному світі 
поширені такі види бюджетних систем: дво-
рівнева (унітарна) та трирівнева (федеральна) 
бюджетні системи. Завданням таких бюджет-
них систем є максимальне наближення джерела 
фінансування державних послуг до споживачів 
цих послуг (у ЄС це положення імплементоване 
у ключовий принцип європейської демокра-
тії – принцип субсидіарності). У таких бюджет-
них моделях розрізняють централізовану 
та децентралізовану бюджетні системи [4, с. 17]. 
Бюджетна система України вважається одним із 
головних позитивних надбань державотворчих 
процесів в Україні на початковому етапі її ста-
новлення, а потім – її подальше реформування 
і вдосконалення. Бюджетна система України 
є сукупністю державного бюджету та місцевих 
бюджетів та побудована з урахуванням еко-
номічних відносин, державного і адміністра-
тивно-територіальних устроїв і врегульована 
нормами права. Склад вітчизняної бюджет-
ної системи визначено Бюджетним кодексом 
України [16]. Бюджет займає провідне місце 
у фінансовій системі кожної країни не залежно 
від політичного чи адміністративно-територі-
ального устрою держави. Економічна та пра-
вова природа місцевого бюджету проявляється 
у незалежності та самостійності органів міс-
цевого самоврядування а також спроможності 
органів муніципальної влади надавати суспіль-
ству унікальні блага та послуги за принципом 
територіального поділу, які істотно впливають 
на рівень добробуту та якість життя населення 
[7, с. 3]. Інститут місцевих бюджетів є самостій-
ним та багатоаспектним утворенням, де мова 
йде про специфічний інститут законодавства, 
що припускає як сполучення норм законодав-
ства  різних галузей (конституційного, адмі-
ністративного, фінансового, муніципального 
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права), так і сукупність правових норм, що 
регулюють досить своєрідні фінансово-правові 
відносини щодо руху фінансових ресурсів орга-
нів місцевого самоврядування [9, с. 92]. Міс-
цевий бюджет досить складана економіко-пра-
вова категорія, яка розкривається через цілий 
спектр прояву її властивостей та форм взаємодії 
з іншими сферами державотворчого процесу. 
Саме завдяки вивченню таких форм взаємодії 
та відображенню в нормах законодавства різних 
галузей (конституційного, адміністративного, 
фінансового, муніципального права) стає мож-
лива гармонізація понятійно-категоріального 
апарату правової природи місцевого бюджету. 
Формування знань та повноти розуміння сут-
ності категорії в свою чергу може гарантувати 
наступне успішне втілення та реалізації функці-
онального навантаження як бюджетної системи 
та і фінансової взагалі по країні. 

Зважаючи на динамічність розвитку місце-
вих фінансів як елемента бюджетної системи 
держави, доцільним провести дослідження 
різних підходів та особливостей трактування 
поняття «місцевий бюджет». Розглядаючи 
поняття «місцевий бюджет» й аналізуючи його 
зі точки зору історичного розвитку, слід заува-
жити: саме слово бюджет походить з норманд-
ського «bouquet bouqtte» – «торба», «кишеня», 
з якого утворилося англійське «budget» 
[11, с. 125]. Більшість науковців (В.І. Крав-
ченко, О.П. Кириленко, П.К. Бечко, О.В. Ролін-
ський та ін.) розглядають дану категорію у трьох 
аспектах: як нормативно-правовий акт, як план 
доходів та видатків, як економічну категорію 
[10, с. 162]. Такий трирівневий підхід до тракту-
вання сутності зазначеної категорії дає можли-
вість всебічного вивчення та врахування в прак-
тичній реалізації положень, норм, принципів 
і значущості місцевих бюджетів. Натомість інші 
вчені розглядають місцевий бюджет як сукуп-
ність економічних (грошових) відносин, що 
виникають у зв’язку з утворенням та викорис-
танням фондів грошових засобів місцевих орга-
нів влади у процесі перерозподілу національ-
ного доходу з метою забезпечення розширеного 
відтворення та задоволення соціальних потреб 
суспільства [2, с. 783]. 

На думку О.Д. Василика, «місцеві бюджети – 
це фонди фінансових ресурсів, призначені для 
реалізації завдань і функцій, що покладаються 
на органи місцевого самоврядування та які 
сприяють забезпеченню фінансової самодостат-
ності розвитку територій держави, визначають 
ефективність впливу місцевих органів влади на 

розвиток економічного потенціалу їх територій 
[15, с. 142]. 

Законодавче визначення поняття «місцевий 
бюджет» міститься у статті 1 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні» де зазначено, що 
бюджет місцевого самоврядування (місцевий 
бюджет) – це план утворення і використання 
фінансових ресурсів, необхідних для забезпе-
чення функцій та повноважень місцевого само-
врядування. 

Проаналізувавши підходи до визначення 
поняття «місцевий бюджет» можна виділити 
ряд його основних ознак, до яких відносять 
наступні: 

– територіальна приналежність місцевого 
бюджету; 

– соціальна спрямованість; 
– залежність формування та використання 

фінансового ресурсу місцевого бюджету від 
економічного потенціалу територіальної гро-
мади; 

– залежність формування та функціонування 
місцевого бюджету від особливостей побудови 
міжбюджетних відносин; 

– законодавча та нормативно-правова визна-
ченість особливостей складання та функціону-
вання місцевих бюджетів [5,с. 5]. 

Що стосується призначення місцевих 
бюджетів то безпосередньо дослідивши нау-
кові доробки різних вчених, які сформулювали 
основні складові багатопланової ролі місцевих 
бюджетів, не можемо не погодитися з тими, які 
вважають їх: важливим чинником соціально-е-
кономічного розвитку і фінансової стабільності 
в державі; основним інструментом в механізмі 
макроекономічного регулювання; фінансовим 
базисом місцевого самоврядування; інстру-
ментом реалізації державної регіональної полі-
тики; планами формування і використання; 
основним важелем фінансового вирівнювання, 
а головне місцевим бюджетам належить важ-
лива роль у забезпеченні конституційних гаран-
тій, вирішенні соціальних проблем, піднесенні 
рівня добробуту населення [8]. Тобто будучи 
організаційною формою мобілізації дохо-
дів і здійснення витрат місцевими органами 
самоврядування, місцеві бюджети виступають 
балансовими розрахунками, які відповідають 
вимогам щодо складання балансів, тобто у них 
представлені дохідна та витратна частини, а їх 
основою є принцип збалансування [1, с. 226]. 
Функціональна структура місцевого бюджету 
визначається принципами побудови зведе-
ного бюджету в бюджетній системі України.  
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Охарактеризуємо зазначені принципи в контек-
сті їх реалізації:

– принцип єдності бюджетної системи 
України (тобто бюджети в Україні забезпечені 
єдиною правовою базою, єдиною грошовою 
системою, єдиним регулюванням бюджет-
них відносин та єдиним порядком виконання 
бюджетів. На основі даного принципу ґрунту-
ється цілісність бюджетної системи);

– принцип збалансованості (тобто видатки 
місцевих бюджетів покриваються їх реальними 
доходами);

– принцип самостійності (тобто місце-
вий бюджет є самостійною ланкою зведеного 
бюджету, що закріплюється відповідними дже-
релами доходів та правом органів місцевого 
самоврядування визначати напрями викори-
стання коштів бюджету згідно із законодав-
ством України );

– принцип субсидіарності (спеціальний 
принцип, закріплений в Європейській хар-
тії місцевого самоврядування, що передбачає 
розподіл видатків на максимально можливому 
наближенні суспільних послуг до їх безпосе-
реднього споживача) [13].

Як вже зазначалося місцеві бюджети є скла-
довою частиною бюджетної системи України. 
Місцевими бюджетами відповідно до ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні » є бюджет 
Автономної Республіки Крим, обласні, районні, 
міські, селищні, сільські бюджети та бюджети 
об’єднаних територіальних громад, що ство-
рюються згідно із законом та перспективним 
планом формування територій громад. Усі міс-
цеві бюджети органів місцевого самовряду-
вання є самостійними, що забезпечується закрі-
пленням за ними відповідних джерел доходів 
бюджету, правом місцевих органів влади визна-
чати напрями використання бюджетних коштів 
відповідно до законодавства України, правом 
відповідних місцевих рад самостійно і неза-
лежно одне від одного розглядати та затвер-
джувати відповідні місцеві бюджети [14, с.161]. 
Як зазвичай місцеві бюджети формуються 
з балансу доходів і витрат фінансових ресурсів 
відповідної територіальної громади. Ці бюджети 
складають основу фінансових відносин між 
підприємницькими структурами і населенням 
на даній території, між бюджетами різних рів-
нів щодо перерозподілу фінансових ресурсів, а 
також визначають рівень взаємовідносин між 
місцевими бюджетами (обласними, районними, 
міськими, селищними, сільськими) та держав-
ним (центральним) бюджетом [12, с. 136]. За 

підсумками аналізу інституту місцевих бюдже-
тів в Україні, як основного фінансового інсти-
туту муніципальної влади, на базі якого форму-
ються всі фінансові ресурси, протягом періоду 
впровадження реформи децентралізації спо-
стерігається тенденція до зростання власних 
доходів загального фонду місцевих бюджетів. 
Основу структури місцевих бюджетів станов-
лять податки на доходи фізичних осіб, крім того 
саме ПДФО забезпечує найбільший приріст 
надходжень до місцевого бюджету органів міс-
цевого самоврядування [3]. Значна частка дохо-
дів місцевих бюджетів належить: надходженням 
єдиного та акцизного податку; трансфертам 
з державного бюджету – дотаціям та субвенціям. 
Слід зазначити що в період з 2019 по 2020 рр. 
спостерігалися зменшення обсягів надходжень 
до місцевих бюджетів це було пов’язано зі стис-
канням економіки через пандемію COVID-19 
проте наразі в умовах бюджетної децентралі-
зації відбувається переформатування системи 
державних трансфертів і тому механізм доходів 
та видатків місцевих бюджетів виходить на пра-
вильну траєкторію свого розвитку. В контексті 
цього важливого значення набуває підвищення 
ефективності механізму використання фіскаль-
них інструментів з метою взаємоузгодження 
дохідних та видаткових повноважень муні-
ципальної влади, удосконалення підходів до 
моделювання фінансово-економічних процесів, 
у тому числі щодо планування податкових над-
ходжень, що дозволить підвищити дієвість фор-
мування доходів місцевих бюджетів. Доцільним 
є подальше посилення системності та послі-
довності у реалізації бюджетної політики щодо 
децентралізації, визначення відповідної струк-
тури дохідної частини місцевих бюджетів різ-
них рівнів шляхом розробки бюджетної стра-
тегії із врахуванням циклічності економічного 
розвитку, бюджетно-податкової збалансованості 
та проведення бюджетної децентралізації [6]. 
На сьогодні поки не можна з впевненістю гово-
рити про остаточні перспективи для розвитку 
децентралізації фінансових ресурсів певних 
соціально-економічних та територіальних груп 
так як цей процес в країні знаходиться на стадії 
початкової реалізації. Як показує практика роз-
винених країн, саме децентралізація є важливим 
дієвим економіко-правовим та політичним меха-
нізмом реалізації бюджетної реформи в країні. 

Висновки. Отже, на сучасному етапі роз-
витку України місцевим бюджетам приділя-
ється значна увага, адже вони виступають одним 
із основних важелів в механізмі фінансового 
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забезпечення та вносять вагомий вклад в соці-
ально-економічний розвиток населення пев-
ної територіальної громади. Місцеві бюджети 
є складовим елементом в структурі бюджетної 
системи України та відрізняються своєю бага-
тогранністю, тобто їх не можна віднести лише 
до однієї категорії, а необхідно розглядати як 
сукупність правових, політичних, фінансових 
та економічних факторів. За правовою приро-
дою місцеві бюджети відносять до законодав-
чих актів регулювання бюджетного процесу на 
місцевому рівні, а економічна сутність місцевих 
бюджетів полягає у використанні фондів фінан-
сових ресурсів місцевих органів влади у про-
цесі перерозподілу національного доходу.
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основною рушійною силою яких виступає євроінтеграційний напрям розвитку. Визначено, що проведення 
реформи децентралізації та наближення до стандартів соціально -економічного розвитку країн ЄС зумовили 
переосмислення та переформатування фінансових механізмів держави та посилили роль та місце місцевих 
бюджетів в структурі бюджетної системи України. Доведено, що місцевий бюджет виступає важливою 
ланкою бюджетної системи країни адже за його допомогою забезпечується незалежність та ефективність 
функціонування органів муніципальної влади. Встановлено необхідність дослідження проблематики 
категорії місцевого бюджету в структурі бюджетної системи України. Доведено, що на сучасному етапі 
розвитку України місцевим бюджетам приділяється значна увага, адже вони виступають одним із основних 
важелів в механізмі фінансового забезпечення та вносять вагомий вклад в соціально-економічний розвиток 
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населення певної територіальної громади. В статті запропонована градація сутності місцевих бюджетів 
як складових в структурі бюджетної системи України, що відрізняються своєю багатогранністю, тобто їх 
не можна віднести лише до однієї категорії, а необхідно як сукупність правових та економічних факторів. 
Доведено, що за правовою природою місцеві бюджети відносять до законодавчих актів регулювання 
бюджетного процесу на місцевому рівні, а економічна сутність місцевих бюджетів полягає у використанні 
фондів фінансових ресурсів місцевих органів влади у процесі перерозподілу національного доходу.

Ключові слова: правові аспекти, місцевий бюджет, бюджетна система України, принципи бюджетної 
системи, децентралізація, фінансова система України.

Krutko M.A. LOCAL BUDGET AS AN ELEMENT OF THE BUDGETARY AND FINANCIAL SYSTEM 
OF UKRAINE: LEGAL ASPECTS

The article is devoted to the legal characteristics and legislative support of local budgets as an element of the 
budget system of Ukraine through the prism of interpreting the essence, establishing the function and significance 
in the system of modern development of the country. It is established that as of today Ukraine is in the plane of 
transformations and changes in the vector of the economic system and state governance mechanism, the main 
driving force of which is the European integration direction of development. It is determined that the implementation 
of decentralization reform and approximation to the standards of socio-economic development of the EU led to 
rethinking and reformatting the financial mechanisms of the state and strengthened the role and place of local 
budgets in the budget system of Ukraine. It is proved that the local budget is an important part of the country's budget 
system because it ensures the independence and efficiency of municipal authorities. The necessity of research of 
problems of a category of the local budget in structure of budgetary system of Ukraine is established. It is proved 
that at the current stage of development of Ukraine local budgets are given considerable attention, because they are 
one of the main levers in the mechanism of financial support and make a significant contribution to socio-economic 
development of a certain territorial community. The article proposes the gradation of the essence of local budgets 
as components in the structure of the budget system of Ukraine, which differ in their versatility, ie they can not be 
attributed to only one category, but as a set of legal and economic factors. It is proved that by their legal nature 
local budgets are legislative acts regulating the budget process at the local level, and the economic essence of local 
budgets is to use the funds of financial resources of local authorities in the process of redistribution of national 
income. It is determined that the actual implementation of local authorities and their active influence on the socio-
economic situation in the region directly depends on a sufficient amount of material and financial resources at 
their disposal, and therefore its relevance in modern conditions is the formation of local budget revenues. as one 
of the main levers in the sphere of activity of municipal authorities. The analysis of current problematic aspects of 
local budget revenues shows that despite the introduction of financial independence of local governments in the 
reform of budget decentralization and their expansion of powers in the field of local budgeting in practice, these 
provisions are not confirmed. It is proved that in order to optimize the mechanisms of local budget revenues and 
increase the efficiency of local financial management it is necessary to solve a number of problems: imperfection 
and inconsistency of legislation in the field of revenue generation of local budgets; high level of concentration of 
financial resources in the state budget; blurred mechanism between territorial financial equalization and distribution 
of powers between public authorities and local governments, etc.

Key words: legal aspects, local budget, budget system of Ukraine, principles of budget system, decentralization, 
financial system of Ukraine.
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ПРАВА ЖІНОК ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Вступ. Ґендерна рівність - це рівний право-
вий статус жінок і чоловіків та рівні можливості 
для його реалізації, що дозволяє особам обох 
статей брати рівну участь у всіх сферах життє-
діяльності суспільства [1].

В останні десятиліття в світі гендерні 
питання стали підійматися все частіше, на різ-
них рівнях, в різних галузях – від соціології 
до збройних сил. Соціальна рівність чоловіків 
та жінок закріплена на законодавчому рівні 
в багатьох країнах, включаючи Україну. Разом 
з тим, реальна ситуація з гендерним паритетом 
у всіх сферах життя поки що є далекою від іде-
алу, адже частина прав жінок потурається тим 
чи іншим способом, так само як і чоловіки теж 
страждають від порушення їхніх прав у деяких 
аспектах життя.

Україна поки що посідає 59 місце в світі 
з півтори сотні країн, що беруть участь в цьому 
рейтингу, за показником «гендерний розрив», 
що готується Світовим економічним фору-
мом та вимірює величину гендерного розриву 
у чотирьох важливих сферах нерівності між 
чоловіками та жінками: економічна участь, 
рівень освіти, політичне представництво 
та сфера здоров’я. Поки що у всіх перелічених 
сферах жінки програють за представництвом, 
особливо у керівних органах. Жінки отриму-
ють менш відповідальні посади, вони отриму-
ють меншу зарплату, вони менше представлені 
у різних органах влади.

Можна виокремити такі основні причини 
гендерної нерівності в Україні: стереотипи 
(стосовно того, що жінка – це домашня істота, 
берегиня родини, не повинна займати важливі 
посади); гендерні установки (патріархальні, 
тобто, жінка повинна підкорятися чоловікові, 

та феміністичні, тобто несприйняття існування 
в сім’ї та суспільстві суворо закріплених чоло-
вічих і жіночих ролей). Основними напрямами 
державної гендерної політики в Україні є: дер-
жавно-правове регулювання гендерних відно-
син; сприяння розвиткові гендерної демократії 
та гендерної культури в суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми. Проблематикою гендерних питань 
в останні роки займалося немало науковців 
з різних сфер: серед них є психологи, філо-
софи, юристи, економісти, політологи та вчені 
інших напрямів досліджень. Серед найбільш 
ґрунтовних досліджень можна виділити наступ-
них науковців: І.О. Грицай, А.Ф. Орєшкову, 
О.С. Ядловську, К.В.Степаненко, В.О. Боняк, 
В.П. Кононець, Л.П. Сірко, А.Г. Гаркушу, 
Л.І. Кормич, О.Ю. Дрозда, А.С. Політову, 
С.Є Лишанича, В.В. Чернея, О.А. Гузьмана, 
Н.Л. Полішко, О.О. Бакуменко, О.А. Марти-
ненко, О.М. Смірнова та інших. Вони заува-
жують, що розглядаючи жінку в соціумі поряд 
із чоловіком, тобто крізь призму гендерних 
стереотипів, видно, що не лише в Україні, а 
й в інших країнах світу існує невирішена та зна-
чна проблема гендерної стратифікації. Хоча 
законодавчо закріплено рівноправ’я, водночас 
суспільство не може відійти від настанов, які 
виявляються в зверхності чоловіка над жінкою, 
що чітко простежується під час вибору жінками 
професії, зокрема служби в органах Національ-
ної поліції України [2-9].

Результати досліджень закордонних вчених 
свідчать про те, що жінки-поліцейські воліють 
виконувати весь спектр поліцейських обов'язків. 
Використовуючи дані опитування, проведеного 
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в трьох поліцейських коледжів Китаю, вивчено 
ставлення курсантів поліції до гендерної інтегра-
ції, а саме: не виявлено суттєвої різниці в став-
ленні до гендерної інтеграції між курсантами-чо-
ловіками та жінками, а результати кластерного 
аналізу показали, що лише невелика частина 
курсантів поліції підтримує надання жінкам 
спеціалізованих завдань [10]. У статті [11] наго-
лошено, що досвід роботи в поліції може покра-
щити традиційні гендерні установки та розкри-
ває сутність механізмів, які пояснюють гендерне 
ставлення поліції, відбір до поліції та соціаліза-
цію під час роботи. А у дослідженні [12] вчені 
вказують на те, що гендерна упередженість може 
зіграти не на користь тій чи іншій організації. 
Жінки можуть проявити свої таланти у будь-якій 
сфері, в тому числі і на військовій службі або на 
службі в поліції. В дослідженні [13] наведено 
данні опитування 512 присяжних поліцейських 
у Корейському національному поліцейському 
агентстві стосовно наявності стресу у жінок-о-
фіцерів та чоловіків-офіцерів. Виявлено, що три-
вожність та депресія в рівній мірі притаманна 
обом статям. Автори пропонують заходи дер-
жавного впливу для зниження рівня тривожності 
у поліцейських. 

Тобто, як видно зі стислого аналізу науко-
вих джерел українських та закордонних вчених, 
є успішні приклади подолання гендерних стере-
отипів в різних сферах діяльності, в тому числі 
і у військовій та поліцейській.

Метою статті є аналіз конституційно-пра-
вових засад забезпечення рівних прав чоловіків 
та жінок, а також основних гендерних стратегій 
України до встановлення гендерної демократії; 
розробка рекомендацій щодо розширення ген-
дерних прав громадян України.

Виклад основного матеріалу. В Україні 
основним Законом є Конституція, і саме вона 
гарантує громадянам права та свободи, вклю-
чаючи гендерну рівність. Так, стаття 24 звучить 
наступним чином: Громадяни мають рівні кон-
ституційні права і свободи та є рівними перед 
законом. Не може бути привілеїв чи обмежень 
за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного 
та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками [14]. З одного боку, роботодавець, 
наприклад, повинен враховувати цю статтю 
Конституції України та надавати рівні права на 
робочому місці як жінкам, так і чоловікам. Але 
в реальності це поки що не відповідає дійсно-
сті, адже більшість керівних та відповідальних 

посад займають чоловіки, жінкам доручають 
менш відповідальну роботу, пояснюючи це тим, 
що роботодавець береже жінку, аби вона мала 
сили та здоров’я займатися родиною та дітьми, 
а служба чи робота – то вже має бути на другому 
місці для жінки і їй не варто витрачати зайву 
енергію на роботі. 

Значним чином стримує права жінок дію-
чий Кодекс законів про працю України, в якому 
записано, що «Не допускається залучення до 
робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт 
у вихідні дні і направлення у відрядження вагіт-
них жінок і жінок, що мають дітей віком до 
трьох років» [15]. Це, безумовно, порушення 
прав жінок, адже тільки сама жінка може вирі-
шувати – сидіти їй з дитиною до трьох років чи 
доручити це комусь. Наприклад, в деяких краї-
нах світу відсутнє таке поняття як декретна від-
пустка, жінка майже одразу після пологів (впро-
довж місяця) виходить на роботу, а свої сімейні 
справи вирішує паралельно, при чому успішно, 
адже є спеціально навчені особи, що займа-
ються вихованням та доглядом за дитиною, 
поки їх матір працює. І в цьому немає нічого 
страшного, адже жінка не втрачає безцінні роки 
побудови своєї кар’єри, тому в наш час, якщо 
жінка відійде від робочих справ на три або 
шість років, вона значно відстане від останніх 
тенденцій, вона програватиме у порівнянні із 
іншими колегами. Тому жінці є сенс продовжу-
вати кар’єру, а дитина, коли виросте, буде тільки 
пишатися своєю успішною матір’ю. Оплатити 
няню та не йти у декрет теж можуть дозволити 
собі не всі жінки, а тому вимушені покидати 
місце роботи на три, а то і шість років декрету, 
втрачаючи в цей час свою професійну квалі-
фікацію, відстаючи від інших колег, і в першу 
чергу, від чоловіків.

Наступним кроком у напрямі розширення 
гендерних прав жінок в українському зако-
нодавстві стало ухвалення в 2005 році Закону 
України «Про забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків», яким визначено 
основні вектори реалізації гендерного пари-
тету на всіх рівнях.  В статті 1 цього Закону 
визначено, що до основних напрямів державної 
ґендерної політики можна віднести наступні: 
утвердження ґендерної рівності; недопущення 
дискримінації за ознакою статі; запобігання 
та протидія насильству за ознакою статі; захист 
суспільства від інформації, спрямованої на дис-
кримінацію за ознакою статі. Відомо, що багато 
жінок стикалися із гендерною нерівністю на 
робочому місці, ще й досі чоловіки сприйма-
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ють жінок як обслуговуючий персонал, напри-
клад, як таку особу, що може зробити чай або 
каву при цьому не вважають, що жінки можуть 
бути рівноцінними партнерами чоловіків на 
робочому місці. Також багато жінок стикалися 
із сексуальними домаганнями на робочому 
місці, а враховуючи недосконале законодавство 
в цьому напрямі і малу ймовірність того, що 
жінка зможе доказати факт насильства, то вона 
зазвичай вимушена замовчувати ганебні факти 
залицянь колег-чоловіків. Так, статтею 4 цього 
Закону  передбачено проведення ґендерно-пра-
вової експертизи чинного законодавства та про-
єктів нормативно-правових актів. Мається на 
увазі, що поки що у нас в країні є закони, що 
стримують права жінок і потрібно уважно 
подивитись на ці закони та надати пропозиції як 
їх покращити. А відповідно до статті 15 цього 
Закону політичні партії та виборчі блоки під час 
висунення кандидатів у народні депутати Укра-
їни в багатомандатному загальнодержавному 
виборчому окрузі передбачають представни-
цтво жінок і чоловіків у відповідних виборчих 
списках [1]. 

Рівне виборче право забезпечується згідно 
з п. 1 ч. 5 ст. 3 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України»: «…забороною 
привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати 
за ознаками раси, кольору шкіри, політич-
них, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками» [16]. 

Разом з тим, потрібно зауважити, що хоча за 
останні тридцять років кількість жінок-пред-
ставниць органів влади на різних рівнях збіль-
шилася, все одно кількість чоловіків-мож-
новладців все ще домінує.

Наступними важливими документами в сфері 
гендерної рівності є: Указ Президента України 
від 6 квітня 2011 року №389/2011 «Про Поло-
ження про Міністерство соціальної політики 
України» визначає, що Мінсоцполітики є спе-
ціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади з питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, попере-
дження насильства в сім’ї та з питань протидії 
торгівлі людьми; Закон України «Про протидію 
торгівлі людьми» (2011 р.) визначає організа-
ційно-правові засади протидії торгівлі людьми, 
гарантуючи ґендерну рівність. На жаль, факти 
торгівлі людьми зафіксовані в усіх областях 
України; Наказ Мінсоцполітики від 8.06.2012 
№ 345 «Про Експертну раду з питань розгляду 

звернень за фактами дискримінації за ознакою 
статі»; Державна програма протидії торгівлі 
людьми до 2025 р. та інші.

Також важливими в сфері подолання гендер-
ної нерівності є закони України «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Укра-
їні» 2012 року і «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» 2017 року. Перший 
передбачає заборону дискримінації, зокрема за 
ознакою статі, а другий чітко визначає всі види 
домашнього насильства, і домашнє насильство 
нарешті стає кримінальним  злочином. 

Завдяки Закону про протидію домашньому 
насильству сотні жінок отримали допомогу, 
наприклад, в поліції працює підрозділ «Поліна», 
фахівці якого виїжджають саме на виклики, 
пов’язані із домашнім насильством, вони ство-
рили базу кривдників, як за кордоном, і тепер ці 
відомості є в особовій справі кожного поруш-
ника, що далі буде завдавати йому проблем, 
наприклад, при влаштуванні на роботу. На жаль, 
відділити жертву від кривдника в наш час зазви-
чай досить важко, адже це особи або родина, що 
вимушена проживати під одним дахом і не має 
змогу роз’їхатися по різних будинках. 

Задля попередження насильству в Укра-
їні вже в школах та в університетах проводять 
відповідні заняття на цю тематику, аби грома-
дяни України і самі не стали насильниками, і не 
стали жертвами насильства. В 2020 році в Укра-
їні відкрито урядову гарячу лінію з протидії 
домашньому насильству – 1547. На цей номер 
можуть анонімно звернутися жертви домаш-
нього насильства. Також в нашій країні відкрито 
дев’ять шелтерів – притулків для постраждалих 
від домашнього насильства. 

Стосовно гендерної політики в сфері безпеки 
і оборони, то тут багато років спостерігаємо ген-
дерні стереотипи стосовно того, що жінкам забо-
ронено працювати на деяких посадах [17-29]. 
В зв’язку з цим в період з 2014 року, з моменту 
проведення бойових дій в районі Донецької 
та Луганської областей, багато жінок приймали 
участь в бойових завданнях, були снайперами, 
а реально вони були оформлені кухарками, що, 
на наш погляд, є несправедливим. Цю ситуацію 
вдалося виправити підписанням Національного 
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». 

В сфері МВС в останні роки відбулися пози-
тивні зрушення, адже на законодавчому рівні 
були зняті обмеження жінкам займати ті чи інші 
посади. Так, в грудні 2017 року було скасовано 
наказ Міністерства охорони здоров’я № 256 від 



№ 1/2022

64

1993 року, яким було визначено перелік із 450 
заборонених професій для жінок. Тепер жінки 
можуть працювати і пожежниками, і водо-
лазами, і кермувальниками тощо. Крім того, 
у вересні 2018 року Верховною Радою України 
підписано Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо забезпечення рів-
них прав і можливостей жінок і чоловіків під 
час проходження військової служби у Збройних 
Силах України та інших військових формуван-
нях» № 2523-VIII № 2523-VIII. Ці зміни перед-
бачають рівні права чоловіків та жінок при укла-
данні контракту на військову службу,  жінкам 
дозволити їздити у відрядження та заступати 
на добові наряди. Також раніше до жінок-вій-
ськовослужбовців застосовувалися більш м’які 
заходи покарання, а тепер жінки несуть відпові-
дальність і покарання нарівні із чоловіками. 

В 2021 році в Збройних силах служили при-
близно 57 тисяч жінок. Серед цивільних пра-
цівників ЗСУ жінки становлять понад 54 % 
від загальної кількості цивільного особового 
складу. На командних посадах перебувають 
понад 900 офіцерів-жінок, а на посадах коман-
дирів взводів – 109 жінок. Наразі проходить 
службу в Збройних силах 31 тисяча жінок – це 
15,6% від загальної кількості військових. Також 
в Україні є дві жінки, яких відзначили званням 
генерала: генерал-майор полковник медичної 
служби Людмила Шугалей, а також нинішня 
міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. 
Крім того, Тетяна Остащенко стала першою 
жінкою, яка очолила командування Збройних 
сил, а саме Медичні сили [17, 19]. 

Для запровадження гендерної рівності зро-
блено наступні кроки: урівняно нормативи 
для вступу дівчат та хлопців до закладів вищої 
освіти сектору безпеки; з 2018 року жінкам 
надано право брати участь у кваліфікаційних 
іспитах на право носіння Берета з відзнакою 
в Національній гвардії України; службові роз-
слідування в Національній гвардії України 
проводяться із залученням фахівців з питань 
гендерної інтеграції органів військового управ-
ління; запроваджено збір статистичних даних 
органів системи МВС з розподілом за статтю. 

На удосконалення нормативно-правової бази 
в сфері гендерної рівності направлена Державна 
соціальна програма забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків, яка перед-
бачає розширення прав жінок в різних сферах 
життя [20]. 

В Україні все більше організацій приділяють 
увагу гендерної рівності. Серед найбільш відо-

мих ініціатив можна виділити наступні: Наці-
ональна «Гаряча лінія» з питань попередження 
домашнього насильства, торгівлі людьми 
та гендерної дискримінації. Ця лінія створена 
ще у 1997 році на базі відомого центру «Ла 
Страда Україна», на цю лінію можуть звернутися 
навіть діти; Центри гендерної рівності у вищих 
навчальних закладах. Подібні центри існують 
у більше, ніж 20 університетах, в тому числі 
і в Дніпропетровському державному універси-
теті внутрішніх справ (ДДУВС); Музей історії 
жіноцтва, жіночого та гендерного руху. Поки 
що такий музей діє з 2009 року лише в Харкові, 
та на нашу думку, подібні музеї потрібно відкри-
вати і в інших містах, аби залучати до гендерної 
проблематики якомога більше людей; Гендер-
ний інтерактивний театр; Мережа громадського 
контролю за гендерною рівністю на виборах; 
Реабілітаційний Центр «Софія» для жінок.

Одним із напрямів гендерної рівності є забез-
печення однаковим доступом усіх, незалежно 
від статі, до якісної і сучасної освіти. В цьому 
контексті затверджено Стратегію впровадження 
ґендерної рівності у сфері освіти до 2030 року. 
Реалізація гендерної політики ДДУВС здійсню-
ється на основі Плану заходів з гендерної інте-
грації університету на 2020-2032 рр. та Мето-
дичних рекомендації з інтеграції ґендерних 
підходів у систему підготовки фахівців для 
сектору безпеки і оборони України. В кожному 
структурному підрозділі визначено відповідаль-
ного з забезпечення гендерної рівності, створено 
Студентсько-курсантський центр гендерної 
культури.  На базі університету регулярно про-
водяться науково-практичні та виховні заходи. 
Так, проведено Міжнародний форум «Сучасні 
виклики у протидії та запобіганні домашньому 
насильству». Крім того, представниці ДДУВС 
стали активними учасницями круглого столу 
«Жінки та дівчата у науці: досвід минулого 
та виклики сучасності». Заохочувати здобувачів 
вищої освіти не бути осторонь гендерної тема-
тики вдалося завдяки проведенню Всеукраїн-
ського конкурсу есе «Дотримання принципу 
гендерної рівності в умовах COVID-19». Подо-
бається студентам і конкурс «Правові дебати» 
з гендерної та антидискримінаційної тематики, 
де учасники можуть висловити свої думки 
та головне – бути почутими. Багато уваги при-
діляється проблемі подолання проявів домаш-
нього насильства, психологічного насильства 
в побуті, на роботі, в процесі навчання. Здобу-
вачі вищої освіти із задоволенням відвідують 
різного роду воршкопи: «Не дрібниці» щодо 
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протидії різного виду насильства, «Стабіль-
ність у нестабільному світі» щодо боротьби зі 
стресами, «Фемінітиви в студію» – обговорення 
важливості використання фемінітивів у сучас-
ній українській мові, «Гендерна рівність vs. 
дискримінація. Як не потрапити під вплив ген-
дерних стереотипів?» та інші. 

Висновки. Не дивлячись на те, що вже 
багато чого зроблено в  українському суспіль-
стві на законодавчому рівні в напрямі подо-
лання гендерної нерівності, багато чого ще 
потрібно зробити. Серед рекомендацій щодо 
зменшення гендерної нерівності та дискриміна-
ції можна виокремити наступні: впровадження 
Програми розвитку відповідних послуг у сфері 
професійної зайнятості для жінок, які всту-
пають або повертаються на ринок праці після 
виконання репродуктивної функції; порівняль-
ний аналіз українського законодавства з між-
народним досвідом гендерної правотворчості; 
виділення достатнього фінансування на ген-
дерні програми; розширення переліку статис-
тичних показників за ознакою статі; подолання 
ґендерних стереотипів в суспільстві. 
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Наливайко Л.Р., Марценюк Л.В. ПРАВА ЖІНОК ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

У статті окреслені конституційно-правові засади забезпечення рівних прав чоловіків та жінок. 
Проаналізовано основні гендерні стратегії України до встановлення гендерної демократії. Наведено 
приклади науково-практичних та виховних заходів з гендерної тематики, що регулярно проводяться на базі 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Виокремлено основні причини гендерної нерівності в Україні, серед яких: стереотипи (стосовно того, 
що жінка – це домашня істота, берегиня родини, не повинна займати важливі посади); гендерні установки 
(патріархальні, тобто, жінка повинна підкорятися чоловікові, та феміністичні, тобто несприйняття існування 
в сім’ї та суспільстві суворо закріплених чоловічих і жіночих ролей).

Наголошено, що основними завданнями з розширення гендерних прав та підняттям України з 53 місця 
за індексом гендерної нерівності на більш достойні позиції є: проведення фундаментальних та прикладних 
досліджень з актуальних проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення 
гендерної рівності; розробка проектів нормативно-правових актів та пропозицій щодо удосконалення 
чинного законодавства; проведення правових експертиз нормативно-правових актів, в тому числі гендерної; 
сприяння впровадженню результатів наукових досліджень в практичну діяльність органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо 
переміщених осіб, прав осіб, які постраждали від проявів гендерної нерівності, гендерного насильства, в 
тому числі насильства в сім’ї, як у мирний час, так і в умовах конфлікту.

Основними напрямами державної гендерної політики в Україні повинні стати: державно-правове 
регулювання гендерних відносин; сприяння розвиткові гендерної демократії та гендерної культури в 
суспільстві.

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, гендер в системі МВС, жінки в секторі оборони,  
гендерний паритет.

Nalyvaiko L.R., Martseniuk L.V. WOMEN'S RIGHTS AND GENDER EQUALITY IN UKRAINE: 
PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

The authors of the article outline the constitutional and legal principles of ensuring equal rights for men and 
women. The main gender strategies of Ukraine before the establishment of gender democracy are analyzed. 
Examples of scientific-practical and educational events on gender issues, which are regularly held on the basis of 
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, are given.

The authors singled out the following main causes of gender inequality in Ukraine: stereotypes (that a woman 
is a domestic being, a guardian of the family, should not hold important positions); gender attitudes (patriarchal, ie, 
women must obey men, and feminist, ie, rejection of the existence in the family and society of strictly fixed male 
and female roles). The main directions of the state gender policy in Ukraine are: state and legal regulation of gender 
relations; promoting the development of gender democracy and gender culture in society.

It was emphasized that the main tasks of expanding gender rights and raising Ukraine from 53rd place on the index 
of gender inequality to more worthy positions are: conducting fundamental and applied research on topical issues of 
the legal status of internally displaced persons and ensuring gender equality; development of draft regulations and 
proposals to improve existing legislation; conducting legal examinations of regulations, including gender; promoting 
the implementation of research results in the practice of public authorities and local governments in order to protect 
human and civil rights and freedoms, the rights of internally displaced persons, the rights of victims of gender inequality, 
gender-based violence, including domestic violence both in peacetime and in times of conflict. 

In Ukraine, more and more organizations are paying attention to gender equality. Among the most well-known 
initiatives are the National Hotline for the Prevention of Domestic Violence, Trafficking in Human Beings and 
Gender Discrimination. This line was created in 1997 on the basis of the famous center "La Strada Ukraine", this 
line can be used even by children; Centers for Gender Equality in Higher Education Institutions. Similar centers 
exist in more than 20 universities, including the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs (DDUVS); 
Museum of the History of Women, Women's and Gender Movement. So far, such a museum has been operating 
only in Kharkiv since 2009, but in our opinion, similar museums should be opened in other cities in order to attract 
as many people as possible to gender issues; Gender interactive theater; Network of public control over gender 
equality in elections; Sofia Rehabilitation Center for Women.

To summarize, we note that аmong the important measures to overcome gender inequality in Ukraine are: 
implementation of the State Program for Equal Rights of Men and Women, as well as mechanisms for implementation 
and control of this Program, ratification of the Council of Europe Convention 210 on Combating and Preventing 
Domestic Violence, examination of Ukrainian legislation from the standpoint of gender equality, strengthening 
gender education.

Key words: gender, gender equality, gender in the system of the Ministry of Internal Affairs, women in the 
defense sector, gender parity.
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ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ЯК ЦІННІСНО-СВІТОГЛЯДНИЙ ОРІЄНТИР 
РЕФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Постановка проблеми. Доктрина люди-
ноцентризму сьогодні визнана більшістю вче-
них-адміністративістів як основа ціннісно-сві-
тоглядної трансформації адміністративного 
права. Проте реальне відображення її положень 
у вітчизняній науці і, особливо, практиці сучас-
ного адміністративного права, є досить неодно-
значним та суперечливим. 

Безумовними досягненнями «людиноцен-
тристської трансформації» адміністративного 
права стали численні наукові дослідження 
(частина яких вже набула втілення в діючих 
нормативних актах та правозастосовчій прак-
тиці). Наприклад, це розвиток ідей публічно- 
сервісного права та адміністративних послуг, 
спроба трансформації базових категорій адмі-
ністративного права (заміна управлінської тер-
мінології на термінологію публічних послуг), 
формування базових принципів адміністратив-
ного права на основі принципу верховенства 
права та принципів належного урядування, 
формування інститутів адміністративної юсти-
ції, адміністративних процедур та ін. Тим не 
менш, застосування ідей людиноцентризму 
є неоднозначним та «нерівномірним» стосовно 
окремих інститутів адміністративного права, а 
в деяких підручниках та наукових працях, як 
справедливо зазначає Р.С. Мельник, про цю 
концептуальну засаду адміністративного права 
не сказано ані слова, а висунута понад десять 
років тому на обговорення проблематика люди-
ноцентризму сьогодні перейшла в розряд «дру-
горядних» питань [7, c. 26]. Крім того, наукові 
дослідження ідей людиноцентризму в адміні-
стративному праві часто обмежуються абстрак-
тними і дуже узагальненими визначеннями 
людиноцентристського підходу без детального 
аналізу його реального втілення у конкретних 
нормах і відносинах, а також у світогляді і мето-
дології науки адміністративного права. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Дослідження людиноцентристських засад тран-

сформації понятійного апарату адміністратив-
ного права проведене на підставі аналізу праць 
теоретиків та філософів права, (Ю.С. Шемшу-
ченка, І.Л. Честнова, К.В. Горобця, Д.М. Азмі, 
В. Горбатенка та ін.), а також вчених- 
адміністративістів, що досліджували проблема-
тику застосування людиноцентристського підходу 
в науці адміністративного права (В.Б. Авер’янов, 
Курінний Є.В., Мельник Р.С. та ін.).

Мета статті – обгрунтування зміни ціннісно- 
світоглядного наповнення базових понять 
та категорій адміністративного права з позицій 
людиноцентризму. 

Виклад основного матеріалу. Людиноцен-
тризм став першою із загальнонаукових кате-
горій, яка почала активно використовуватись 
в адміністративному праві. Про необхідність 
зміни світоглядної основи вітчизняного адмі-
ністративного права вперше були поставлені 
у працях В.Б. Авер’янова, який наголошував, 
що для зміни ціннісної орієнтації адміністра-
тивного права, нова адміністративно-пра-
вова доктрина має ґрунтуватись на проти-
лежній – «людиноцентристській» – ідеології, 
згідно з якою держава повинна, умовно кажучи, 
«служити» інтересам громадян (тобто діяти на 
«благо людини») шляхом всебічного забезпе-
чення пріоритету її прав, свобод та законних 
інтересів у сфері діяльності публічної адмі-
ністрації [1, c. 10-16]. Для свого часу подібні 
погляди вважались революційними і викликали 
неоднозначне сприйняття з боку представників 
традиційного управлінського розуміння цінніс-
ної суті адміністративного права. Проте на сьо-
годнішній день людиноцентристську доктрину 
адміністративного права визнано світоглядною 
основою сучасного адміністративного права 
більшістю науковців.

В сучасній вітчизняній юридичній науці 
людиноцентризм розуміється як утвердження 
загальнолюдських цінностей в праві шляхом 
забезпечення та захисту основних прав і потреб 
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людини через утвердження загальнолюдських 
цінностей в правових нормах. Утвердження 
доктрини людиноцентризму пов’язують з доко-
рінною зміною ролі права, яке поряд із інстру-
ментальним значенням як основного регулятора 
суспільних відносин, набуває рис основного 
ціннісного орієнтиру, однієї з фундаменталь-
них суспільних засад, що виконує людинотво-
рчу функцію і створює умови для реалізації 
людиною її можливостей [10, c. 21]. На думку 
Ю.С. Шемшученка, найвизначнішою цінністю, 
реалізувати яку покликане право, є існування 
людського суспільства і життя кожного окре-
мого індивіда. В особистому та соціальному 
житті фундаментальну роль відіграють такі 
цінності, як свобода, рівність, справедливість, 
гуманізм, добро. І ці цінності самі по собі не 
мають жодного значення, а лише з прив’язкою 
до особистості, до її реальних можливостей 
самореалізації. Такі права, як право на життя, 
свободу, гідність, недоторканість особи, участь 
у політичному житті – є необхідними умовами 
влаштування життя людини у цивілізованому 
суспільстві і тому повинні бути визнані та захи-
щені державою [12, c. 7-9]. Про необхідність 
запровадження людиноцентристського підходу 
в адміністративному праві наголошує Є. Курін-
ний, умовами якого повинні виступати наяв-
ність громадянського суспільства та правової 
держави [6, c. 48]. 

На думку Р.С. Мельника, напрямками, які 
допоможуть зробити вітчизняне адміністра-
тивне право людиноцентристським на сутніс-
ному, а не декларативному рівні є наступні:  
1) коментування Конституції України, особливо 
таких її положень, що стосуються прав і свобод 
людини у відносинах з публічною адміністра-
цією; 2) оновлення змісту підручників з адмі-
ністративного права; 3) реформування системи 
адміністративного права, спрямоване на виді-
лення нових галузевих утворень в його змісті. 
В якості основи такої трансформації дослідник 
визначає «належне розуміння сутності та змі-
сту прав людини є, з одного боку, обов’язковою 
умовою їх повної реалізації, а з іншого – спосо-
бом реального впровадження в життя концепції 
людиноцентризму» [7, c. 30-33].

Проте, на нашу думку, така проблема є значно 
глибшою і її вирішення пов’язано і явищем 
«трансформації сприйняття» адміністратив-
но-правової дійсності стосовно суті явищ, які її 
складають, та закономірностей їх взаємозв’язків. 
Оновлення змісту підручників, тлумачення кон-
ституції та зміна структури системи галузі, які 

пропонує Р.С. Мельник як спосіб впровадження 
принципу людиноцентризму в адміністратив-
ному праві, повинно бути завершальною, а не 
початковою стадією цього процесу. Підручники 
та наукове тлумачення нормативних актів, якщо 
використовувати термінологію Т. Куна, є про-
дуктом «нормальної науки», тобто доктрини, 
яка має достатній рівень теоретичної розробки 
та знаходить підтримку абсолютної більшості 
науковців. Людиноцентризм в адміністратив-
ному праві поки що вважається «аномалією» – 
тобто новим явищем адміністративно-правової 
дійсності, яке ще потребує досліджень. Отже, 
досягнення справжньої людиноцентристської 
сутності вітчизняного адміністративного права 
слід проводити через «трансформацію сприй-
няття» змісту таких базових для адміністратив-
ного права категорій, як «держава», «публічна 
влада», «публічний інтерес» та ін. Переосмис-
лення цих понять та наповнення їх справж-
нім, а не декларованим, людиноцентристським 
змістом і є ключем трансформації українського 
адміністративного права у відповідності до 
західної цивілізаційної традиції. Неорадянська 
патерналістська традиція адміністративного 
права може бути подолана шляхом дійсного 
усвідомлення та сприйняття західної традиції 
поглядів на державу як елемент громадянського 
суспільства, тлумачення публічних прав особи, 
розуміння сутності та меж поняття «публічний 
інтерес», «публічний примус» та інших. Але, 
нажаль, в сучасній адміністративно-правовій 
науці має місце перейменування радянських 
понять та категорій адміністративного права без 
суттєвої зміни їх змістовного наповнення. Тому 
про впровадження нової доктрини говорити ще 
зарано по причині відсутності у вітчизняній 
науці критичної маси дослідників, які би дійсно 
сприймали явища та процеси адміністратив-
но-правової дійсності з людиноцентристської 
точки зору та могли їх ефективно викладати 
в підручниках, тлумачити в коментарях Консти-
туції та формулювати в нормах законів та під-
законних актів, які регулюють відносини особи 
та суб’єкта публічної адміністрації.

До ціннісно-світоглядних засад людино-
центризму, на яких повинні базуватися адміні-
стративно-правова наука і практика, на нашу 
думку, повинні насамперед, належати наступні 
уявлення про основні елементи адміністратив-
но-правової дійсності. 

1. Публічна влада з позицій людиноцен-
тризму тлумачиться вже не як односторонній 
примус, а повноваження суб’єкта на здійснення 
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певних дій чи прийняття рішень, необхідність 
яких визнана більшістю учасників суспільних 
відносин, в яких застосовуються владні повно-
важення. Тобто влада – це своєрідний мандат 
суспільства наданий певному суб’єкту на при-
йняття певних рішень та здійснення дій в інтер-
есах всього суспільства, який, в тому числі, 
включає право на застосування примусу.

2. Одним із базових принципів доктрини 
людиноцентризму є визнання приватних фізич-
них і юридичних осіб є рівними учасниками 
правовідносин поряд із суб’єктами публіч-
ної адміністрації. Приватні особи як учасники 
адміністративних відносин підкоряються не 
суб’єкту влади, а закону, так само як і ті суб’єкти 
владних повноважень, які вступають разом 
з ними у правовідносини. Якщо суб’єкт влад-
них повноважень при цьому буде діяти методом 
або у спосіб, що не визначений нормою права – 
його дії будуть визнані незаконними, а він сам 
стає суб’єктом юридичної відповідальності.

3. Інтерес держави (або іншого суб’єкта публіч-
ної влади) не є важливішим за інтерес людини, 
оскільки його захист в кінцевому результаті має 
на меті захист прав приватних осіб. З точки зору 
людиноцентризму, держава не може мати якійсь 
«власний інтерес, відмінний від інтересів окре-
мих осіб» [8, c. 104]. Держава не може бути анта-
гоністом громадянського суспільства, а навпаки 
є вищою формою його організації. Держава, або 
будь-який інший суб’єкт публічної влади, забез-
печує реалізацію і захист прав та інтересів кож-
ного члена суспільства через здійснення своїх 
функцій шляхом реалізації владних повнова-
жень. Застосування обмежувальних чи примусо-
вих заходів при цьому не повинно сприйматися 
як обмеження приватного інтересу, оскільки кін-
цевою метою таких заходів є безпека і добробут 
кожного конкретного громадянина (наприклад, 
карантинні обмеження, які сьогодні часто підда-
ються критиці по причині порушення приватних 
прав осіб). 

4. І чи не найважливішою ознакою «тран-
сформації сприйняття» науковцем внаслідок 
справжнього усвідомлення доктрини люди-
ноцентризму повинна стати зміна розуміння 
сутності публічного права (і, відповідно адмі-
ністративного права як його частини). Право 
розуміється не як «директива» чи припис дер-
жави, а як матеріальне відображення природ-
ного права, де суб’єкт публічної влади виступає 
як гарант його реалізації. Норма стає правом не 
тому, що акт виданий і забезпечений державою, 
а тому що така діяльність держави легітимо-

вана самим суспільством. Тобто держава постає 
як один із інструментів правового регулювання 
(без сумніву, найбільш дієвий та ефективний), 
але виключно за умови її суспільної легітимації. 
Тобто право не може розглядатися як інстру-
мент системи управління, яка діє відповідно 
чітких об’єктивних закономірностей, і де особі 
відведена роль об’єкта управлінського впливу. 
Держава через право набуває роль суб’єкта, що 
забезпечує діалог між різними соціокультур-
ними групами. Звідси випливає і призначення 
права – як міри дозволеного конкретній особі, 
яке має вигляд не приписів, а принципів, коли 
«основне (базове) право акумулює саме прин-
ципи, тобто фундаментальні, значущі ... ідейні 
правила. Зокрема, воно об'єднує в собі осново-
положні ідеї справедливості, законності, гума-
нізму, формально-юридичної рівності учасни-
ків правового спілкування» [2, c. 30].

Останнє положення заслуговує особливої 
уваги з огляду на зміни традиційних уявлень 
про призначення держави як основного і єди-
ного регулятора суспільних відносин. Воно 
пов’язане, насамперед, із еволюційними змі-
нами сучасного суспільства. Тут вступає в дію 
другий аспект змістовного наповнення категорії 
людиноцентризму як окремофілософської кате-
горії адміністративного права – необхідність 
врахування активного розвитку та існуючого 
плюралізму сучасних філософських підходів 
до розуміння ролі особи у відносинах з держа-
вою, суті самої публічної влади і суб’єктів цією 
публічною владою наділених.

Розуміння публічно-владних відносин, яке 
сьогодні домінує в науці і практиці адміністра-
тивного права, спирається на традиційну модель 
системи управління, яка передбачає чотири 
основні елементи: суб’єкт управління (дер-
жава як єдине джерело публічної влади), об’єкт 
управління (приватні особи, на яких спрямо-
вано владно-управлінський вплив у вигляді 
нормативних та індивідуальних актів держави), 
а також прямих та зворотних управлінських 
зв’язків (де прямі зв’язки – це правові заходи 
впливу держави на об’єкти управління – фізич-
них чи юридичних осіб, а зворотні – інформація 
про рівень ефективності виконання правових 
приписів держави). 

За умов постіндустріального суспільства 
та глобалізації така система дещо видозміню-
ється, причому змінам підлягають всі її еле-
менти. Чи не найбільшої трансформації зазнав 
такий її елемент, як «суб’єкт управління», або, як 
його зазначають в сучасній літературі, «суб’єкт 
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публічної адміністрації» чи «суб’єкт публічної 
влади». В сучасних умовах держава не є єдиним 
джерелом публічної влади. Ними можуть бути 
як різноманітні наддержавні об’єднання, так 
і інші суб’єкти: від органів місцевого самовря-
дування різних рівнів до громадських рад, що 
діють при органах влади чи приватних юридич-
них чи фізичних осіб, наділених делегованими 
повноваженнями. При цьому вони не є конкуру-
ючими чи взаємопідлеглими владними суб’єк-
тами, а діють як узгоджена система різновектор-
них джерел публічної влади які в сукупності 
забезпечують впорядкованість суспільства на 
всіх його рівнях. Публічна влада постіндустрі-
альної держави вже не односторонній примус 
держави, а повноваження конкретного суб’єкта 
на здійснення певних дій чи прийняття рішень, 
необхідність яких визнана більшістю учасни-
ків суспільних відносин, в яких застосовуються 
владні повноваження. Крім того «в сучасних 
умовах постмодерністської реальності стає 
практично неможливим прагнення представни-
ків влади створити цілісну уніфіковану систему 
управління суспільними процесами, оскільки 
влада поступово втрачає попередню соціокуль-
турну базу – людей, готових іти на будь-які жер-
тви заради втілення волі, що виходить з єдиного 
центру» [4]. Тобто зміни «традиційних» суб’єк-
тів публічної адміністрації зумовлюються змі-
нами тих, кого прийнято називати «суб’єктами 
управління». Які ці зміни і чим вони викликані?

Насамперед це зміна самої структури 
постіндустріального суспільства, його елемен-
тів та зв’язків між ними. На відміну від звич-
ного нам марксистського розуміння побудови 
суспільства, власність вже не є основним кри-
терієм, а класи – основним елементом його 
соціальної структури. Класова структура замі-
нюється статусною ієрархією, яка формується 
вже не на основі професії, а на основі освіти, 
рівня культури і ціннісних орієнтацій. Саме 
культурна ідентичність стає основою системи 
соціальної ієрархії. Вісь соціального конфлікту 
пролягає тепер не по лінії володіння чи не воло-
діння власністю, а по лінії володіння – не воло-
діння освітою і контролем над інформацією [9]. 
При чому існування таких «груп ідентичнос-
тей» може виходити за межі конкретних дер-
жав і створювати свої самостійні центри впливу 
в соціумі фактично ігноруючи наявні державні 
кордони. Тобто особа, як «суб’єкт управління», 
по-перше, вже не пов’язується із владовідноси-
нами виключно з конкретною державою як її 
громадянин, а може піддаватися публічно-влад-

ному впливу як член наддержвного об’єднання 
(наприклад, ЄС) або як член якоїсь місцевої 
громади. Крім того, особа може ототожнювати 
свою суб’єктність у відносинах із владою не 
лише як громадянин, а і як член певної соціаль-
ної, культурної, професійної, релігійної та ін. 
спільноти, з якою конкретну людину пов’язу-
ють спільні цінності та інтереси. Отже в даному 
випадку має місце «розпорошеність» як джерел 
владного впливу, так і їх об’єктів, які не завжди 
обмежуються кордонами конкретних держав.

Наступним важливим аспектом трансфор-
мації категорії людиноцентризму є переосмис-
лення самої його суті та базових цінностей. 
Зокрема, критичному переосмисленню цінності 
людиноцентризму піддаються як з точки зору 
об’єктивної неможливості їх реалізації в деяких 
суспільствах, так і неминучості суб’єктивного 
підходу в їх тлумаченні і застосуванні

Так «проголошення найвищої цінності життя 
демонструє свою хибність вже в контексті про-
блем евтаназії, самогубств, тероризму тощо. 
Так само критично можна ставитися і до зв’язки 
«гідність–власність», оскільки переважна кіль-
кість населення земної кулі (та його частина, що 
не входить до «золотого мільярду») не може оці-
нити своє життя ні з позицій гідності (бо воно 
проходить в голоді, злиднях, хворобах, перенасе-
ленні та епідеміях), ні з позицій власності (адже 
власність є прерогативою більш-менш розвине-
них країн, де економічні відносини виходять на 
рівень визнання іншого рівним собі). Свобода 
та відповідальність виявляються неспромож-
ними продемонструвати свою загальнолюдську 
значимість вже в контексті проблем абсолютної 
людської безвідповідальності за майбутнє люд-
ства, коли свобода робити дозволене сьогодні 
відсуває на останні щаблі відповідальність за 
зроблене вчора та за те, що буде зроблено зав-
тра. Формальна рівність – один з наріжних 
каменів лібертарної теорії права – демонструє 
свою утопічність як загальнолюдська цінність 
не тільки в політиці подвійних стандартів, що 
пронизує усю сферу міжнародного спілкування 
та співробітництва, але й навіть на рівні право-
вого життя окремих правових систем» [5, c. 77].

Суб’єктивні проблеми впровадження уні-
версальних цінностей людиноцентризму (як 
і будь-якої іншої цінності в праві) стосовно 
конкретного суспільства чи держави, пов’язані 
з тим, що ніяка влада, особливо демократична, 
не може нав’язати будь-які цінності на свій 
розсуд. Якщо сконструйовані цінності будуть 
суперечити функціональності конкретного 
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суспільства і не будуть сприйняті населенням 
(як поведінкою і правосвідомістю), то вони 
не можуть претендувати на роль цінностей 
і в такому статусі не будуть існувати на протязі 
тривалого часу. Звідси випливає невідповідність 
змістовного наповнення цінностей в праві і пра-
вах людини в різних державах і типах суспіль-
ства [11]. Нажаль, науковці ще не виробили 
єдиного погляду щодо шляхів вирішення цієї 
проблеми. Зокрема, пропонується або засто-
сувати принцип «оспорюваності» існуючого 
стану речей, який полягає в можливості його 
переглянути (т.зв. «редескрипція» прав людини 
по відношенню до конкретної ситуації), акцен-
туючи увагу на практичні проблеми вирішення 
локальних ціннісних конфліктів [13], або ж вра-
ховувати національні, соціокультурні та інші 
особливості конкретного суспільства і дер-
жави в процесі імплементації та тлумачення 
основних прав людини [3, c. 44-46].

Висновки. Отже, категорія «людиноцентризм» 
повинна стати основою ціннісно-змістовного 
наповнення понятійно-категоріального апарату 
адміністративного права. Саме її зміст повинен 
визначати ціннісне наповнення окремонауко-
вих категорій адміністративного права, пов’яза-
них із визначенням правових способів взаємодії 
особи із суб’єктами публічної влади, та, власне. 
Таких загальноправових категорій , як: «публічна 
влада». «суб’єкт публічної влади» та ін.
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Федорук Н.С. ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ЯК ЦІННІСНО-СВІТОГЛЯДНИЙ ОРІЄНТИР 
РЕФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

У статті проведений аналіз відповідності ціннісно-змістовного наповнення категоріально-понятійного 
апарату сучасного адміністративного права ідеям та принципам людиноцентризму. Зазначено, що сучасні 
базові поняття та категорії адміністративного права не відповідають ціннісним засадам людиноцентризму, а в 
сучасній адміністративно-правовій науці спостерігається лише перейменування радянських понять та категорій 
адміністративного права без суттєвої зміни їх змістовного наповнення. Основою ціннісного-змістовного 
наповнення понятійного апарату сачасного адміністративного права повинні стати наступні принципи і 
положення. 1) Публічна влада не розуміється як односторонній примус держави, а є повноваженням конкретного 
суб’єкта на здійснення певних дій чи прийняття рішень, необхідність яких визнана більшістю учасників 
суспільних відносин, в яких застосовуються владні повноваження. 2) Держава не є єдиним джерелом публічної 
влади: ними можуть бути як різноманітні наддержавні об’єднання, так і інші суб’єкти, які діють як узгоджена 
система різновекторних джерел публічної влади і які в сукупності забезпечують впорядкованість суспільства на 
всіх його рівнях. 3) Приватні фізичні і юридичні особи визнаються рівними учасниками правовідносин поряд із 
суб’єктами публічної адміністрації, які в якості учасників адміністративних відносин підкоряються не суб’єкту 
влади, а закону, так само як і ті суб’єкти владних повноважень, які вступають разом з ними у правовідносини. 
4) Право розуміється не як «директива» чи припис держави, а як матеріальне відображення природного права, 
де суб’єкт публічної влади виступає як гарант його реалізації, а норма стає правом не тому, що акт виданий і 
забезпечений державою, а тому що така діяльність держави легітимована самим суспільством. 

Ключові слова: людиноцентризм, публічне право, державна влада, публічний інтерес, суб’єкт публічної 
влади.
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Fedoruk N.S. HUMAN CENTRALISM AS A VALUE AND WORLDVIEW GUIDELINE  
OF REFORMING THE CONCEPTUAL APPARATUS OF ADMINISTRATIVE LAW

The article analyzes the conformity of the value-based content of the categorical-conceptual apparatus of 
modern administrative law to the ideas and principles of human centralism. It is noted that modern basic concepts 
and categories of administrative law do not correspond to the value principles of human centralism, in modern 
administrative and legal science, there is only a renaming of Soviet concepts and categories of administrative law 
without significant changes in their content. The following principles and provisions should become the basis of the 
value-content content of the conceptual apparatus of modern administrative law.1) Public power is not understood 
as unilateral coercion of the state but is the power of a particular entity to take certain actions or decisions, the need 
for which is recognized by the majority of participants in public relations, in which power is exercised. 2) The state 
is not the only source of public power: they can be various supranational associations and other entities that operate 
as a coherent system of multi-vector sources of public power and which together ensure the orderliness of society 
at all levels. 3) Private individuals and legal entities are recognized as equal participants in legal relations along 
with the subjects of public administration, which as participants in administrative relations are subject not to the 
subject of power but to the law, as well as those subjects of power that come with them in legal relations. 4) The 
interest of the state (or another subject of public power) is not more important than the interest of man, because its 
protection ultimately aims to protect the rights of individuals. 5) Law is understood not as a “directive” or regulation 
of the state, but as a material reflection of natural law, where the subject of public power acts as a guarantor of its 
implementation. The norm becomes a right not because the act is issued and provided by the state, but because 
such activity of the state is legitimized by society itself. An important aspect of the transformation of the category 
of human centralism is the rethinking of its very essence and basic values. In particular, the values of human 
centralism are critically rethought both in terms of the objective impossibility of their realization in some societies 
and the inevitability of a subjective approach in their interpretation and application. The subjective problems of 
implementing the universal values of human centralism concerning a particular society or state are related to the fact 
that no government, especially a democratic one, can impose any values on its own. Ways to solve this problem are 
proposed to apply the principle of “disputation” of the current state of affairs, which is the possibility of revising it 
(so-called “re-description” of human rights depending on the specific situation) or take into account national, socio-
cultural and other features of a particular society and state in the process of implementation and interpretation of 
fundamental human rights.

Key words: human centralism, public law, state power, public interest, subject of public power.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ 

ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Постановка проблеми. На Саміті ООН 
зі сталого розвитку, що відбувся в рамках  
70-ї сесії Генерального Асамблеї, було прийнято 
підсумковий документ «Перетворення нашого 
світу: порядок денний у сфері сталого розвитку 
до 2030 року» [1]. 

Україна як держава-член Організації Об’єд-
наних Націй приєдналась до глобального про-
цесу сталого розвитку і підтримуючи прагнення 
до миру й процвітання людей, ставить перед 
собою амбітні цілі щодо досягнення соціаль-
ного розвитку і економічного зростання, ста-
лого розвитку міст і громад (у тому числі, еко-
логічної стійкості), захисту екосистем суші, як 
засобу протидії кліматичним змінам, скорочення 
нерівності. З метою забезпечення дотримання 
Цілей сталого розвитку України на період до 
2030 року було прийнято Указ Президента Укра-
їни від 30 вересня 2019 року № 722 [2]. В свою 
чергу, досягнення Цілей сталого розвитку 
потребує глибоких перетворень в різних сфе-
рах, як на рівні держави так і на рівні місцевого 
самоврядування. При цьому слід зазначити, що 
проведення реформ з метою досягнення цілей 
сталого розвитку потребують відповідного 
фінансування і передбачають приведення дер-
жавного та місцевих бюджетів до необхідного 
рівня, виявлення існуючих проблем в згаданій 
сфері і визначення шляхів їх усунення. Однією 
з проблем, як на наш погляд, є рівень корупції, 
подолання якої постає перед нашою державою 
як одне з важливих завдань. В Індексі сприй-
няття корупції (Corruption Perceptions Index – 
CPI), що укладається глобальною антикоруп-
ційною організацією Transparency International 
та базується на оцінках підприємців та аналіти-
ків, за підсумками 2021 року наша країна займає 
122 місце у переліку зі 180 країн світу [3]. 

На протязі певного періоду після Револю-
ції Гідності, за аналітичними даними Україна 
покращувала свої показники в сфері боротьби 
з корупцією. Нажаль з 2018 року таке постійне 

зростання припинилося, що і відзначилось 
в результатах 2021 року. Серед негативних явищ, 
що спричинили погіршення ситуації щодо запо-
бігання корупції можна вважати Рішення Кон-
ституційного суду від 27 жовтня 2020 року, яким 
було звільнено від відповідальності за недосто-
вірне декларування топ посадовців, чиновників 
і суддів. Негативним на сьогодні є і загальне 
зростання тиску на антикорупційну систему, так 
на початок 2022 року не призначений керівник 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
(САП), що також сповільнює боротьбу с коруп-
ційними злочинами. Наприкінці 2020 року Вер-
ховною Радою України в першому читанні був 
прийнятий законопроект «Про засади державної 
антикорупційної політики на 2020-2024 роки». 
Законопроект має велике значення як для дер-
жави в цілому, так і для антикорупційної системи 
зокрема, але на сьогодні згаданий законопроект 
в другому читанні не розглядається, що також не 
сприяє позитивним зрушенням в сфері боротьбі 
з корупцією задля успішного досягнення цілей 
сталого розвитку. 

Відповідно не викликає сумніву той факт, 
що засоби, направлені на усунення таких нега-
тивних явищ є суттєвим напрямом в боротьбі 
з корупцією. При таких умовах одним із важ-
ливих заходів запобігання корупції є контроль 
над суб’єктами, уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого самовряду-
вання. І саме фінансовий контроль як різновид 
державного, як на наш погляд, відіграє суттєву 
роль в зазначеній сфері. Враховуючи численні 
наукові дискусії та політичні протиріччя щодо 
його здійснення, що у свою чергу призвели 
в тому числі і до вищезгаданої конституційної 
кризи у 2020 році, важливим, як на наш погляд 
є зосередження уваги на сутності, позитивних 
та негативних аспектах здійснення фінансового 
контролю над суб’єктами, уповноваженими 
на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 



№ 1/2022

74

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У наукових джерелах дослідженням питань про-
тидії корупції в цілому та реалізації фінансового 
антикорупційного контролю зокрема займалися 
такі вчені як О.М. Рєзнік, О.С. Бондаренко, 
П.М. Парасюк, А.С. Ярошенко, І.Ю. Кусайко 
К.В. Яшков, В.В. Риженко та інші. 

Мета статті. Питання позитивних та нега-
тивних аспектів запровадження та реалізації 
фінансового контролю над суб’єктами, уповно-
важеними на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, все ж лишається 
неоднозначним. Саме тому, важливим вбача-
ється надання адміністративно-правової харак-
теристики концептуальним засадам здійснення 
фінансового контролю над суб’єктами, уповно-
важеними на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, особливо з точки 
зору досягнення цілей сталого розвитку України. 

Виклад основного матеріалу. Не викликає 
сумніву той факт, що використання держав-
ними органами, органами місцевого самовря-
дування фінансів для реалізації покладених на 
них функцій зумовлює необхідність здійснення 
контролю за законністю та ефективністю вико-
ристання фінансових ресурсів. В свою чергу, 
успішна реалізація фінансової політики задля 
досягнення соціального розвитку і економіч-
ного зростання, сталого розвитку міст і громад 
(у тому числі, екологічної стійкості), захисту 
екосистем суші, як засобу протидії кліматичним 
змінам, скорочення нерівності, подолання бід-
ності в значній мірі залежить від ефективного 
використання фінансових ресурсів, а також 
забезпечення законності і правопорядку, проти-
дії та запобіганню корупційних процесів в зга-
даній сфері. Саме в цьому, як на наш погляд 
і є призначення фінансового контролю. 

Враховуючи те, що фінансовий контроль 
є об’єктивним фінансово-правовим явищем, 
яке сформоване в процесі розвитку суспіль-
ства і держави, існують різні погляди на його 
значення, сутність і зміст. Розвиток таких наук 
як адміністративне право, фінансове право, а 
також юридичної науки в цілому зумовлює те, 
що поняття «фінансовий контроль» трактується 
по-різному. 

Так, на думку Л.А. Савченко, фінансовий 
контроль – це «діяльність державних органів 
і недержавних організацій, самих господарю-
ючих суб’єктів чи їх структурних підрозділів, 
фізичних осіб, наділених відповідними пов-
новаженнями чи правами, що спрямована на 
забезпечення законності, фінансової дисци-

пліни, раціональності в ході мобілізації, роз-
поділу і використання фінансових ресурсів» 
[4, с. 43] .

Кожен із науковців, визначаючи зміст цієї 
правової категорії, намагається підкреслити 
певні особливості, справедливо вважаючи 
фінансовий контроль видом не тільки кон-
трольної, але й фінансової діяльності. Деякі 
вчені у своїх дослідженнях розглядають фінан-
совий контроль як: «цілеспрямовану діяльність 
державних органів, органів місцевого самовря-
дування, корпорацій, установ та організацій 
незалежно від форм власності, спрямовану на 
дотримання законності, фінансової дисципліни 
та раціональності у забезпеченні фінансової 
діяльності держави, тобто мобілізація, розподіл 
і використання централізованих і децентралізо-
ваних коштів для виконання завдань і функцій 
держави та ефективного соціально-економіч-
ного розвитку всіх суб’єктів фінансових відно-
син» [5, с. 144];

В. М. Прасюк переконаний, що фінансовий 
контроль є універсальною категорією, що регу-
люється як публічним, так і приватним правом, 
це підтверджується основними цілями фінансо-
вого контролю: підтримання фінансової дисци-
пліни, запобігання правопорушенням у фінан-
совий сфері, застосування заходів примусу за їх 
вчинення [6, с. 28]. 

Існування низки поглядів на поняття фінан-
сового контролю дає підстави вважати «фінан-
совий контроль» складним фінансово-правовим 
явищем. З огляду на розвиток інформаційних 
технологій, впровадженням наукових засад 
в управлянні фінансовою діяльністю, виник-
ненням нових сфер суспільної діяльності, які 
пов’язані з публічними фінансами, євроінте-
граційними та глобальними процесами сталого 
розвитку підвищується як само значення фінан-
сового контролю, так і його роль в сфері запобі-
гання корупції. 

Враховуючи важливість створення ефектив-
ної системи запобігання корупції ще в 2014 році 
було прийнято Закон України «Про запобігання 
корупції» [7]. Четвертий розділ згаданого нор-
мативного акту законодавець присвятив саме 
фінансовому контролю, зобов’язавши пода-
вати декларації щодо своїх доходів та видатків 
особам, уповноваженим на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування. При 
цьому, згідно Закону на офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань запобі-
гання корупції (далі – Національне агентство) 
у відкритому доступі розміщуються е-декларації  
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згаданих осіб. Відповідно Національне агент-
ство має можливість здійснювати перевірки 
і при необхідності притягувати винних до юри-
дичної відповідальності.

Таким чином, що стосується фінансового 
контролю над суб’єктами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого само-
врядування, то він є заходом запобігання коруп-
ції, що реалізується Національним агентством 
і покликаний забезпечити протидію корупцій-
ним правопорушенням та правопорушенням, 
пов’язаним з корупцією. Так, щорічна декла-
рація подається в період з 00 години 00 хвилин 
1 січня до 00 години 00 хвилин 1 квітня року, 
наступного за звітним роком. Ця декларація охо-
плює звітний рік (період з 1 січня по 31 грудня 
включно), що передує року, в якому подається 
декларація, та містить інформацію на 31 грудня 
звітного року [8]. Перелік суб’єктів, що зобов’я-
занні подавати цю декларацію також визначено 
у профільному законі. Стосовно видів фінан-
сового контролю за декларацією осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, то він може бути: 
щодо своєчасності подання; щодо правильності 
та повноти заповнення; логічний та арифметич-
ний контроль [7]. 

З огляду на те, що науковці розглядають 
фінансовий контроль як діяльність, в даному 
контексті доцільно звернути увагу на концепту-
альні правові засади його здійснення. А саме, на 
основні принципи на яких повинна базуватися 
фінансово-контрольна діяльність, в тому числі 
і щодо запобігання корупції. Не викликає сум-
ніву той факт, що наявність законодавчо визна-
ченої системи таких принципів є фундаментом, 
на основі якого формується антикорупційне 
законодавство.

З філософської точки зору, принцип (лат. 
principium – начало, основа) – першооснова, 
керівна ідея, основне правило поведінки. 
У логічному сенсі принцип є центральне 
поняття, основа системи, що представляє уза-
гальнення і поширення будь-якого положення 
на всі явища тієї області, з якої даний принцип 
абстрагований [9, c. 289].

В. В. Бурцев характеризує принципи держав-
ного фінансового контролю та встановлює, що 
дотримання принципів, тобто основних правил 
контрольної діяльності в цілому, як ключової 
умови досягнення цілей державного аудиту 
(моніторингу). Дослідник наполягає на виді-
ленні основних вимог до організації державного 
контролю, по суті, не враховуючи принципи, 

але підкреслюючи, що саме вимоги визначають  
ефективне функціонування державного  
контролю в цілому [10].

Слід зазначити, що принципи фінансового 
контролю над суб’єктами, уповноваженими 
на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, не окреслені законодавчо, але 
системний аналіз міжнародних стандартів щодо 
фінансового контролю, Лимської декларації 
керівних принципів контролю прийнятої IX Кон-
гресом Міжнародної організації вищих контроль-
них органів (ІНТОСАЇ) у 1977 році [11], наці-
онального законодавства дозволяє виокремити 
універсальні та спеціальні принципи фінансового 
контролю над суб’єктами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого само-
врядування. До універсальних зокрема, належать 
законність та верховенство права. 

У цілому законність є складною юридичною 
ідеєю, яка також має довгу історію. Перше вико-
ристання цієї категорії можна знайти в давнину. 
Так, у Стародавній Греції та Стародавньому 
Римі основною формою організації суспільства 
була громадська община – релігійне об’єднання 
родин і племен. Громадяни як члени сім’ї, пле-
мені, громади будували суспільні відносини за 
принципом «демократії», що характеризується 
соціальною рівністю, вибором і підзвітністю, 
встановленням термінів, невтручанням у відно-
сини власності, свободою слова, рівними пра-
вами перед законом [12, с. 10].

Відносно верховенства права, то 
С. С. Алексєєв вважає, що верховенство права 
має вирішальне значення для інституційного 
становлення держави та суспільства в цілому. 
У цьому контексті право постає як найвища 
соціальна цінність, як найважливіша соціальна 
віха. Законодавець повинен спиратися на них, 
запроваджуючи загальнообов’язкові норма-
тивні акти, надаючи їм нормативний характер, 
тобто формуючи громадський порядок в країні. 
Враховуючи викладене, можна зробити висно-
вок, що здійснення державної діяльності, неза-
лежно від масштабів реалізації, має відпо-
відну ідеологічну основу, основу, яка дозволяє 
забезпечити єдність і цілісність громадського 
порядку. Такою фундаментальною основою 
є система правових засад, серед яких провідну 
роль відіграє принцип верховенства права з від-
повідним змістом. Його розуміння в контексті 
реалізації громадського порядку органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування дає 
можливість визначити цей принцип не лише 
як спільну ідею, а як самостійний правовий  
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світогляд, дотримання якого є передумовою 
якісного правозастосування [13, с. 234].

Стосовно спеціальних принципів, то їх, 
на нашу думку, декілька. По-перше, прин-
цип системності. Згаданий принцип, як на 
наш погляд, в першу чергу передбачає у сфері 
фінансового контролю над суб’єктами, уповно-
важеними на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування електронне декла-
рування службовими особами своїх доходів 
та видатків, впровадження реального меха-
нізму публічності е-декларацій, їх перевірки 
Національним агентством, а в разі виявлення 
порушень притягнення винних до відповідаль-
ності. По-друге, це принцип об’єктивності. 
І. М. Ярмак вважає, що принцип об’єктивності 
передбачає уникнення упередженості з боку 
контролюючих суб’єктів на кожному етапі про-
цесу контролю по відношенню до підконтроль-
них суб’єктів. З метою об’єктивності контролю 
науковець пропонує заборонити здійснення 
контрольних заходів посадовими особами дер-
жавного фінансового контролю, якщо вони є: 
близькими родичами керівника, засновника чи 
акціонера підконтрольного суб’єкта; мати осо-
бисті чи фінансові інтереси в підконтрольному 
суб’єкті; працював на підконтрольному суб’єкті 
протягом звітного періоду; з інших причин вони 
не можуть гарантувати об’єктивність виснов-
ків [14, с. 180]. По-третє, принцип прозорості. 
Основною метою подання декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави 
та місцевого самоврядування полягає у ство-
ренні умов для прозорості діяльності осіб, упов-
новажених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, а також виявлення 
та уникнення конфлікту інтересів у їх діяльності 
[15, с. 54]. Однак існує багато механізмів, щоб 
нехтувати принципом прозорості. Наприклад, 
чиновнику може бути важко заповнити деклара-
цію, якщо члени сім’ї не можуть або не хочуть 
надати інформацію. Важливо, щоб декларація 
містила інформацію про матеріальний стан як 
особи, яка зобов’язана подавати декларацію, 
так і членів її сім’ї. Якщо ж члени сім’ї від-
мовляються надати відомості про фінансовий 
стан, то згідно з частиною 7 статті 46 Закону 
України «Про запобігання корупції», в разі від-
мови члена сім’ї суб’єкта декларування надати 
будь-які відомості чи їх частину для заповнення 
декларації, суб’єкт декларування зобов’язаний 
зазначити про це в декларації, відобразивши 
всю відому йому інформацію про такого члена 
сім’ї, визначену пунктами 1–12 статті 46. Отже, 

хабарник не зможе відмовитися від подання 
відомостей про свою сім’ю, оформивши все 
майно на них, як це найчастіше відбувається 
[16, с. 134]. По-четверте, принцип дієвості. 
Важливо відмітити, що істотною відмінністю 
нагляду та контролю, є можливість вжиття 
заходів реагування з боку компетентних орга-
нів у результаті виявлення порушень за резуль-
татами контролю. Так, відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції» Націо-
нальне агентство здійснює вибірковий моні-
торинг способу життя суб’єктів декларування 
з метою встановлення відповідності їх рівня 
життя наявним у них та членів їх сім’ї майну 
і одержаним ними доходам згідно з деклара-
цією особи, уповноваженої на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування, що 
подається відповідно до цього Закону. Моні-
торинг способу життя суб’єктів декларування 
здійснюється Національним агентством на 
підставі інформації, отриманої від фізичних 
та юридичних осіб, а також із засобів масової 
інформації та інших відкритих джерел інфор-
мації, яка містить відомості про невідповідність 
рівня життя суб’єктів декларування задекларо-
ваним ними майну і доходам. Встановлення 
невідповідності рівня життя суб’єкта декла-
рування задекларованим ним майну і доходам 
є підставою для здійснення повної перевірки 
його декларації. У разі встановлення невідпо-
відності рівня життя Національним агентством 
надається можливість суб’єкту декларування 
протягом десяти робочих днів надати письмове 
пояснення за таким фактом. У разі виявлення за 
результатами моніторингу способу життя ознак 
корупційного правопорушення або правопору-
шення, пов’язаного з корупцією, Національне 
агентство інформує про них спеціально упов-
новажені суб’єкти у сфері протидії корупції [7].

Заслуговують на увагу і такі важливі прин-
ципи як незалежність і компетентність. Щодо 
прояву згаданих принципів у сфері фінансового 
контролю над суб’єктами, уповноваженими 
на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, важливим є фінансова само-
стійність органів антикорупційного контролю, 
їх особливий статус, особлива процедура щодо 
призначення кандидатів не тільки на керівні 
посади, але й на інші посади, функціональні 
обов’язки яких знаходяться в площині запобі-
гання корупції. 

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, 
зауважимо, що фінансовий контроль над суб’єк-
тами, уповноваженими на виконання функцій 
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держави або місцевого самоврядування, є заходом 
запобігання корупції, що реалізується Національ-
ним агентством з питань запобігання корупції 
і покликаний забезпечити протидію корупційним 
правопорушенням та правопорушенням, пов’яза-
ним з корупцією. На жаль, слід констатувати, що 
на сьогодні діяльність антикорупційних органів 
в Україні, не достатньо ефективна, про що свід-
чать результати оцінювання глобальною антико-
рупційною організацією Transparency International 
рівня корупції в Україні. За цими даними, як 
вже було зазначено вище, наша держава посіла  
122 місце у переліку зі 180 країн світу. Варто зазна-
чити, що такі результати викликані відсутністю 
позитивних зрушень у сфері боротьбі з коруп-
цією. Як на наш погляд, це і кадрові проблеми 
в самих антикорупційних органах, і відсутність 
законодавчо закріплених принципів фінансового 
контролю в сфері запобігання корупції, і неприй-
няття дієвого закону, щодо основних засад дер-
жавної антикорупційної політики. 

Отже, нагальним на сьогодні вбачається 
усунення існуючих проблем щодо державного 
контролю і зокрема фінансового в сфері запо-
бігання корупційним діянням, які мають місце 
серед суб’єктів, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самовряду-
вання. Безперечно ефективні дії в згаданому 
напрямку сприятимуть досягненню Україною 
Цілей сталого розвитку. 
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національного університету. Юридичні науки. 2020. 
№ 2. С. 131-135.

Чернадчук Т.О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ  
АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття присвячена питанню дослідження концептуальних засад здійснення фінансового контролю 
за діяльністю суб'єктів, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
Акцентується увага на тому, що Україна як держава-член Організації Об’єднаних Націй приєдналась 
до глобального процесу сталого розвитку. В свою чергу, досягнення Цілей сталого розвитку потребує 
глибоких перетворень в різних сферах як на рівні держави так і на рівні місцевого самоврядування, в тому 
числі і в сфері контролю щодо протидії корупції. Відмічається, що одним із найбільш важливих засобів 
запобігання корупції стало не лише показове декларування службовими особами своїх доходів та видатків, 
а впровадження реального механізму публічності таких декларації, їх перевірки Національним агентством 
з питань запобігання корупції та притягнення винних до юридичної відповідальності. Звернено увагу на 
те, що питання позитивних та негативних аспектів запровадження та реалізації фінансового контролю над 
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суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, все ж лишається 
неоднозначним. Саме тому актуалізується увага на концептуальних засадах здійснення фінансового 
контролю над суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
Основними принципами цього виду контролю є універсальні (верховенство права та законність) та спеціальні 
(прозорість, дієвість, системність, об’єктивність, незалежність і компетентність). Фокусується увага на 
питаннях визначення поняття й з’ясування особливостей явища контролю, як у минулому, так і по сьогодення. 
Вивчаються й досліджуються думки провідних вчених і науковців із цього приводу. З’ясовано, що фінансовий 
контроль над суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
є заходом запобігання корупції, що реалізується Національним агентством з питань запобігання корупції 
і покликаний забезпечити протидію корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з 
корупцією. Висловлено бачення відносно посилення позицій антикорупційних органів з приводу здійснення 
фінансового контролю за діяльністю суб'єктів, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування в умовах сталого розвитку.

Ключові слова: протидія корупції, фінансовий контроль, декларація, суб’єкти, уповноважені на виконання 
функцій держави та місцевого самоврядування, принципи, сталий розвиток. 

Chernadchuk T.O. CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FINANCIAL CONTROL REALIZATION FOR 
THE SUBJECTS’ ACTIVITIES AUTHORIZED TO PERFORM THE FUNCTIONS OF STATE OR 
LOCAL SELF-GOVERNMENT

The article is dedicated to the question of researching the conceptual principles of financial control realization for 
the subjects’ activities authorized to perform the functions of state or local government. The attention is emphasized that 
Ukraine like the state–member of the UN has joined the global process of sustainability. In turn, achieving the purposes 
of sustainability needs the deep transformation in different spheres as on the state level soon the local government level 
including in the sphere of controlling as for the anti-corruption activity. It is noted that one of the most important means 
of corruption prevention has become not only the demonstration of officials’ declaration of their income and expenses 
but the implementation of a real mechanism of publicity such as declarations and their check by the National Agency 
for the Prevention of Corruption and taking guilty people to the legal responsibility. We put attention that the question 
of positive and negative aspects of implementation and realization the financial control realization for the subjects’ 
activities authorized to perform the functions of state or local government still leaves ambiguous. That’s why the 
attention actualizes on the conceptual principles of financial control realization for the subjects’ activities authorized 
to perform the functions of state or local government. The main principles of this control are universe (rule of law and 
legality) and special (transparency, efficiency, systematic, objectivity, independence, and competence). The attention 
focuses on the questions of determination the notion and understanding the peculiarity of control phenomenon like 
in the Past so nowadays. The thoughts in these questions of famous scientists and researchers are being learned. It is 
pointed out that the financial control for the subjects authorized to fulfill the state or local government functions is 
the means of prevention of corruption that is realized by the National Agency for the Prevention of Corruption and 
designed to prevent the resistance of corruption offenses and offenses connected with the corruption. It is expressed the 
meaning as for the strengthening the positions of anti-corruption branches in making financial control realization for the 
subjects’ activities authorized to perform the functions of state or local government in the conditions of sustainability.

Key words: prevention of corruption, financial control, declaration, subjects’, authorized to perform the functions 
ofstate and local self-government, principle, sustainable development.
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ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 
В УМОВАХ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ

Постановка проблеми. Соціальні Інтер-
нет-мережі займають значну частину сектора 
комунікаційних відносин суспільства. Так, 
з початку 2020-го до початку 2021 року україн-
ська аудиторія соціальних мереж збільшилася 
з 19 до 26 мільйонів користувачів. Найпопу-
лярнішою соцмережею в Україні залишається 
YouTube з охопленням 96 % користувачів. 
У середньому на сайті вони проводять майже 
40 хвилин на день. Також із 2019 року кіль-
кість українців в Instagram зросла на 22 %, а 
у Facebook – на 7 %. Нині цими соцмережами 
користуються 14 і 16 мільйонів українців від-
повідно. За останній рік також нова соціальна 
мережа TikTok досягла 16 % користувачів 
(зростання становило 500 %) [1].

Необхідно зазначити, що у сучасних умовах 
розвитку інформаційних технологій та побудови 
інформаційного суспільства, взаємодія користу-
вачів соціальних Інтернет-мереж, стає не лише 
засобом комунікації, а й новою сферою жит-
тєдіяльності. Нині соціальні Інтернет-мережі 
стають все більш масовим, найбільш пошире-
ним засобом комунікації та реалізації консти-
туційних прав окремих громадян. Користувачі 
активно та всебічно взаємодіють між собою, 
що призводить до накопичення великої кіль-
кості інформації, яка може мати, у тому числі, 
й неправомірний характер. При цьому поява 
та широке поширення у вітчизняному інфор-
маційному просторі соціальних Інтернет-ме-
реж призвела до того, що організовані злочинні 
групи й окремі особи, які вчиняють протиправні 
діяння, стали активно використовувати широкі 
можливості всесвітньої мережі. Тому, соціальні 
мережі сьогодні є важливим джерелом криміна-
лістичної інформації при розслідуванні злочи-
нів, у тому числі й кіберзлочинів [2, с. 142], а 
також інструментом для запобігання організо-
ваній злочинності. 

Це питання було і залишається актуальним 
для України, оскільки у 2020 році поліція знешко-
дила 353 організованих груп (у 2019 році – 275). 
До кримінальної відповідальності притягнуто 
майже півтори тисячі учасників цих груп, які 
вчинили понад 3,5 тисяч злочинів (500 осіб 
узято під варту) [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Окремі питання використання соціальних 
Інтернет-мереж для запобігання злочинно-
сті, виявлення та розслідування злочинів 
досліджували такі вчені, як: В. М. Бутузов, 
В. Д. Гавловський, О. Ф. Гіда, О. В. Косолап, 
Д. М. Цехан, В. М. Шевчук, В. П. Шеломенцев, 
О. Ю. Юрченко та ін. Однак, враховуючи про-
цес постійного розширення можливостей соці-
альних Інтернет-мереж та збільшення кількості 
їх користувачів, необхідним є проведення нау-
кових досліджень щодо удосконалення шляхів 
використання вказаних мереж для запобігання 
організованій злочинності та підвищення рівня 
її прогнозування. 

Метою статті є розгляд шляхів використання 
соціальних Інтернет-мереж для запобігання 
організованій злочинності та  розроблення від-
повідних пропозицій щодо удосконалення цієї 
діяльності. 

Виклад основного матеріалу. В Стратегії 
боротьби з організованою злочинністю [4] вка-
зується, що відсутність системного підходу до 
ведення боротьби з організованою злочинністю, 
неналежний рівень взаємодії правоохоронних 
органів у відповідній сфері, застаріле та роз-
балансоване нормативно-правове забезпечення 
з питань боротьби з організованою злочинні-
стю, недосконалість процедури моніторингу 
криміногенної ситуації, відсутність консолі-
дованої об’єктивної методології оцінки загроз 
організованої злочинності, використання заста-
рілих форм і методів боротьби з таким явищем 
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призводить до загострення проблем, пов’язаних 
з організованою злочинністю, та низького рівня 
ефективності боротьби з нею. При цьому запо-
бігання організованій злочинності та боротьба 
з організованими злочинними угрупованнями 
у сферах з високим ризиком її прояву повинна 
здійснюватися, шляхом посилення спромож-
ності державних органів, що беруть участь 
у боротьбі з організованою злочинністю, щодо 
протидії кіберзлочинності, реагування на стрім-
кий розвиток фінансових та інформаційних тех-
нологій, поглиблення і розгалуження зв’язків 
на національному та міжнародному рівні, які 
сприяють комунікації організованих злочинних 
угруповань.

Питання запобігання організованій злочин-
ності в умовах розвитку соціальних Інтернет-ме-
реж потребує особливої уваги правоохоронних 
органів, оскільки має дві складові: по-перше, 
організовані злочинні угруповання почали все 
активніше використовувати в своїй злочинній 
діяльності технологічні досягнення у галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій (в т. 
ч. з використанням можливостей мережі Інтер-
нет); по-друге, найбільш оптимальним шляхом 
запобігання організованій злочинності у вка-
заних умовах є технологічне переоснащення 
правоохоронних органів та розроблення від-
повідних методик щодо використання соціаль-
них Інтернет-мереж для здійснення запобіжної 
діяльності. При цьому важливим є дослідження 
ризиків використання соціальних Інтернет-ме-
реж зі злочинною метою, і зокрема щодо: коор-
динації злочинних дій; підбору нових членів 
злочинних угрупувань, їх оповіщення для уник-
нення покарання; моніторингу інформації для 
виявлення потенційних жертв злочинів та ін. 
Особливо небезпечною є тенденція щодо вико-
ристання злочинними угрупуваннями соціаль-
них Інтернет-мереж для пропаганди криміналь-
ної субкультури. 

Необхідно зазначити, що соціальні Інтер-
нет-мережі можуть також використовуватись 
злочинцями для здійснення терористичної діяль-
ності. Зокрема, відповідно до статті 1 Закону 
України «Про боротьбу з тероризмом» [5] теро-
ристична діяльність, це діяльність, яка охоплює: 
планування, організацію, підготовку та реалі-
зацію терористичних актів; вербування, озбро-
єння, підготовку та використання терористів; 
пропаганду і поширення ідеології тероризму; 
фінансування та інше сприяння тероризму.

Відкриття необмеженої кількості нових про-
філів, публічних сторінок чи спільнот, тематич-

ний пошук будь-якого контенту (аудіо, відео, 
тексти) – усе це значно полегшує діяльність 
терористичної організації порівняно зі створен-
ням власного веб-сайту. Соцмережі фактично 
дозволяють «постукати у двері» цільової ауди-
торії, тоді як власний онлайн-ресурс потребує 
довгих днів, а іноді навіть і місяців очікування 
на читачів [6].

При цьому широка доступність та анонім-
ність Інтернету поруч зі швидким поширен-
ням соціальних мереж використовується теро-
ристичними угрупованнями для збору коштів 
у своїх прихильників по всьому світі. Також 
терористичні організації широко використову-
ють соціальні мережі та Інтернет для ведення 
пропаганди тероризму та встановлення контак-
тів з прихильниками.

Часто збір коштів для підтримки тероризму 
й екстремізму здійснюється під виглядом закон-
ної благодійної або гуманітарної діяльності, 
і навіть створюються благодійні організації 
з цією метою. Збір грошових коштів може здійс-
нюватися таємно або під прикриттям надання 
гуманітарної допомоги [7].

Необхідно зазначити, що важливою пробле-
мою соціальних Інтернет-мереж є те, що вони 
можуть використовуватись для різноманітних 
маніпуляцій. За оцінками аналітиків, загаль-
ний відсоток фейкової активності у соціаль-
них мережах може становити 10 – 30 % від 
усіх «лайків», репостів та переглядів. Директор 
Центру стратегічних комунікацій НАТО Яніс 
Сартс зазначає, що найбільш захищеною від 
маніпуляцій є соціальна мережа Twitter. Другою 
за захищеністю є соціальна мережа Facebook. 
Мережа Instagram, яка передбачає публіка-
цію фотознімків, та популярний відеохостинг 
YouTube є недостатньо захищеними від мані-
пуляцій. Найменш захищеною мережею від 
маніпуляцій серед тих, що досліджувались екс-
пертами НАТО, є TikTok, що базується на публі-
кації коротких відеороликів [8].

Необхідно зазначити, що для правоохорон-
них органів соціальні Інтернет-мережі є цінним 
джерелом криміналістичної інформації, яка 
може орієнтувати слідчого для прийняття так-
тичних рішень при розслідуванні кіберзлочинів. 
Криміналістична інформація у соціальній Інтер-
нет-мережі являє собою сукупність даних, пові-
домлень та відомостей, про джерела й механізм 
виникнення ідеальних та матеріальних слідів, 
що мають відношення до злочинної події, отри-
мані в мережі Інтернет із застосуванням спеці-
альних засобів, з метою встановлення обставин 
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злочинної події у кримінальному провадженні. 
Криміналістичне дослідження інформації соці-
альних Інтернет-мереж відбувається у декілька 
етапів: 1) пошук та виявлення інформації; 
2) збір; 3) зняття інформації; 4) дослідження 
інформації. Способами збору інформації із 
соціальних мереж є такі: а) інформаційно-а-
налітична робота; б) запити; в) використання 
спеціальних програм; г) створення «фейко-
вих» сторінок та ін. Важливого значення набу-
ває інформаційно-аналітична робота по збору 
інформації про користувачів таких соціальних 
мереж. Така діяльність надає змогу отримати 
важливі дані для викриття осіб, які займаються 
неправомірною діяльністю. Інформаційно-а-
налітичний аналіз профілів соціальних Інтер-
нет-мереж допомагає скласти соціально-пси-
хологічну характеристику особи користувача 
та з’ясувати його коло друзів та контакти. 
Вивчення анкет у соціальних Інтернет-мере-
жах надає досить різноманітну інформацію, що 
може відображати інтереси, вподобання та коло 
друзів особи. Також власник профілю у соці-
альній мережі нерідко відмічає плани та події, 
що бажає відвідати. Така інформація дає мож-
ливість оперативним працівникам передбачити 
поведінку особи правопорушника та місце її 
знаходження [2, с. 143–145]. 

Також аналіз інформації, що міститься 
в соціальних Інтернет-мережах дозволяє 
завчасно виявляти підготовку до здійснення 
масових заворушень. Зокрема, дослідники 
з Університету Кардіффа («Cardiff University» – 
один із провідних університетів Великої Бри-
танії) продемонстрували здатність розробле-
ного програмного забезпечення прогнозувати 
масові акції та інші події значно швидше, ніж 
їх виявляла поліція, з випередженням до однієї 
години. Для цього дослідники вивчили інфор-
мацію про заворушення в Лондоні 2011 року 
та створили програмне забезпечення для авто-
матичного сканування Twitter і визначення 
(прогнозування) потенційно небезпечні події. 
Розроблена система може аналізувати будь-
яку інформацію в Twitter і визначати де і коли 
існує найбільша ймовірність виникнення заво-
рушень та повідомляти в реальному часі інфор-
мацію про великі скупчення людей. Для цього 
було використано низку алгоритмів машинного 
навчання, щоб проаналізувати 1,6 мільйона 
повідомлень у Twitter. Система враховувала час 
і місце публікації повідомлень, а також їхній 
зміст. Важливо звернути увагу на тенденцію 
зростання можливостей соціальних мереж щодо 

збору та трансляції відео-контенту в реальному 
масштабі часу. Це дозволяє підвищити рівень 
ефективності розвідки в соціальних мережах – 
«social media intelligence» або «SOCMINT». При 
цьому особливістю соціальних мереж є те, що 
через них негативний інформаційний вплив 
часто здійснюється приховано і має тривалий 
характер до моменту свого виявлення та «вклю-
чення» важелів протидії [9].

Як вказує зарубіжний досвід, соціальні Інтер-
нет-мережі надають поліцейським у всьому 
світі нові шляхи та інструменти для розкриття 
злочинів. Зокрема, моніторинг кримінологічно 
значимої інформації в соціальних мережах 
та її аналіз дозволяє поліції суттєво підвищити 
рівень запобіжної діяльності та прогнозної ана-
літики. Зокрема, за останні роки значно розши-
рилось програмне забезпечення моніторингу 
соціальних медіа. Наприклад, аналітична плат-
форма Geofeedia, яка використовується полі-
цією США, аналізує публікації в соціальних 
мережах пов’язуючи їх з географічним розта-
шуванням [10].

При цьому для ефективного використання 
можливостей соціальних Інтернет-мереж для 
запобігання організованій злочинності необ-
хідним є підготовка відповідного рівня фахів-
ців. Перші кроки в цьому напрямі вже зро-
блені. Так, в Національній академії внутрішніх 
справ освітній процес доповнено новим кур-
сом – «Інформаційно-аналітична підтримка 
підрозділів кримінальної поліції». Майбутніх 
оперативників навчатимуть використовувати 
можливості сучасних інформаційних техноло-
гій у протидії злочинності. Зокрема, користува-
тися технологіями ILP (Intelligence-led Policing, 
поліцейська діяльність, керована аналітикою) 
та OSINT (Open Source Intelligence, розвідка 
з відкритих джерел інформації); програмним 
засобом Belkasoft як інструментарієм для зби-
рання, обробки й аналізу електронних (цифро-
вих) доказів з мережі Інтернет, персональних 
комп’ютерів, мобільних пристроїв; програм-
ним продуктом ArcGIS для геоінформаційного 
відображення оперативної інформації на елек-
тронних картах місцевості. Також навчатимуть 
пошуку й аналізу оперативної інформації, необ-
хідних документів та зображень у поверхневій 
(SurfaceWeb), глибинній (DeepWeb) і темній 
(DarkWeb) частинах мережі Інтернет, у соці-
альних мережах, державних реєстрах та інфор-
маційних системах, системах електронного 
банкінгу тощо. Застосування сучасних техно-
логій – це швидка аналітика, компонування  
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й підготовка інформації, отриманої з різних 
джерел, наприклад, трафіків і моніторингу теле-
фонних розмов, відеоспостереження, перетину 
кордону, відомостей з інших баз даних, мережі 
Інтернет. Це – створення з масиву інформації, 
отриманої на законних підставах, аналітичного 
продукту, який можна використовувати як дока-
зову базу під час розкриття злочинів [11].

Таким чином, використання інформації соці-
альних Інтернет-мереж має не лише важливе 
практичне значення у протидії кіберзлочинно-
сті, а й нині є одним із пріоритетних напрямків 
діяльності органів правопорядку, спрямованих 
на оптимізацію кримінального провадження. 
У реаліях сьогодення соціальні Інтернет-ме-
режі, з одного боку, виступають важливим засо-
бом зв’язку, який дозволяє користувачам таких 
мереж здійснювати право на свободу думок та їх 
вільне вираження, а з іншого боку, вони є сво-
єрідною публічною інфраструктурою масиву 
даних (інформації), яка є цінним джерелом кри-
міналістичної інформації, що має значення при 
розслідуванні кіберзлочинів. Як свідчить прак-
тика, при розслідувані таких злочинів виникає 
низка проблемних питань, пов’язаних із кри-
міналістичним забезпеченням розслідування, 
використанням новітніх технологій, залучен-
ням спеціалістів, оптимізаціє процесу збору, 
дослідження та подальшого використання такої 
інформації тощо. Такий напрям дослідження 
суттєво впливає на підвищення ефективності 
слідчої та судової діяльності та безперечно 
буде забезпечувати її оптимізацію [2, с. 145]. Це 
також сприятиме побудові ефективної системи 
запобігання організованій злочинності.

Висновки. Розвиток інформаційно-кому-
нікаційних технологій на основі можливостей 
мережі Інтернет, з одного боку надає підстави 
говорити про формування якісно нового кому-
нікаційного рівня суспільства, з іншого вимагає 
від правоохоронних органів врахування ризи-
ків використання соціальних Інтернет-мереж 
зі злочинною метою та здійснення відповідних 
запобіжних заходів. Для цього доцільним є заді-
яння власне можливостей самих соціальних 
Інтернет-мереж, як інструменту запобігання 
злочинності (в т. ч. такому її прояву як орга-
нізована злочинність), що передбачає, насам-
перед: моніторинг кримінологічно значимої 
інформації, її аналіз для подальшого прогно-
зування злочинності, розроблення відповідних 
планових запобіжних заходів; забезпечення 
комунікації між правоохоронними органами 
і громадськістю з питань запобігання злочин-

ності, і зокрема, щодо оперативного надання 
громадянами інформації про вчинені злочини, 
свідками яких вони стали; розміщення інфор-
мації для розшуку осіб та ін. Це потребує тех-
нологічного переоснащення правоохоронних 
органів (у тому числі, в частині удосконалення 
програмного забезпечення моніторингу соці-
альних Інтернет-мереж), підвищення рівня під-
готовки кадрів та удосконалення законодавчого 
забезпечення. Перспективи подальших дослі-
джень з цього питання полягають у формуванні 
на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду 
новітньої, концептуально цілісної системи нау-
кових знань, спрямованої на формування кримі-
нологічних засад використання мережі Інтернет 
для запобігання злочинності в умовах постій-
ного оновлення та удосконалення інформацій-
но-комунікаційних технологій та розвитку про-
цесу цифровізації. 
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Бугера О.І. ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ 
СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ 

Метою статті є розгляд шляхів використання соціальних Інтернет-мереж для запобігання організованій 
злочинності та розроблення відповідних пропозицій для удосконалення цієї діяльності. Зазначено, що в 
Україні, спостерігається зростання випадків використання соціальних Інтернет-мереж організованими 
злочинними угрупуваннями для координації злочинних дій; підбору нових членів злочинних угрупувань, 
їх оповіщення для уникнення покарання; пропаганди кримінальної субкультури та ін. Наголошено, що в 
Стратегії боротьби з організованою злочинністю вказується, що запобігання організованій злочинності 
та боротьба з організованими злочинними угрупованнями повинна здійснюватися, шляхом реагування на 
стрімкий розвиток фінансових та інформаційних технологій. Встановлено, що запобігання організованій 
злочинності в умовах розвитку соціальних Інтернет-мереж може здійснюватись за такими напрямами, як: 
моніторинг кримінологічно значимої інформації, її аналіз для подальшого прогнозування злочинності; 
забезпечення комунікації між правоохоронними органами і громадськістю з питань безпеки; створення умов 
для оперативного надання громадянами інформації про вчинені злочини, свідками яких вони стали; розміщення 
інформації для розшуку осіб та ін. Зазначено, що важливою умовою ефективного запобігання організованій 
злочинності в умовах розвитку соціальних Інтернет мереж є технологічне переоснащення правоохоронних 
органів, підвищення рівня кваліфікації працівників та удосконалення законодавчого забезпечення. Визначено, 
що перспективи подальших досліджень з цього питання полягають у формуванні на основі вітчизняного та 
зарубіжного досвіду новітньої, концептуально цілісної системи наукових знань, спрямованої на формування 
кримінологічних засад використання мережі Інтернет для запобігання злочинності.

Ключові слова: організована злочинність, запобігання, соціальні Інтернет-мережі, моніторинг 
кримінологічно значимої інформації, прогнозування злочинності.

Bugera O.I. PREVENTION OF ORGANIZED CRIME IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT 
OF SOCIAL INTERNET NETWORKS

The purpose of the article is to consider ways to use social Internet networks to prevent organized crime and to develop 
appropriate proposals to improve this activity. It is noted that in Ukraine, there is an increase in the use of social Internet 
networks by organized criminal groups to coordinate criminal activities; selection of new members of criminal groups, their 
notification to avoid punishment. Particularly dangerous is the tendency for criminal groups to use social Internet networks 
to promote the criminal subculture. It is emphasized that the Strategy for Combating Organized Crime indicates the lack of 
a systematic approach to combating organized crime, inadequate level of cooperation between law enforcement agencies in 
this area, outdated and unbalanced legal framework for combating organized crime, imperfect monitoring procedure the lack 
of a consolidated objective methodology for assessing the threat of organized crime, the use of outdated forms and methods 
of combating this phenomenon exacerbates the problems associated with organized crime and the low level of effectiveness 
in combating it. At the same time, the prevention of organized crime and the fight against organized crime in areas at high 
risk should be carried out by strengthening the capacity of government agencies involved in the fight against organized crime 
to combat cybercrime, respond to the rapid development of financial and information technology. and branching out links 
at the national and international levels that facilitate the communication of organized crime groups. It is established that the 
prevention of organized crime in the development of social Internet networks can be carried out in such areas as: monitoring 
of criminologically relevant information, its analysis for further prediction of crime; ensuring communication between law 
enforcement agencies and the public on security issues; creating conditions for the prompt provision of information by citizens 
about the crimes they have witnessed; placement of information for search of persons, etc. It is emphasized that the use of 
information from social Internet networks is not only important in practice in combating cybercrime, but also is now one of 
the priorities of law enforcement agencies aimed at optimizing criminal proceedings. It is noted that an important condition 
for effective prevention of organized crime in the development of social Internet networks is technological re-equipment of 
law enforcement agencies (including the development of software for monitoring social Internet networks), improving the 
skills of employees and improving legislation. It is determined that the prospects of further research on this issue are to form 
on the basis of domestic and foreign experience of the latest, conceptually integrated system of scientific knowledge aimed 
at forming criminological principles of using the Internet to prevent crime, and in particular the possibilities of social Internet 
networks to monitor criminologically significant information.

Key words: organized crime, prevention, social Internet networks, monitoring of criminologically significant 
information, crime forecasting.
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КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ

Сучасне інформаційне забезпечення являє 
собою комплекс взаємоузгоджених та, у дея-
ких випадках – взаємозалежних засобів, спря-
мованих на здійснення своєчасних слідчих 
та оперативно-розшукових заходів, достатніх 
для встановлення істини по кримінальному про-
вадженню. Тривалий шлях розвитку обумовив 
створення достатньо врівноваженої системи, 
котра із кожним роком стає більш досконалою 
та технічною. Отже, враховуючи вказане, вва-
жаємо за доцільне більш детально розглянути 
роль та класифікацію засобів інформаційного 
забезпечення у пізнавальній діяльності з розслі-
дування кримінальних правопорушень в сучас-
них умовах.

Відтак, в науках кримінально-правового 
циклу закріпилась думка про те, що на сьогод-
нішній день інформаційне забезпечення з роз-
слідування суспільно небезпечних діянь можна 
ототожнювати з його криміналістичним забез-
печенням. Безумовно, можна виділити їх спільні 
риси, оскільки криміналістичне забезпечення 
в межах, передбачених законом, включає в себе 
елементи організаційні, технічні, науково-мето-
дичні й інші супутні аспекти (наприклад, кадро-
вий, психологічний і т.п.) [1, с. 204] і конкретно 
спрямоване, зокрема, на: орієнтацію суб’єк-
тів у виборі відповідних засобів, форм і мето-
дів розслідування; виявлення чинників слідчої 
ситуації і визначення форм й методів впливу на 
них для зміни на краще; визначення часу, місця, 
масштабів та обсягів заходів впливу на суб’єк-
тів досудового провадження. Інформаційне 
забезпечення розслідування – багатопланова 
проблема [2, с. 74]. Ми не можемо в повній мірі 
погодитись із тим, що інформаційне та кримі-
налістичне забезпечення синонімічні поняття, 
оскільки вони мають дещо різну правову при-
роду, зумовлену процесуальними потребами. 
Так, наприклад, якщо інформаційне забезпе-
чення можна вважати феноменом широкого 
користування (слідчими, оперуповноваженими 
тощо), то криміналістичне забезпечення, все ж 

таки, скоріше згадується у зв’язку із судово-екс-
пертною діяльністю.

Взагалі, необхідно розглянути цю проблему 
із гносеологічної точки зору. Так, наприклад, 
такі поняття, як «інформація» та «інформа-
ційне забезпечення», незважаючи на тісний 
зв’язок, розглядаються самостійно. Інфор-
маційна потреба в розкритті злочинів вклю-
чає як безпосередню інформацію, специфіка 
і межі якої мають враховуватися, так і безпо-
середньо інформаційне забезпечення (засоби 
та умови її виявлення, подання, переробки 
і зберігання, систематизації). У даному разі до 
уваги береться об’єктивний характер інформа-
ційних потреб, які відображають, як пишуть 
науковці, досліджуючи проблеми профілактики 
за матеріалами розслідування, закономірність 
балансу (співвідношення) інформації і діяль-
ності – інформації про злочин і його зв’язки 
з діяльністю правоохоронних органів по його 
розкриттю [3, с. 125]. Наприклад, досліджуючи 
інформаційне забезпечення сфери оператив-
но-розшукової діяльності, В. Євтушок зазна-
чає, що воно виступає як необхідна передумова 
здійснення оперативно-тактичних заходів, що 
забезпечують у конкретних умовах оператив-
ної обстановки успішне попередження, роз-
криття злочинів, розшук осіб, а також інтереси 
кримінального судочинства [4, с. 197]. При 
цьому, вчені критично відносяться до такої 
позиції, зазначаючи, що інструментарієм ОРД 
є оперативно-розшукові заходи. Що розуміє 
автор під оперативно-тактичними заходами – 
уявити важко. Спираючись на загальне визна-
чення криміналістичної тактики [5, с. 287-288], 
тактику в оперативно-розшуковій діяльності 
можливо уявити як спосіб дій або лінію пове-
дінки особи, яка для вирішення конкретного 
завдання використовує оперативно-розшукові 
засоби у певному порядку або визначеній нею 
сукупності. По-друге, слід відмітити, що інфор-
маційне забезпечення дійсно є передумовою 
здійснення оперативно-розшукових заходів. 
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У той же час, застосування оперативно-розшу-
кових заходів спрямоване на збирання інформа-
ції, тобто інформаційне забезпечення подаль-
шої пізнавальної діяльності [2, с. 74]. В цьому 
контексті необхідно зауважити, що інформа-
ційне забезпечення має включати в себе тео-
ретико-праксеологічні комплекси, здатні задо-
вольнити кінцеву мету пізнавальної діяльності 
всіх суб’єктів кримінального процесу, зацікав-
лених у розслідуванні кримінального правопо-
рушення. У зв’язку із цим можна стверджувати, 
що криміналістичне забезпечення є однією зі 
складових інформаційного.

Поряд із криміналістичним (у розумінні 
останнього як складової інформаційного забез-
печення) можна виділити у специфічну кате-
горію інформаційно-довідкове забезпечення 
розслідування кримінальних правопорушень. 
Під останнім доцільно розуміти діяльність 
суб’єктів розслідування, спрямовану на пошук 
та одержання, а в необхідних випадках – онов-
лення та коригування інформації, що міститься 
в інформаційних системах незалежно від їх 
відомчої належності, з метою використання 
її в процесі розслідування злочинів. Змістом 
цієї діяльності є створення, функціонування, 
використання та вдосконалення інформацій-
них систем, що дозволяють здійснювати збір, 
обробку, а також накопичення криміналістично 
значущих даних з подальшим їх наданням на 
запити безпосередньому користувачу. Особливе 
значення інформаційно-довідкове забезпечення 
має під час розслідування кримінальних про-
ваджень в умовах дефіциту відомостей, коли 
слідчий відчуває брак необхідних йому даних 
як для організації розслідування, так і для вияв-
лення слідів злочину, з’ясування механізму зло-
чинної діяльності, встановлення винних у вчи-
нення злочину та ін. [6, с. 75]. В цьому контексті 
мова ведеться про сучасні криміналістичні 
обліки, котрі являють собою картотеки, колек-
ції, бази даних, спеціальне програмне забезпе-
чення тощо. Криміналістичні обліки сприяють 
не тільки своєчасному запобіганню суспільно 
небезпечним діянням, але і спрощують та при 
цьому удосконалюють рівень проведення екс-
пертних досліджень. Останні, у свою чергу, 
мають велике значення для процесу розсліду-
вання, оскільки висновки судових експертів 
надають можливість зацікавленим суб’єктам 
кримінального провадження своєчасно отри-
мати інформацію, котра стане доказовою. Таким 
чином, кримінальна реєстрація, систему якої 
утворює сукупність криміналістичних обліків 

та їх підвидів, також є складовою інформацій-
ного забезпечення.

Аналіз засобів інформаційного забезпе-
чення доцільно здійснювати за їхнім змістом 
і формою. Адже відомо, що зміст і форма всіх 
явищ в природі і суспільстві взаємозв’язані 
та взаємно обумовлені. Поглибленому їх дослі-
дженню сприяє класифікація, яка як і в інших 
галузях діяльності відіграє важливу роль і має 
не тільки теоретичне, а й велике практичне 
значення. Вона сприяє розкриттю зв’язків між 
групами об’єктів (класами, родами), що кла-
сифікуються, і проникненню в суть явищ, які 
пізнають, з метою правильної оцінки одержаної 
інформації [7, с. 222]. У широкому розумінні 
(за правовою природою) всі існуючі засоби 
інформаційного забезпечення розслідування 
кримінальних правопорушень можна поділити 
на процесуальні (прямо передбачені у кри-
мінальному процесуальному законодавстві) 
та нормативно визначені (прямо не передба-
чені кримінальним процесуальним законодав-
ством). Всі процесуальні заходи проводяться 
виключно з початку досудового розслідування, 
тобто, відповідно до ст. 214 КПК Україні, слід-
чий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не 
пізніше 24 годин після подання заяви, пові-
домлення про вчинене кримінальне правопору-
шення або після самостійного виявлення ним 
з будь-якого джерела обставин, що можуть свід-
чити про вчинення кримінального правопору-
шення, зобов’язаний внести відповідні відомо-
сті до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 
розпочати розслідування та через 24 години 
з моменту внесення таких відомостей надати 
заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових 
розслідувань. 

Певний час науковцями висловлювалась 
думка, що кримінальна процесуальна діяль-
ність починається лише після порушення кри-
мінального провадження. Дана позиція не може 
не викликати заперечень. Юридичним фактом, 
що має процесуальне значення і породжує кри-
мінальні процесуальні правовідносини є надхо-
дження до компетентного державного органу 
офіційної інформації (приводу), що вказує на 
ознаки злочину. Цей юридичний факт спону-
кає уповноважені державні органи до початку 
кримінальної процесуальної діяльності з пере-
вірки інформації, що міститься в такому дже-
релі і прийняття передбаченого законом про-
цесуального рішення [7, с. 222]. Дії слідчого 
по перевірці такої інформації ґрунтуються на 
нормах кримінального процесуального права.  
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На підставі зібраної інформації приймають 
важливі процесуальні рішення: порушити кри-
мінальне провадження або відмовити. Мабуть 
саме тому останнім часом серед науковців набу-
ває поширення думка, що зібрані під час пере-
вірки заяв та повідомлень відомості є нічим 
іншим як доказами, а процесуальна діяль-
ність, пов’язана з їхнім збиранням, перевіркою 
і оцінкою – доказуванням [8, с. 140-145]. Отже, 
можна провести паралель між інформаційним 
забезпеченням та пізнавальною діяльністю 
суб’єктів кримінального провадження, об’єдну-
ючим елементом цих двох ланок є єдина мета – 
отримання та ефективне використання доказо-
вої інформації. Саме тому не можна виносити 
за межі інформаційно-пізнавального процесу 
будь-яку взаємодію правоохоронних органів 
з потерпілою особою чи її представником на 
початкових етапах досудового розслідування.

Вчені вірно вказують, що якщо дотримува-
тися іншої думки, довелося б зробити висно-
вок, що вся діяльність по перевірці інформації 
про вчинення кримінального правопорушення 
перебуває за межами, встановленими кримі-
нально-процесуальним законом і здійснюється 
непроцесуальними засобами. Але така діяль-
ність є складовою, самостійною стадією досу-
дового розслідування в системі кримінального 
процесу [7, с. 222]. Другу групу складають 
нормативно визначені (процесуально непе-
редбачені) засоби інформаційного забезпе-
чення. Значну групу таких засобів складають 
дії, порядок провадження яких врегульовано 
Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», іншими законами та підзаконними 
нормативними актами, якими регламентована 
діяльність правоохоронних органів та їх підроз-
ділів з питань охорони правопорядку, забезпе-
чення прав та свобод громадян, контролю над 
злочинністю [7, с. 223]. Наступною підставою 
класифікації засобів інформаційного забез-
печення є їх розподіл за гносеологічними 
особливостями. Так, до першої групи можна 
віднести організаційно-праксеологічні засоби, 
спрямовані на створення комфортних умов реа-
лізації завдання отримання та пізнання доказо-
вої інформації (слідчі, оперативно-розшукові 
та інші дії). Друга група – матеріалізаційні, 
у завдання яких входить практична реалізація 
процесу доказування (більшість таких дій є про-
цесуальними та передбачені у 20 главі КПК 
України, наприклад, огляд трупа, пов'язаний 
із ексгумацією). Засоби, котрі не відносяться 
до процесуальних також регламентуються 

іншими нормативно-правовими актами України 
та передбачені в методичних рекомендаціях.

Вчені також звертають увагу на те, що друга 
група засобів може відноситися до питань орга-
нізації взаємодії, планування, проведення окре-
мих слідчих дій або тактичних операцій тощо 
[7, с. 223]. Ще одна класифікаційна підстава – 
порядок застосування інформаційного забез-
печення. Так, до першої групи можна відне-
сти засоби рутинного режиму. Сутність таких 
засобів полягає у забезпеченні можливості без-
посереднього контакту суб’єкта кримінального 
провадження із джерелами кримінального пра-
вопорушення, а також їх інтеграції у процес 
розслідування з метою пролонгованого та/або 
відкладеного пізнання. Більшість таких засобів 
процесуально визначені. До другої групи необ-
хідно віднести засоби екстреного режиму – 
невідкладні засоби отримання інформації, необ-
хідної для швидкого реагування на суспільно 
небезпечне діяння. Частіше за все такі засоби 
відносяться до оперативно-розшукової діяльно-
сті та регламентовані іншими нормативно-пра-
вовими актами.

Як процесуальні, так і непроцесуальні 
засоби інформаційного забезпечення досудо-
вого розслідування відіграють важливу роль, 
котру можна диференціювати в залежності від 
їх виду. В загальному розумінні інформаційне 
забезпечення слідчої діяльності характеризу-
ється насамперед наявністю певної системи 
надійних джерел інформації, а його стан – наяв-
ністю науково-технічних і спеціальних засобів 
обробки та використання інформації, в тому 
числі сучасних інформаційних технологій 
і відповідної їхнім потенційним можливостям 
організації функціонування створюваних на їх 
основі АІПС, що забезпечують рух інформа-
ції між носіями – джерелами та споживачами, 
її обробку, зберігання і видачу відповідно до 
запитів [9, с. 24]. Отже, одним із пріоритет-
них напрямів науково-технічного забезпечення 
слідчої діяльності є впровадження в процес 
досудового розслідування новітніх інформацій-
них систем і технологій, під якими прийнято 
розуміти організаційно впорядковану сукуп-
ність масивів інформації про об’єкти та інфор-
маційні технології, у тому числі засоби сучасної 
комп’ютерної техніки, програмне забезпечення 
і мережі зв’язку, що забезпечують процеси вве-
дення, опрацювання та видачі інформації. Най-
більш продуктивними можна визнати інфор-
маційно-довідкову, інформаційно-пошукову, 
інформаційно-модельну та інформаційно-кон-
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сультативну системи [10, с. 195–196]. Основна 
роль інформаційного забезпечення полягає 
у пошуку та зібранні доказової інформації, 
тобто, інакше кажучи, реалізації процесу дока-
зування як одного з основних форм пізнаваль-
ної діяльності суб’єктів кримінального прова-
дження. З цією метою для удосконалення рівня 
інформаційного забезпечення у практичну про-
цесуальну діяльність запроваджуються нові 
технології.

Таким чином, інформаційне забезпечення 
включає в себе науково-технічну, інформа-
ційно-довідкову, інформаційно-пошукову, 
інформаційно-шаблонну складову. Науко-
во-технічна – надає можливість суб’єктам 
кримінального провадження знайти та викори-
стати теоретичні знання з окремих проблемних 
питань досудового розслідування; інформацій-
но-довідкова – дозволяє отримати дані про кри-
мінальне правопорушення з метою подальшої 
їх перевірки та інтеграції у процес досудового 
розслідування; інформаційно-пошукова – реа-
лізація перевірки та пошуку осіб та доказів про 
певні кримінальні правопорушення; інформа-
ційно-шаблонна – надає можливість отримати 
дані про тотожні кримінальні правопорушення, 
аналогічну доказову базу тощо. Єдиним об’єд-
нуючим чинником всіх складових інформацій-
ного забезпечення є інформація, котра шляхом 
вивчення та усвідомлення суб’єктом криміналь-
ного провадження надає можливість реалізу-
вати процес пізнання шляхом доказування. 

Всі існуючі засоби технічного забезпе-
чення можна класифікувати за наступними 
підставами: за правовою природою: проце-
суальні (прямо передбачені у кримінальному 
процесуальному законодавстві) та норма-
тивно визначені (прямо не передбачені кримі-
нальним процесуальним законодавством); за 
гносеологічними особливостями: організа-
ційно-праксеологічні засоби (спрямовані ство-
рення комфортних умов завдання отримання 
та пізнання доказової інформації (слідчі, опе-
ративно-розшукові та інші дії)) та матеріаліза-
ційні, у завдання яких входить практична реа-
лізація процесу доказування (більшість таких 
дій є процесуальними та передбачені у 20 главі 
КПК України, наприклад, огляд трупа, пов'я-
заний із ексгумацією); за порядком засто-

сування інформаційного забезпечення: засоби 
рутинного режиму (забезпеченні можливості 
безпосереднього контакту суб’єкта криміналь-
ного провадження із джерелами кримінального 
правопорушення, а також їх інтеграції у про-
цес розслідування з метою пролонгованого та/
або відкладеного пізнання); засоби екстреного 
режиму – невідкладні засоби отримання інфор-
мації, необхідної для швидкого реагування на 
суспільно небезпечне діяння. Частіше за все 
такі засоби відносяться до оперативно-розшу-
кової діяльності та регламентовані іншими нор-
мативно-правовими актами.
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Ковальова О.В. КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ

У статті розглядається класифікація сучасних засобів інформаційного забезпечення розслідування 
кримінальних правопорушень в Україні. Вказується, що інформаційне забезпечення має включати в себе 
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теоретико-праксеологічні комплекси, здатні задовольнити кінцеву мету пізнавальної діяльності всіх суб’єктів 
кримінального процесу, зацікавлених у розслідуванні кримінального правопорушення. У зв’язку із цим 
можна стверджувати, що криміналістичне забезпечення є однією зі складових інформаційного. Автор звертає 
увагу на те, що можна провести паралель між інформаційним забезпеченням та пізнавальною діяльністю 
суб’єктів кримінального провадження, об’єднуючим елементом цих двох ланок є єдина мета – отримання 
та ефективне використання доказової інформації. Саме тому не можна виносити за межі інформаційно-
пізнавального процесу будь-яку взаємодію правоохоронних органів з потерпілою особою чи її представником 
на початкових етапах досудового розслідування. Підсумовується, що інформаційне забезпечення включає в 
себе науково-технічну, інформаційно-довідкову, інформаційно-пошукову, інформаційно-шаблонну складову. 
Науково-технічна – надає можливість суб’єктам кримінального провадження знайти та використати 
теоретичні знання з окремих проблемних питань досудового розслідування; інформаційно-довідкова – 
дозволяє отримати дані про кримінальне правопорушення з метою подальшої їх перевірки та інтеграції у 
процес досудового розслідування; інформаційно-пошукова – реалізація перевірки та пошуку осіб та доказів 
про певні кримінальні правопорушення; інформаційно-шаблонна – надає можливість отримати дані про 
тотожні кримінальні правопорушення, аналогічну доказову базу тощо. Єдиним об’єднуючим чинником всіх 
складових інформаційного забезпечення є інформація, котра шляхом вивчення та усвідомлення суб’єктом 
кримінального провадження надає можливість реалізувати процес пізнання шляхом доказування. 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, слідчі дії, класифікація, кримінальне правопорушення, 
досудове розслідування, кримінальне процесуальне законодавство, пізнавальна діяльність.

Kovalova O.V. CLASSIFICATION OF MODERN MEANS OF INFORMATION SUPPORT 
FOR INVESTIGATING CRIMINAL OFFENSES IN UKRAINE

The article considers the classification of modern means of information support for the investigation of criminal 
offenses in Ukraine. It is stated that information support should include theoretical and praxeological complexes 
capable of satisfying the ultimate goal of cognitive activity of all subjects of the criminal process interested in the 
investigation of a criminal offense. In this regard, it can be argued that forensic support is one of the components 
of information. The author draws attention to the fact that it is possible to draw a parallel between information 
support and cognitive activity of the subjects of criminal proceedings, the unifying element of these two links is the 
only goal - to obtain and effective use of evidence. That is why any interaction of law enforcement agencies with 
the victim or his / her representative at the initial stages of the pre-trial investigation cannot be excluded from the 
information-cognitive process. It is concluded that information support includes scientific and technical, information 
and reference, information and search, information and template component. Scientific and technical - provides an 
opportunity for the subjects of criminal proceedings to find and use theoretical knowledge on certain problematic 
issues of pre-trial investigation; information and reference - allows you to obtain data on criminal offenses in 
order to further verify and integrate them into the pre-trial investigation; information retrieval - implementation 
of inspection and search of persons and evidence of certain criminal offenses; information-template - provides an 
opportunity to obtain data on identical criminal offenses, similar evidence base, etc. The only unifying factor of all 
components of information support is information, which by studying and understanding the subject of criminal 
proceedings provides an opportunity to implement the process of cognition through evidence. 

Key words: information support, investigative actions, classification, criminal offense, pre-trial investigation, 
criminal procedural legislation, cognitive activity.
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РОЛЬ СУДУ В ПРОЦЕСІ ЛЕГІТИМАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Постановка проблеми. В умовах нестабіль-
ного розвитку нашої держави надзвичайного 
значення набуває питання легітимності влади, 
зокрема й судової, яка є основою функціону-
вання демократичної та правової держави.

Механізм легітимації судової влади склад-
ний і багатогранний. Він передбачає непросту 
діалектику стосунків різних суб'єктів: держави 
в особі її органів, суспільства загалом та окре-
мих громадян зокрема, а також багатьох інших. 
Серед суб'єктів легітимації судової влади 
окреме місце відводиться суду, який є єдиним 
органом, уповноваженим здійснювати право-
суддя в державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблематиці судової влади, правосуддю, 
діяльності судових органів  присвячено велику 
кількість наукових праць не лише серед теоре-
тиків, але і практиків.

Науково-теоретичну базу для написання даної 
статті склали праці: В.І. Андріяш, А. Біла-Кисе-
льова, В.Д. Бринцева, Л.Ю. Грудцина, Р. Кири-
люк, Ю.А. Клімашевська, В.В. Кравченко, 
О.О. Овсяннікової, В.А. Раца, Ю.Ю. Рябченко, 
В.С. Стефаник, Н.О. Торхова, О. Українець, 
С. Шелест  та ін. 

Формулювання мети статті. Метою даної 
статті є дослідження ролі суду в процесі легіти-
мації судової влади.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до ст. 6 Конституції України, в Україні 
державна влада здійснюється на засадах її поділу 
на законодавчу, виконавчу та судову» [11].

Щодо питання  характеристики функціону-
вання судової влади, то тут важливе значення 
має  саме її легітимність, що, зазвичай тракту-
ється як визнання населенням права влади на 
примус щодо себе, згоду на підкорення такій 
владі, визнання її авторитетною та справедли-
вою, існування такого роду порядку, уособле-
ним даною владою, найкращим для країни. 

Легітимність ґрунтується на довірі й прийнятті 
влади громадянами з врахуванням їх розуміння 
порядності й совісті, добра і справедливості. 
Крім того, визнання світовою спільнотою дер-
жавної влади визначає зовнішній аспект легіти-
мності [4, с. 25].

Варто відзначити, що професор О.П. Реєнт 
у своїй роботі зауважує, що «питання легіти-
мності влади давно оформилося у самодостат-
ній науковий напрям, важливими атрибутами 
якого є концептуальні конструктиви філософів, 
політологів, істориків, починаючи від анти-
чності до сьогодення» [21, с. 7].

В даний час поняття «легітимність» нале-
жить до найбільш поширених і суперечних 
категорій у соціально-гуманітарних науках і не 
тільки. 

З цього приводу, Є. Бистрицький зазна-
чає,  що «поняття леґітимності означає, що 
існують достатні арґументи на користь вимоги 
визнавати певний політичний режим як добрий 
та справедливий. Леґітимний лад – це такий 
суспільно-політичний устрій, що заслуговує на 
визнання» [2, c. 49].

Так, І.В. Музика в енциклопедії історії Укра-
їни зазначає, що «легітимність як політико-пра-
вове поняття означає підтримку, позитивне 
ставлення, довіру або визнання авторитету 
влади та державно-правових інститутів сусп. 
думкою (у т. ч. зарубіжною), населенням країни 
або великими групами населення»[13].

На думку Ю. Давидова,  «зміст даного 
поняття зумовлений необхідністю розрізняти 
легальну владу, що характеризується відпо-
відними формальними законами, юридичними 
нормами права, від тієї, яка фактично значуща 
для людей, що проявляється в їхній поведінці» 
[8, c. 156].

Тобто, легітимність влади – це властивість, 
що характеризує ступінь узгодженості між під-
владними та панівними суб’єктами. В науці 
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вона розглядається як одна з ключових умов, 
що забезпечують стабільність та ефективність 
влади. 

Легітимність показує ступінь довіри до судо-
вої влади з боку суспільства, його погодження 
на таку владу, готовність до виконання її судо-
вих рішень (наказів).

В свою чергу поняття «судова влада», «пра-
восуддя» і «суд»  часто використовуються як 
синоніми або підміняють одне одного. Однак 
дані поняття означають подібні  між собою 
явища правового життя, які не є однотипними. 
До того ж, дані  поняття як «суд» і «правосуддя» 
змістовно наповнилися та виникли раніше, ніж 
«судова влада».

Так, поняття «судова влада», «суд» і «право-
суддя» подібні між собою, але не тотожні, тому 
що виконують своє власне призначення та роз-
ташовується у власній площині.

Як поняття і як явище судова влада наді-
ляється усіма атрибутами влади як такої. 
Поряд  з цим, у судовій владі найбільш повно 
проявляється нормативно-поведінкова сторона 
влади. Так, нормативний аспект судової влади 
полягає у наявності компетенції її суб’єктів, а 
поведінковий  виражається в певних формах її 
поведінки. Із зовнішньої  сторони судова влада 
полягає у схиленні, коли сторони зобов’язані 
підкорятися рішенням та розпорядженням 
представника судової влади. Поряд з цим, про-
стежується взаємний вплив сторін і судової 
влади. До того ж законодавство кожної країни 
намагається за допомогою нормативних засобів 
визначити форми співвідношення сторін і судо-
вої влади.

На думку В. Бринцева, відсутність чіткого 
визначення судової влади, так само як і понять 
суддівської діяльності, незалежності суд-
дів, тощо, на рівні законодавчої термінології 
та культури «створює умови неоднозначності 
в правозастосовній діяльності сутності судо-
вої діяльності як реалізації владних функцій 
держави та значення в цьому інститутів само-
стійності судових органів та незалежності суд-
дів, а також для неоднозначного сприйняття 
в суспільстві»[5, с. 57].

В свою чергу, В.В. Кравченко, розглядаючи 
питання судової влади у своїй роботі відзначає, що 
високий статус суду в суспільному та державному 
житті є однією з найважливіших ознак правової 
держави. Крім того  «існування поряд із законо-
давчою та виконавчою самостійної гілки судової 
влади являється  необхідним атрибутом  будь-якої 
демократичної держави» [12, с. 372].

Тобто, судова влада покликана стояти, з однієї 
сторони, між двома іншими гілками, стриму-
ючи та врівноважуючи їх у взаємному прагненні 
до абсолютизації, і, з іншої сторони, між ними 
та людиною, поважаючи, а отже, належним 
чином захищаючи його права та законні інтереси. 
Таким чином, судова влада має зайняти місце 
незалежного та неупередженого арбітра у проти-
стоянні людини та влади у будь-якому її прояві 
(органу місцевого самоврядування, державного 
органу, посадової особи, рядового чиновника). 

У своїй роботі Л.Ю. Грудцина відзначає, що 
існує два аспекти поняття судової влади – функ-
ціональний та інституціональний. У функці-
ональному аспекті судова влада є сукупністю 
юрисдикційних повноважень, обмежених юри-
дичною конституцією та загальними принци-
пами права, та пов’язаних з ними повноважень 
держави, що реалізуються від імені народу 
незалежними посадовими особами – суддями – 
в особливо обумовленій законом судовій про-
цедурі та іншими посадовими особами, які 
забезпечують юрисдикційну діяльність суддів. 
В інституційному аспекті судова влада – це 
відокремлена група пов’язаних між собою дер-
жавних установ (переважно судів), які організо-
вують і забезпечують реалізацію суддями юрис-
дикційних повноважень [7, с. 71].

Одна з найважливіших функцій судової 
влади – здійснення правосуддя, тобто виро-
бленої в процесуальному порядку правозасто-
совної діяльності суду з розгляду та вирішення 
цивільних, адміністративних та кримінальних 
справ, а також господарських спорів з метою 
охорони прав та інтересів громадян, організацій 
та держави. Здійснення правосуддя – виняткова 
компетенція судової влади.

Варто зауважити, що способи врегулювання 
конфліктів можуть бути різними за участю як 
державних, так і недержавних органів. Існуючі 
конфлікти можуть вирішувати органи влади, 
громадські організації (третейські суди), в окре-
мих випадках можуть залучатися посередники. 
Однак в умовах демократичного суспільства 
та правової держави найвищим та найдоско-
налішим органом, спеціально створеним для 
вирішення конфліктів, є суд. Способом, яким 
лише суд має право вирішувати конфлікти, 
є правосуддя. Подібну вершину в ієрархії орга-
нів та способів вирішення конфліктів суд і пра-
восуддя займають через те, що їх формування 
та функціонування максимально забезпечує 
незалежне, неупереджене, компетентне, спра-
ведливе, законне подолання конфлікту.
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Однак, як зазначає О. Українець, на жаль, 
серед населення нашої держави до судів 
зокрема та до судової системи загалом абсолют-
ної довіри і пошани сьогодні немає. Наші гро-
мадяни звикли, що середовище суддів закрите 
й не публічне, зв’язане круговою порукою і кор-
поративною солідарністю. В результаті просте-
жується недовіра до судів з боку суспільства. 
Окрім цього рівень недовіри наближено до 
позначки, за якої час говорити про делегітима-
цію судової гілки влади як такої [26, с. 297].

Варто зазначити, що недавно було оприлюд-
нено результати соціологічного дослідження 
«Ставлення громадян України до судової сис-
теми», які проводилися Центром Разумкова, 
які продемонстрували, що рівень довіри до 
інституцій державної влади загалом впливає на 
рівень довіри до суддівських органів. 

Дослідження встановили, що визначаль-
ний вплив мають засоби масової інформації на 
формування громадської думки про діяльність 
судів. Так, для більшої кількості громадян ЗМІ 
є єдиним джерелом, якому переважно дові-
ряють та з якого вони дізнаються про роботу 
судів. Відтак, за умов коли інформаційне поле 
перенасичене суб’єктивними твердженнями 
про судові рішення, безпідставними звинува-
ченнями, популістичними заявами щодо суд-
дів, негативом загалом, марно сподіватися на 
об’єктивне сприйняття суспільством роботи 
судів. Маніпуляції та  огульна критика даються 
взнаки – формується атмосфера всезагальної 
недовіри, реальних підстав для якої насправді 
не так вже й багато.

Так, 42,3%  опитаних на виході з судів рес-
пондентів вважають, що судді в Україні сьогодні 
є незалежними, а 43,4% дотримуються про-
тилежної точки зору [27]. Тобто, необхідність 
системного підходу щодо реформування засвід-
чені даними  результатами опитування грома-
дяни. На їх думку успішність судової реформи 
залежить від комплексного впливу низки чин-
ників, до числа яких відносять: суспільно-полі-
тичні зміни, реформи органів державної влади, 
виконання судових рішень, реформування про-
куратури, органів досудового слідства, адвока-
тури, правничої освіти, зміни правосвідомості 
громадян, запровадження єдиних стандартів 
правничої професії. Підтримання змін найчас-
тіше зумовлена потребою подолання корупції, 
покращення системи правосуддя, забезпечення 
верховенства права і справедливості.

З цього приводу С. Шелест зауважує, що від-
новити довіру до судової влади вкрай важливо, 

що є спільною справою усіх.  Тому що у звіті 
по результатах дослідження відзначається, що 
низький рівень довіри до судів є наслідком 
вкрай низького рівня довіри до державних орга-
нів загалом – державному апарату не довіряють 
76,6% опитаних [27].

Крім цього, Програма USAID «Нове право-
суддя» у період із лютого по березень 2021 року 
проводились національні опитування стосовно 
довіри до гілок влади, в тому числі і судової,  до 
суспільних інститутів, незалежності та підзвіт-
ності суддів, наявність корупції у судовій сис-
темі та готовності інформувати про її прояви. 

Також, рівень довіри суттєво знизився до 
судової гілки влади та інших гілок влади в Укра-
їні і у правників із досвідом взаємодії із судами. 
Так, 40% повідомили, що вони довіряють лише 
тим судам, в яких здійснювали представни-
цтво в суді, а 27% заявили про довіру до судо-
вої гілки влади загалом. Тут слід зауважити, 
що за результатами попереднього опитування 
правників, яке було проведене Програмою 
USAID «Нове правосуддя» у 2019 році, були 
зафіксовані вищі показники щодо рівня довіри, 
зокрема, 44% довіряли судовій системі загалом, 
а 56% довіряли окремим судам [19].

Таким чином, сьогодні опитування стали 
частиною національної системи оцінки роботи 
суду, широке запровадження цієї методології 
у комунікативну діяльність інших органів влади 
ще попереду.

У традиційному розумінні суд являється спе-
ціальним державним органом, основною функ-
цією якого є функція здійснення правосуддя. Суд 
має здійснювати як  функцію судово-конститу-
ційного контролю, так і функцію правосуддя. 

Дослідник Ю.Ю. Рябченко з цього приводу 
зазначає, що зміст правосуддя характеризується 
лише в нерозривному зв’язку з поняттям судо-
вої влади. Властивості та специфіка правосуддя 
значною мірою зумовлюються властивостями 
та специфікою судової влади, оскільки право-
суддя розглядається лише як форма її реалізації 
[22, с. 224].

Отже, правосуддя –  це діяльність суду, що 
здійснюється в процесуальній формі з метою 
кінцевого усунення правових конфліктів, шля-
хом захисту порушених або оскаржених прав 
і законних інтересів, як реалізації його винятко-
вого повноваження.

Варто відзначити, що в процесі легітимації 
судової влади роль суду може проявлятися як 
в процесуальній діяльності,  так і поза процесу-
альній діяльності.
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Так, для здійснення правосуддя законодавець 
передбачає максимально деталізовану процедуру 
(процесуальну форму), яка є гарантом реалізації 
процесуальних принципів. Сучасні дослідники 
проблем правосуддя також відзначають як осно-
вну відмінність правосуддя процесуальну форму, 
в рамках якої воно здійснюється. 

Що стосується позапроцесуальної діяльно-
сті, то в межах нашого дослідження ми акценту-
ємо увагу на донесенні інформації щодо діяль-
ності та значення суду через соціальні мережі, 
сайти, телеграм канали, тобто в межах прямої 
комунікації із суспільством  без посередників.

Тут варто відмітити, що зміст якості легі-
тимності значно ширший, ніж законності, 
оскільки включає не лише відповідність вимо-
гам закону судової влади, а й процесуально 
невизначене, неформальне ставлення до судової 
влади та її рішень суспільства. Для прикладу, 
судді, які практикують, відзначають значне 
збільшення звернень громадян до суду, поясню-
ючи це виявом довіри населення судової влади 
та ознакою зміцнення її ролі. У ЗМІ, поряд із 
цим,  часто висвітлюються у діяльності суду 
саме негативні моменти, висловлюються нега-
тивні оцінки щодо судових рішень. І як резуль-
тат у населення формується стійке уявлення 
про недоліки в роботі судів, непрофесіоналізм 
та необ’єктивність суддів, поряд із зазначеним 
зростанням довіри до суду, породжуючи при 
цьому загальне негативне враження від діяль-
ності судової влади. При ігноруванні рішень 
суду, небажанні виконувати приписи даної гілки 
влади простежується і нелегітимність судової 
гілки влади. В даному аспекті актуальності 
набуває питання інформаційної доступності 
суду, запровадження комплексних заходів судо-
вої політики щодо формування у спільній сві-
домості членів товариства позитивного іміджу 
суду. Вважаємо, що така робота сприятиме фор-
муванню легітимності судової влади.

Рівень довіри громадськості до судової влади 
значною мірою залежить від ступеня прозорості 
судової системи та від інформаційної політики. 
Для громадян, представників засобів масової 
інформації, юристів, громадських активістів 
та інших зацікавлених осіб важливо отриму-
вати інформацію від суду і не менш важливо, 
щоб ця інформація була доступною, повною 
та зрозумілою.

Слушною з цього приводу видається пози-
ція В.С. Стефанюка та Ю.А. Клімашевської, 
які вважають, що одним із дієвих засобів в наш 
час підвищення ефективності роботи будь-якої 

установи вважається широкомасштабне засто-
сування нових інформаційних технологій. 
Сучасні засоби комп’ютерної техніки та техніки 
зв’язку разом із з новими технологіями вводу, 
обробки і збереження інформації надають мож-
ливість не тільки на основних виробничих про-
цесах, а й при прийнятті рішень значно підви-
щити продуктивність праці та якість результату. 
З цього приводу Верховний Суд України не 
є винятком і досвід доводить, що впровадження 
засобів автоматизації суттєво поліпшує діяль-
ність майже всіх ланок нашої установи [23].

З цього приводу Р.І. Кирилюк у своїй роботі 
зазначає, що діяльність по забезпеченню судів 
варто сприймати як сукупність певних видів 
діяльності уповноважених суб’єктів, яка спря-
мована на повагу до інших прав і свобод, на 
створення належних умов для реалізації кож-
ним права на справедливий суд [10, c. 42-48]. 

На думку В.А. Раца, завдання інформацій-
ного забезпечення діяльності судів обумовлене 
інформаційними потребами, які визначаються 
в якості певного стану суб’єкта предметної 
діяльності, що виникає у зв’язку з необхідністю 
отримання відомостей, потрібних для вирішення 
предметних задач. Призначення інформацій-
ного забезпечення діяльності судів обумовлює 
необхідність дотримання вимог (принципів), 
які до нього висуваються [20, с. 112].

Слід відзначити, що для моніторингу судової 
галузі найзручнішим для цієї роботи є Інтер-
нет з електронними сервірами (для прикладу 
можна назвати такі як,  Google-сповіщення 
(https://www.google.com/alerts?hl=uk); соці-
альна мережа Facebook (до речі, Верховний 
суд має свою особисту сторінку, на якій висвіт-
люються останні події, що стосуються його 
роботи (https://www.facebook.com/supremecourt.
ua/);  Агрегатор новин програма RSSOwl (http://
www.rssowl.org/ тощо).

До їх числа можна віднести і такі, як: прес-
служба суду, комунікаційна стратегія, медіа-за-
ходи (брифінг, прес-кава, прес-конференція), 
транслювання судових засідань технічними 
засобами суду тощо.

Таким чином, виходячи з наведених мірку-
вань, можна зробити висновок, що інформа-
ційне забезпечення, як метод організації функці-
онування судової системи, є основою розвитку 
транспарентності судової системи загалом та її 
складових: гласності, доступності, відкритості, 
прозорості зокрема.

 Що стосується питання позиціонування 
піару суду, то окремі дослідники відзначають, 
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що у законодавстві Україні не встановлено стан-
дартів формування комунікаційної стратегії для 
органів державної влади. За їх твердженням, 
чинні комунікаційні стратегії судів, зазвичай, 
розроблено на основі зразку комунікаційної 
стратегії, враховуючи норми чинного законо-
давства, а також враховуючи досвід співпраці 
Ради суддів України з Проектом агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID) «Справед-
ливе правосуддя» [1, с. 225].

Законом України «Про внесення змін до Гос-
подарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни та інших законодавчих актів» передбачалося 
створення Єдиної судової інформаційно-теле-
комунікаційної системи (ЄСІТС) [15].

1 грудня 2018 року на офіційному веб-пор-
талі «Судова влада України» та в газеті «Голос 
України»  Державна судова адміністрація Укра-
їни оголосила про створення та забезпечення 
функціонування Єдиної судової інформацій-
но-телекомунікаційної системи. Рішенням 
Вищої ради правосуддя від 10 травня 2018 року 
№ 1370-1/0/15-18  було утворено Постійну 
комісію Вищої ради правосуддя з питань Єди-
ної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи з метою організації взаємодії органів 
системи правосуддя щодо розробки та запрова-
дження Єдиної судової інформаційно-телекому-
нікаційної системи[17].

В Україні 26 травня 2021р. набув чинності 
закон № 1416-IX «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо забезпечення поетап-
ного впровадження Єдиної судової інформацій-
но-телекомунікаційної системи»[16]. 

Так, згідно до ЄСІТС покликана підвищити 
шляхом впровадження сучасних технологій 
у повсякденну діяльність суду,  ефективність їх 
діяльності. Крім цього завданням ЄСІТС є спро-
щення  процедури комунікації між представни-
ками і громадянами-учасниками судових у вза-
ємовідносинах із судовими органами, роблячи, 
при цьому для громадян більш простими, зруч-
ними та доступними судові процедури.

Така система має діяти в судах, Раді суддів, 
Вищій раді правосуддя, Державній судовій адмі-
ністрації, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, 
на підприємствах, що належать до сфери право-
суддя, Національній школі суддів України.

Саме такі напрямки та заходи покращення 
доступу до правосуддя визначені у Страте-
гії розвитку системи правосуддя та консти-
туційного судочинства на 2021 – 2023 роки, 

затвердженої указом Президента України від  
11 червня 2021 року № 231/2021 [18].

Термін «зв’язки з громадськістю» або «public 
relations PR» ототожнюється і зі сферою науко-
вих знань, що досліджує цю діяльність, і з кон-
кретними структурними підрозділами, що взає-
модіють з громадськістю. 

Під зв’язками з громадськістю в органах 
правосуддя, на думку Н. Торхової,  варто розу-
міти управлінську діяльність з питань органі-
зації та забезпечення функціонування моделі 
багатовекторної інтерактивної комунікації суду 
з громадськістю та ЗМІ, яка передбачає ство-
рення партнерського діалогу на паритетних 
засадах, але враховує ряд обмежень, встанов-
лених у чинному законодавстві та пов’язаних 
з реалізацією громадян та доступом до певної 
інформації, що зумовлено специфікою суду як 
органу, який здійснює правосуддя та за зако-
ном є незалежним від будь-якого зовнішнього 
впливу[25, с. 50 ].

Так, найбільш популярний шлях здійснення 
зв’язків із громадськістю в органах правосуддя 
України на сучасному етапі – через PR-фа-
хівця у штаті органу влади або через утворе-
ний у структурі органу влади відділ (підрозділ, 
управління) зв’язків із громадськістю, який має 
подвійне підпорядкування в умовах закріпле-
ного у законодавстві розподілу управлінської 
діяльності – наприклад, в органах судової влади, 
прес-секретар зазвичай підзвітний і керівнику 
апарату суду, і голові суду.

Наразі лише в деяких судах організовано 
роботу двох працівників, які виконують функції 
прес-служби. Найбільш популярною формою 
залишається прес-служба, яку уособлює один 
працівник (прес-секретар чи фахівець із забез-
печення зв’язків із громадськістю та ЗМІ).

Важливі кроки для розвитку діалогу між 
органами правосуддя та суспільством зробили 
Рада суддів України та Вища рада правосуддя: 
запровадження посад прес-секретарів у судах, 
створення Прес-центру судової влади. Однак ці 
заходи не усунули потреби у системному під-
ході до управління зв’язками з громадськістю 
на професійній основі.

Варто відзначити, що важливість заохочення 
судових інститутів до активної, «просвітниць-
кої» ролі в інформуванні громадськості була 
відзначена в Європі ще у 2005 році – у висновку 
№ 7 Консультативної ради європейських суддів 
(КСЄС) щодо «Правосуддя» та суспільство» 
до уваги Комітету Міністрів Ради Європи [3].   
На думку КСЕС, викладеного у пунктах 15, 16 
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Висновку № 7, суди мають діяти також як «спі-
кери», «посередники» та ініціатори освітніх 
програм та заходів, які не залежать від діяль-
ності ЗМІ та/або дій, відповідальність за які 
покладена на інші установи.

Що стосується проведення просвітниць-
кої роботи судів, то для прикладу можна від-
значити роботу Зарічного районного суду м. 
Суми, активна комунікаційна робота якого 
направлена не лише на журналістів, які поши-
рюють згодом інформацію про суд через власні 
ресурси.  У  суді регулярно проводяться зустрічі 
та круглі столи з представниками різних юри-
дичних професій, де обговорюються новини 
судової практики та рекомендації вищих судів 
щодо конкретної категорії справ, новели зако-
нодавства, судова реформа. Проведено цілий 
ряд зустрічей з метою інформування громад-
ськості про початок роботи підсистеми «Елек-
тронний суд», а 15 січня 2019 року на телека-
налі UA:Суми вийшла передача, в якій участь 
взяли і працівники суду, обговорювали питання 
роботи підсистеми «Електронний суд», пере-
ваги її використання та було роз’яснено поря-
док реєстрації в підсистемі. До основних форм 
взаємовідносин із школярами та студентами, 
які використовує Зарічний районний суд м. 
Суми, віднесено лекції, проведення модельних 
судових засідань, які сприяють  їх активізації 
навчально-пізнавальної діяльності, пропагу-
вання доступності суду та підвищення якості 
підготовки майбутніх фахівців[9].

Ми вважаємо, що перспективними напрям-
ками імплементації в Україні світового досвіду 
управління взаємодією судів із громадськістю 
також є створення спеціальних органів для впро-
вадження комунікативної політики та відповідних 
професійних організацій, розвиток методології 
використання програм охоплення, використання 
цифрових та медійних технологій.

Важливе значення також в сфері легітимації 
судової влади має запровадження інституту суд-
ді-спікера.  

Так, як зазначає І. Біла-Кисельова у своїй 
роботі, що інститут судді-спікера вдало запро-
ваджено у судовій владі України, що постійно 
вдосконалюється і переймає досвід зарубіжних 
судових інституцій у сфері комунікацій у зв’язці 
«суд – особа, яка звернулась за захистом своїх 
прав» [3, с. 29].

На позитивний крок щодо запрова-
дження посади судді-спікера звертає у своїй 
роботі  і О.О. Овсяннікова, яка зазначає, що 
судова влада стає з кожним роком більш відкри-

тою із запровадженням посади судді-спікера 
[14, с. 193].

Таким чином, суддя-спікер може бути упов-
новажений спілкуватися із засобами масової 
інформації, надавати  свої коментарі щодо новел 
законодавства або роз’яснювати вимоги дію-
чого законодавства в тій чи іншій його частині. 
Як показує практика, такі коментарі не завжди 
бувають із приводу законодавства чи просто 
цікавих окремих кримінальних, адміністратив-
них, господарських чи цивільних справ, які роз-
глядаються судами. А тому для забезпечення 
об’єктивного висвітлення суддям-спікерам 
необхідно бути добре обізнаними у справах, 
що перебувають у провадженні суду, які мають 
загальносуспільне значення. 

Висновки. Узагальнивши вищевикладене, 
можна зазначити, що суд – це   значущий для 
зацікавлених сторін державний публічно-пра-
вовий інститут, який при вирішенні спору при-
ймає загальнообов’язкове рішення як неупере-
джений посередник, який забезпечує виконання 
взаємних для громадян та держави зобов’язань 
на засадах норм права.

В процесі легітимації судової влади роль 
суду може проявлятися як в процесуальній 
діяльності (через здійснення правосуддя),  так 
і поза процесуальній діяльності (через соці-
альні мережі, сайти, телеграм канали, тобто 
в межах прямої комунікації із суспільством  без 
посередників).

Простежується велика роль суду в процесі 
легітимації судової влади. Адже чим вища легі-
тимність діяльності суду, тим більшою буде 
кількість звернень з боку населення до нього, 
і навпаки. Першооснова легітимності судової 
влади пов’язана із загальним рівнем розвитку 
права, збалансованістю судово-правової полі-
тики, якістю правосвідомості конкретного 
народу, а також з порядком формування судів 
та самостійністю, незалежністю та неупередже-
ністю суддів, законністю їхньої діяльності. 

З метою підвищення ролі суду усіх рівнів 
у суспільстві вважаємо за доцільне здійснення 
таких дій:

– миттєве розміщення важливіших судових 
рішень в мережі Інтернет. Своєчасне та якісне 
авансування судових слухань та наступне роз-
міщення рішень по найбільш цікавих для ЗМІ 
справах у мережі Інтернет, що тим самим  значно 
полегшить орієнтування преси в океані рутин-
ного судочинства, продемонструє заінтересова-
ність судів у зверненні уваги громадськості до 
своєї роботи;
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– формування єдиної судової практики, яка 
має на меті забезпечити належну якість здійс-
нення правосуддя, а також забезпечення доступ-
ності правосуддя для суспільства;

– чітка та злагоджена внутрішня організа-
ція роботи суду, включаючи створення силь-
них органів управління судовими інстанціями, 
позбавлених впливу виконавчої влади на свою 
діяльність; 

–  використання в роботі комунікативних 
механізмів, тобто комунікаційна діяльність судів 
має бути спрямована на запобігання та випере-
дження інформаційних запитів сторін, а також 
на розробку стратегій спілкування через ЗМІ, 
Інтернет, представників громадських організа-
цій, що тим самим сприятиме діалогу з суспіль-
ством, і покращуватиме імідж судової влади як 
відкритої до спілкування організації;

– узаконення правового «лікбезу» (регу-
лярне  проведення концептуальних бесід пред-
ставників судів різного рівня із журналістами 
про принципи функціонування системи право-
суддя, існуючі об’єктивні обмеження в передачі 
інформації тощо) з метою запобігання помилок 
у публікаціях, які не сумісні з високим статусом 
видання;

– з метою удосконалення інституту спікерів 
необхідним є визначення чіткої стратегії роз-
витку між суддею-спікером та ЗМІ. 

Загалом підвищення рівня довіри до суду має 
стати одним із показників ефективності заходів 
реформування судової системи, які ведуться 
сьогодні в Україні.
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Українець О.Б. РОЛЬ СУДУ В ПРОЦЕСІ ЛЕГІТИМАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ
Стаття присвячена розгляду питання перегляду існуючих наукових позицій щодо ролі суду в процесі 

легітимації судової влади.
У статті розкриваються  та характеризуються різні наукові погляди щодо поняття «суд», «судова влада», 

«правосуддя».
Аргументовано, що поняття «судова влада», «суд» і «правосуддя» подібні між собою, але не тотожні, 

тому що виконують своє власне призначення та розташовується у власній площині.
Проаналізовано, що  однією із найважливіших функцій судової влади – це здійснення правосуддя, тобто 

виробленої в процесуальному порядку правозастосовної діяльності суду з розгляду та вирішення цивільних, 
адміністративних та кримінальних справ, а також господарських спорів з метою охорони прав та інтересів 
громадян, організацій та держави. Виняткова компетенція судової влади  - здійснення правосуддя.

Виділено результати соціологічного дослідження «Ставлення громадян України до судової системи», а 
також національні опитування,  проведені Програмою USAID «Нове правосуддя», які стосуються  довіри 
до гілок влади, включаючи і судову, суспільних інститутів, незалежності та підзвітності суддів, наявності у 
судовій системі корупції та готовності інформувати про її прояви.

На підставі аналізу автором аргументується твердження, що легітимність влади – це властивість, що 
характеризує ступінь узгодженості між панівними  та підвладними суб’єктами і показує ступінь довіри 
до судової влади з боку суспільства, його згоду на дану владу, готовність до виконання її судових рішень 
(наказів).

Автором обґрунтовано, що правосуддя –  це діяльність суду, що здійснюється в процесуальній формі з 
метою кінцевого усунення правових конфліктів, шляхом захисту порушених або оскаржених прав і законних 
інтересів, як реалізації його виняткового повноваження.

Обґрунтовано, що в процесі легітимації судової влади роль суду може проявлятися як в процесуальній 
діяльності  так і поза процесуальній діяльності (тобто донесення інформації щодо діяльності та значення 
суду через соціальні мережі, сайти, телеграм канали, тобто в межах прямої комунікації із суспільством  без 
посередників).

Ключові слова: суд, судова влада, правосуддя, легітимація, роль.

Ukrainets O.B. ROLE OF THE COURT IN THE PROCESS OF JUDICIAL LEGITIMACY
This Article is dedicated to investigation of the current scientific views on the role of the court in the process of 

judicial legitimacy.
The Article demonstrates and characterises different scientific views on the conceptions “court”, “judicial 

power”, and “justice”.  
It has been well-grounded that the notion “judicial power”, “court” and “justice” are very similar, but they are 

not equal because each of them serves its own purpose being placed at its own area.
It has been analysed that one of the most important functions of the judicial power is execution of justice, thus 

being worked out in the procedural order of law administration court activity in hearing and deciding of civil, 
administrative and criminal cases as well as civil disputes with the aim of protection of rights and interests of 
citizens, organizations and the state. Execution of justice is the sole competence of court power. 

It has been highlighted the results of social research “Attitude of the citizens of Ukraine to the judicial system”, 
and also national survey made by “New justice” USAID Program, related to trust of social institutions to the 
branches of power, including judicial, independency and accountability of judges, corruption in the judicial system 
and readiness to inform on such cases.  

Based on the analysis, the author has grounded the statement that legitimacy of power is a feature that characterizes 
the level of consolidation between the governing and subordinate subjects and demonstrates the degree of credibility 
of the society to judicial power, its consent to such power, and readiness to execute its court decisions (orders).
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It has been established that the scope of the quality of power legitimacy is much broader than its lawfulness, 
since it includes not only compliance with the requirements of judicial legislation, but also undetermined and 
informal attitude in terms of procedure of the society to court power and its decisions.  

The author has grounded that justice is a judicial activity executed in procedural form aiming at final legal 
conflict resolution by means of protection of violated or appealed rights and lawful interests as implementation of 
its exclusive power.

It has been analysed that in the process of judicial legitimacy the role of the court can be exercised both in the 
procedural activity and beyond the procedural activity (i.e. sharing information on the activity and meaning of the 
court through social networks, websites, and Telegram channels in the course of direct communication with the 
society without mediators). 

It is determined that informational accessibility of the court and implementation of complex measures of judicial 
policy for creating a positive image of court in social consciousness of the society becomes a critical issue.      

It is proved that the degree of credibility of the society to judicial power heavily depends on the level of 
transparency of the judicial system and information policy.  For citizens, representatives of mass media, lawyers, 
civil activists and other persons of concern it is equally important to receive information from court and such 
information to be accessible, complete and understandable.   

It is defined that creation of special bodies for implementation of communication policy and relevant professional 
organizations, development of methodology of coverage programs use, use of digital and media technologies are the 
promising incentives of implementation of the international management experience in communication of judges 
with the society in Ukraine. 

Key words: court, judicial power, justice, legitimation, role.
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