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СУБ’ЄКТИ ДОГОВОРУ ФОРФЕЙТИНГУ

Постановка проблеми. Характеристика пра-
вовідносин позбавлена сенсу без встановлення 
(персоніфікації) їх учасників, їх правового ста-
новища як носіїв конкретних суб’єктивних прав 
та юридичних обов’язків. Актуальність дослі-
дження визначається тим, що в системі цивіль-
но-правових договорів України договір фор-
фейтингу – порівняно новий договір, а питання 
правового положення сторін договору форфей-
тингу не висвітлене у спеціальній юридичній 
літературі.

Оскільки договір відповідно до ст. 509 ЦК 
України є однією з підстав виникнення зобов’я-
зального правовідношення, в ньому відповідно 
також є певні суб’єкти, а саме: одна сторона 
(боржник), зобов’язана вчинити на користь ін-
шої сторони певні дії або утриматися від певної 
дії на користь іншої сторони – кредитора, друга 
сторона (кредитор) уповноважена вимагати від 
боржника виконання зазначеного зобов’язання. 

Абсолютно лаконічно визначений суб’єк-
тний склад зобов’язання у ст. 510 ЦК України, 
в якій зазначено, що сторонами в зобов’язан-
ні є боржник та кредитор, на стороні кожного 
з яких може бути одна або одночасно кілька 
осіб. Зазначене, відповідно, стосується догово-
ру як підстави виникнення зобов’язання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед вітчизняних та зарубіжних науковців, які 
досліджували окремі риси форфейтингу, вар-
то виділити таких дослідників, як М.М. Агаров, 
К.Р. Адамова, Ч.Н. Азімов, Ю.А. Алексанова, 
І.А. Безклубий, С.М. Братусь, В.В. Вітрянський, 
М.В. Гордон, О.В. Дзера, І.А. Діковська, М.Д. Джон-
ка, У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бэйлі та ін. 
Однак щодо дослідження форфейтингу як цивіль-
но-правового договору робіт небагато. 

Мета статті – дослідити суб’єктів договору 
форфейтингу та їх правовий статус.

Виклад основного матеріалу. У главі 52 ЦК 
України «Поняття та умови договору» загалом 

відсутні правила, які б встановлювали конкрет-
ні кількісні чи якісні вимоги до суб’єктного 
складу договору, за незначними опосередко-
ваними винятками. Згідно зі ст. 626 ЦК Украї-
ни договором є домовленість двох або більше 
сторін, спрямована на встановлення, зміну або 
припинення цивільних прав та обов’язків [1]. 
Можна було б дійти висновку, що кожна особа 
може бути суб’єктом договору, адже відповід-
но до ст.ст. 6, 627 ЦК України сторони є віль-
ними в укладенні договору, виборі контраген-
ту та визначенні умов договору з урахуванням 
умов цього Кодексу, інших актів цивільного 
законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог 
розумності та справедливості. 

Питання правового положення сторін дого-
вору форфейтингу не висвітлено у спеціальній 
юридичній літературі і це пояснюється кіль-
кома причинами: причетністю до форфейту-
вання значного кола осіб, інтереси яких збіга-
ються або перетинаються, його залежністю від 
кон’юнктури ринку фінансових послуг, особли-
вістю гарантій, засобів підтримки державою 
національного товаровиробника і особливо 
великого експортера, особливістю фінансової 
інфраструктури країни-імпортера тощо. Не до-
дає ясності участь у договорі різних за назвою 
та обсягом повноважень осіб: експортера, бан-
ку-організатора, форфейтера, імпортера, бан-
ку-гаранта. Чинне національне законодавство 
на рівні договірного зобов’язання не персоніфі-
кує назву учасників форфейтування.

Зазвичай правове становище суб’єкта пра-
вовідносин у цивільному праві моделюється 
на основі його загального правового станови-
ща, що пов’язується з наявністю в юридичної 
особи, а саме вони є сторонами договору фор-
фейтингу, загальної правоздатності (ст. 91 ЦК 
України) та дієздатності (ст. 92 ЦК України) [1]. 

Сторонами договору форфейтингу можуть 
бути фізичні та юридичні особи, які є суб’єктами  
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підприємницької діяльності. Необхідно зазна-
чити, що спеціальної персоніфікації сторін дого-
вору, окрім форфейтера, не існує. Форфейтер – 
спеціалізована іноземна фінансова установа або 
банк, що набуває прав вимог, які посвідчують 
майнове право до імпортера [2, c. 793].

Чинне законодавство дає змогу зробити ви-
сновок, що існує обмежене коло осіб, що мо-
жуть бути форфейтерами за договором, – банки, 
фінансові установи, які відповідно до закону 
набули право здійснювати форфейтингові опе-
рації, що зараховані до фінансових. Згідно зі 
ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» від 12 липня 2001 року операції, зара-
ховані до фінансових, передбачають, що суб’єк-
ти підприємницької діяльності, які бажають на-
давати фінансові (в тому числі форфейтингові) 
послуги, мають відповідати вимогам вказаного 
закону [3]. 

Згідно з визначенням закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» фінансова устано-
ва –юридична особа, яка відповідно до закону 
надає одну чи кілька фінансових послуг, а також 
інші послуги (операції), пов’язані з наданням 
фінансових послуг, у випадках, прямо визначе-
них законом, та внесена до відповідного реєстру 
в установленому законом порядку [3]. До фінан-
сових установ належать банки, кредитні спілки, 
ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, 
страхові компанії, установи накопичувального 
пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди 
і компанії та інші юридичні особи, виключним 
видом діяльності яких є надання фінансових 
послуг, а у випадках, прямо визначених зако-
ном, – інші послуги (операції), пов’язані з надан-
ням фінансових послуг. Своєю чергою кредитна 
установа – фінансова установа, яка відповідно 
до закону має право за рахунок залучених ко-
штів надавати фінансові кредити на власний 
ризик. Зазначимо, що лише окремі банки Укра-
їни є форфейтерами. Проте більше йдеться про 
іноземні банки. За таких обставин національ-
ність форфейтера визначається за правилами, що 
встановлені в міжнародному приватному праві. 
Здебільшого це – законодавство країни місцезна-
ходження фінансової установи, що пояснюється 
тим, що це законодавство найбільше сприяє та-
кій діяльності, враховує інтереси форфейтерів. 
Якщо робити висновок за кількістю спеціалізо-
ваних форфейтерів, то більше їх у Великобрита-
нії, далі США, Швейцарія, Німеччина. 

Варто зазначити два види форфейтерів: бан-
ки-форфейтери та форфейтингові компанії. 

Основна відмінність між ними полягає в рівні 
ліквідності. Завдяки високій ліквідності банки 
залишають форфейтингові активи на балансі, 
завдяки чому здебільшого укладають договори 
форфейтингу на первинному ринку (первинний 
форфейтинг), а форфейтингові компанії спеці-
алізуються на укладанні цих договорів на вто-
ринному ринку форфейтингу. Форфейтингові 
компанії мають змогу придбавати право грошо-
вих вимог (векселі) в банків. Це є класичним 
придбанням (купівлею) права грошових вимог 
і охоплюється ч. 3 ст. 656 ЦК України. Якщо 
банки переслідують мету отримання прибутку, 
то форфейтингові компанії намагаються вста-
новити контроль над імпортером: спочатку фі-
нансовий, а потім й управлінський.

З моменту укладення договору форфейтингу 
правовий зв’язок між його сторонами опосередко-
вується цим договором. Рух платіжних докумен-
тів і грошових коштів змінюється з системи «ім-
портер – експортер» чи «продавець – покупець» 
на систему «продавець – форфейтер – покупець», 
де продавець продає право на отримання грошей 
від покупця. Отже, це і різновид договорів на 
передачу майнового права, який С.І. Шимон ви-
значила як можливість суб’єкта цивільного пра-
ва претендувати на визначене майнове надання 
з боку боржника чи на вчинення власних майново 
цінних дій щодо чужого майна, яка забезпечуєть-
ся юридичним обов’язком зобов’язаного суб’єкта 
і якою управомочена особа в змозі розпорядитися 
на власний розсуд у межах, встановлених законом 
та/або договором [4, с. 4–5]. У разі придбання пра-
ва вимоги в кредитора боржник сам стає кредито-
ром щодо боржника. 

Форфейтер перепродає придбані ним за дого-
вором форфейтингу боргові документи з метою 
отримання для себе коштів або розподілу ризи-
ку. На первинному ринку форфейтингу форфей-
тер є персоніфікованою особою та носієм прав 
та обов’язків саме форфейтера, а на вторинно-
му ринку він – продавець цінного паперу. Ще 
досить часто його називають представницьким 
банком [4, c. 237].

Третьою особою (боржником) визнається 
особа, яка знаходиться в майнових правовід-
носинах із клієнтом-експортером, при цьому 
в основі їх правовідносин може бути будь-який 
оплатний зовнішньоекономічний цивільно-пра-
вовий договір. 

Клієнт-експортер та його боржник можуть 
укласти угоду про заборону передання грошо-
вої вимоги або її обмеження, але це не звільняє 
клієнта-експортера від зобов’язань або відпові-
дальності перед боржником внаслідок передання  
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грошової вимоги на порушення укладеної між 
ними угоди про заборону або обмеження фор-
фейтингу. Клієнт-експортер відповідає за дій-
сність грошової вимоги. 

Боржник за зовнішньоекономічним догово-
ром зобов’язаний здійснити платіж форфей-
теру за умови, що він одержав від клієнта або 
форфейтера письмове повідомлення про від-
ступлення права грошової вимоги факторові 
і в цьому повідомленні визначена грошова ви-
мога, яка підлягає виконанню, а також названий 
форфейтер, якому має бути здійснений платіж.

Для здійснення платежу боржник має право 
пред’явити для заліку свої грошові вимоги, що 
ґрунтуються на договорі з клієнтом, якщо вони 
виникли в боржника до моменту, коли він був 
повідомлений про уступку вимоги форфейтеру.

Імпортер у договорі форфейтингу є емі-
тентом векселя (трати) як цінного паперу, що 
зумовлює можливість самого договору фор-
фейтингу та гарантує права форфейтера. Він 
є причетним до форфейтування. З ним узгод-
жується можливість самого форфейтування, що 
включається в зовнішньоекономічний контракт. 
Він, як зазначалося, також набуває за договором 
форфейтингу низку переваг.

У відносинах форфейтування на практиці за-
стосовуються гарантія як спосіб забезпечення 
виконання зобов’язання, передбачений ст. 546 
ЦК України, на рівні з неустойкою, порукою, 
заставою, притриманням, завдатком та інши-
ми. Гарантія є дуже зручним інструментом по-
гашення кредитних зобов’язань і дуже часто 
використовується кредиторами для мінімізації 
фінансових трат. 

Гарант відповідає перед кредитором (фор-
фейтером) за порушення зобов’язання боржни-
ком (емітентом) (п. 2 ст. 560 ЦК України). У разі 
порушення забезпеченого гарантією зобов’я-
зання гарант зобов’язаний сплатити кредито-
рові грошову суму відповідно до умов гарантії 
(ч. 1 ст. 562 ЦК України). 

Міжнародна торговельна палата підготувала 
низку документів, які стосуються банківських 
гарантій та загальних тенденцій її застосування, 
в тому числі Уніфіковані правила за договір-
ними гарантіями № 325, Уніфіковані правила 
для гарантій за первинною вимогою, в редакції 
1992 року № 458 та інші [5, с. 122–123].

У форфейтуванні бере участь гарант – банк, 
що видає банківську гарантію і гарантує кредито-
ру (бенефеціару) виконання боржником (принци-
палом) його обов’язку (ч. 1 ст. 560 ЦК України). 

Однак необхідно враховувати, що відносини 
за гарантійними зобов’язаннями в житті можуть 

складатися з більшої кількості учасників, тобто 
схема може ускладнюватися. Положення про по-
рядок здійснення банками операцій за гарантіями 
в національній та іноземних валютах від 15 груд-
ня 2004 р. № 639 [6] згадує про авізуючий банк, 
банк бенефіціара та банк контргарант. Отже, аві-
зуючий банк – банк, який авізує та надає письмове 
повідомлення бенефіціару або банку бенефіціара 
про умови наданої гарантії на користь бенефіціа-
ра; банк-бенефіціар – банк, що обслуговує бенефі-
ціара за гарантією; банк-контргарант – банк, який 
надає контргарантію на користь банку-гаранта 
або на користь іншого банку-контргаранта.

Існує кілька видів гарантій за суб’єктом га-
рантійного зобов’язання, порядку її оформлен-
ня, джерела забезпечення гарантійного платежу. 
Як суб’єкт гарантій при операціях «а-форфе» 
можуть бути фінансово стійкі суб’єкти господа-
рювання або спеціальні установи, насамперед 
банки. У національному праві за своєю суттю 
гарантія «виписана» як кваліфікована порука, 
якій властиві спеціальний суб’єкт, забезпечу-
вальні вимоги та правові наслідки. 

У ЦК України гарантія отримала самостійне 
значення і гармонізована з призначенням гаран-
тії у сталих правових порядках. Відповідно до 
ст. 560 ЦК України за гарантією банк, інша кре-
дитна установа, страхова організація (гарант) га-
рантує перед кредитором (бенефіціаром) виконан-
ня боржником (принципалом) свого зобов’язання. 
Така конструкція надала їй рис, притаманних її 
моделі в рекомендаціях Міжнародної торгівель-
ної палати (ІСС), зокрема в Уніфікованих прави-
лах для гарантій на вимогу (1992 р.). Така модель 
використовується країнами з розвинутою еконо-
мікою і з огляду на інтеграційні процеси має бути 
запозичена нами. До ознак гарантії можна зараху-
вати спеціальні суб’єкти-гаранти: банки, кредитні 
установи, страхові організації. Іншими словами, 
учасники гарантії є персоніфікованими, де га-
рант – банк, кредитна установа, страхова органі-
зація, принципал – основний, головний боржник 
у зобов’язанні, а беніфіціар – особа, на користь 
якої відбувається платіж чи виставляється акре-
дитив. Вони мають виключну правосуб’єктність; 
предмет гарантії – лише грошові зобов’язання; 
умови гарантії (гарантійні випадки) – перелік 
порушень, із настанням яких є підстава для за-
явлення вимог по сплаті гарантом бенефіціару 
визначеної грошової суми; гарантія є строковим 
зобов’язанням, що діє від дня її видачі і протягом 
строку, на який вона видана. Гарантія є чинною 
від дня її видачі лише за умови, якщо в ній не вста-
новлено інше. Таким чином, гарантія допускає 
диспозитиви щодо строків її дії. Для реалізації 
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її забезпечувальної властивості встановлено, що 
гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо 
в ній не встановлено інше (ч. 3 ст. 561 ЦК Украї-
ни), її самостійність та незалежність від основно-
го зобов’язання. Зобов’язання гаранта перед кре-
дитором не залежить від основного зобов’язання 
(його припинення або недійсності), зокрема і тоді, 
коли в гарантії міститься посилання на основне 
зобов’язання. Предмет основного зобов’язання не 
важливий для гаранта, який зобов’язаний викона-
ти свої зобов’язання, навіть якщо принципал запе-
речує проти цього і посилається на обставини, що 
підтверджують справедливість його заперечень.

Стосовно гарантії можуть бути встановлені 
особливості: вона може бути безвідкличною 
і відкличною; належне бенефіціару за нею пра-
во вимоги до гаранта не може бути передано ін-
шій особі, а поступка права вимоги допустима 
тільки за згодою гаранта, яка виражена безпо-
середньо в тексті гарантії при її підписанні або 
письмово потім, але до пред’явлення до гаран-
та вимог бенефіціара; якщо в ній не міститься 
інших застережень, вона набирає сили з дня її 
видачі, тобто з моменту підписання гарантій-
ного листа; має містити перелік документів, які 
бенефіціар має надати гаранту під час заявлен-
ня вимоги про сплату підтвердженої гарантією 
суми. Вимога бенефіціара має бути представ-
лена гаранту в письмовій формі; за її надання 
банк стягує винагороду (п. 2 ст. 369 ЦК Украї-
ни), у відсотковому відношенні до суми гарантії 
або у твердій сумі; якщо бенефіціар представ-
ляє гаранту письмово вимогу з вказівкою і до-
кументальним підтвердженням, у чому полягає 
порушення принципалом основного зобов’я-
зання, в забезпечення якого й видана гарантія, 
то гарант зобов’язаний задовольнити вимогу 
бенефіціара; якщо гаранту до задоволення от-
риманої вимоги бенефіціара стало відомо, що 
основне зобов’язання, забезпечене банківською 
гарантією, повністю або у відповідній части-
ні уже виконано чи припинилося з інших під-
став або визнане недійсним, то він має негайно 
сповістити про це бенефіціара та принципала. 
Отримана гарантом після такого повідомлення 
повторна вимога бенефіціара підлягає задово-
ленню гарантом, може видаватися банком або 
безпосередньо контрагенту принципала, або на 
користь банку, що обслуговує контрагента.

Вимога до гаранта про сплату форфейтова-
ної грошової суми має пред’являтися в письмо-
вій формі з додаванням до неї вказаних у гаран-
тії документів (ст. 563 ЦК України).

До недоліків слід зарахувати те, що він при-
ймає на себе абсолютне зобов’язання щодо спла-
ти гарантованих ним векселів. Ризики гаранта 
з’являються в разі невиконання основного зо-
бов’язання. Таким чином, договір форфейтингу 
відповідно до його структури включає в себе як 
його сторони, так і інших учасників, без яких не 
може бути проведене форфейтування. 

Кожна зі сторін такого договору від участі 
в ньому набуває певних переваг та несе певні 
ризики, які урівноважуються задля отримання 
вигоди, здебільшого прибутку від використання 
гарантованих та випробуваних практикою засо-
бів фінансування придбання (продажу) товару 
на значні суми.

Висновки. Договір форфейтингу – це нети-
пова домовленість, за якою форфейтер передає 
або зобов’язується передати грошові кошти 
клієнту (експортеру), а клієнт відступає або зо-
бов’язується відступити форфейтеру своє право 
грошової вимоги до боржника за зовнішньоеко-
номічним контрактом, яке гарантоване виданим 
векселем (тратою) або іншим борговим доку-
ментом чи гарантією.

Договір форфейтингу відповідно до його 
структури включає в себе як його сторони, так і ін-
ших учасників (гаранти, організатори), без яких 
не може бути проведене форфейтування. Кожна зі 
сторін такого договору від участі в ньому набуває 
певних переваг та несе певні ризики, які урівно-
важуються задля отримання вигоди, здебільшого 
прибутку від використання гарантованих та ви-
пробуваних практикою засобів фінансування при-
дбання (продажу) товару на значні суми.
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Андрієнко В.В. СУБ’ЄКТИ ДОГОВОРУ ФОРФЕЙТИНГУ
У статті розглянуто сторони договору форфейтингу. Варто зазначити, що актуальність дослідження 

визначається так: договір форфейтингу –порівняно новий договір у системі цивільно-правових договорів 
України і такий, що потребує свого доктринального вивчення та зумовлює доцільність внесення доповнень 
до Цивільного кодексу України. 

Оскільки договір – це одна з підстав виникнення зобов’язального правовідношення, в ньому, відповідно, 
є певні суб’єкти. Визначено, що питання правового положення сторін договору форфейтингу повною мірою 
не досліджено і це пояснюється кількома причинами: причетністю до форфейтування значного кола осіб, 
інтереси яких збігаються або перетинаються, його залежністю від кон’юнктури ринку фінансових послуг, 
особливістю гарантій, засобів підтримки державою національного товаровиробника і особливо великого 
експортера, особливістю фінансової інфраструктури країни-імпортера.

Проаналізовано, що сторонами договору форфейтингу можуть бути фізичні та юридичні особи, 
які є суб’єктами підприємницької діяльності. Однак спеціальної персоніфікації сторін договору, окрім 
форфейтера, не існує. Визначено, що форфейтер – це спеціалізована іноземна фінансова установа або банк, 
що набуває прав вимог, які посвідчують майнове право до імпортера.

Зазначено, що існує обмежене коло осіб, що можуть бути форфейторами за договором, – банки, фінансові 
установи. Виокремлено два види форфейтерів: банки-форфейтери та форфейтингові компанії.

Встановлено, що з моменту укладення договору форфейтингу правовий зв’язок між його сторонами 
опосередковується цим договором. Третьою особою договору, тобто боржником, визнається особа, яка 
знаходиться в майнових правовідносинах із клієнтом-експортером. 

Імпортер у договорі форфейтингу є емітентом векселя як цінного паперу, що зумовлює можливість 
самого договору форфейтингу та гарантує права форфейтера. Зазначено, що в форфейтуванні бере участь 
гарант – банк.

Зроблено висновок, що договір форфейтингу включає в себе його сторони та інших учасників (гаранти, 
організатори), без яких не може бути проведене форфейтування. Кожна зі сторін такого договору набуває 
певних переваг та несе певні ризики.

Ключові слова: сторона договору, форфейтер, договір форфейтингу, боржник, імпортер, гарант.

Andrienko V.V. SUBJECTS OF THE FORPHATING AGREEMENT
The article considers the parties to the forfeiting agreement. It should be noted that the relevance of the study is 

determined by the following: forfeiting agreement is a relatively new agreement in the system of civil law contracts 
of Ukraine and, as such, requires its doctrinal study and determines the feasibility of amendments to the Civil Code 
of Ukraine.

It is notes that since the contract is one of the grounds for a binding legal relationship, it accordingly has certain 
entities. It is determines that the issue of the legal status of the parties to the forfeiting agreement has not been 
sufficiently studied and this is due to several reasons: involvement in forfeiting a large number of persons whose 
interests coincide or intersect, its dependence on the financial services market; especially a large exporter, a feature 
of the financial infrastructure of the importing country.

It is analyzes that the parties to the forfeiting agreement may be individuals and legal entities that are business 
entities. However, there is no special personification of the parties to the contract other than the forfeiter. It is 
determined that a forfeiter is a specialized foreign financial institution or bank that acquires the rights of claims 
certifying property rights to the importer. The third person is a person who is in a property relationship with the 
exporting client, and the basis of their legal relationship may be any paid foreign economic civil contract. The 
exporting customer and its debtor may enter into an agreement prohibiting or limiting the transfer of a monetary 
claim, but this does not relieve the exporting customer of its obligations or liability to the debtor as a result of the 
transfer of a monetary claim for breach or prohibition of forfeiting. The customer-exporter is responsible for the 
validity of the monetary claim.

It is notes that there is a limited number of persons who can be forfeiters under the agreement – banks, financial 
institutions. There are two types of forfeiters: forfeiter banks and forfaiting companies.

It is establishes that from the moment of concluding the forfeiting agreement the legal connection between its 
parties is mediated by this agreement. The third party to the contract, i.e. the debtor is a person who is in a property 
relationship with the exporting client. The importer in the forfeiting agreement is the issuer of the promissory note as 
a security, which determines the possibility of the forfeiting agreement itself and guarantees the rights of the forfeiter. 

It is concludes that the forfeiting agreement includes its parties and other participants (guarantors, organizers), 
without which forfeiting cannot be carried out. Each of the parties to such an agreement acquires certain advantages 
and carries certain risks. 

A forfeiting agreement is an atypical agreement under which a forfeiter transfers or undertakes to transfer funds 
to a client (exporter), and the client assigns or undertakes to assign to the forfeiter his right to a monetary claim 
against the debtor under a foreign trade contract guaranteed by a promissory note or expense. debt document or 
guarantee.

Key words: party to the contract, forfeiter, forfeiting contract, debtor, importer, guarantor.
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ВПЛИВ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ НА СТАНОВЛЕННЯ 
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Постановка проблеми в загальному  
вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями. Судова 
практика Європейського Суду з Прав Людини 
(далі – ЄСПЛ) – це перш за все поглиблені пра-
вові узагальнення, в основі яких лежить «судо-
ва правотворчість», спрямована на уніфікацію 
понятійно-правового апарату на теренах Єв-
ропейського Союзу та за його межами у сфері 
захисту прав, свобод та інтересів людини відпо-
відно до Європейської конвенції з прав людини. 
Оскільки така практика є джерелом національ-
ного процесуального права, виникає науковий 
інтерес до механізму «судової правотворчості» 
ЄСПЛ. У цьому зв’язку правові висновки Вер-
ховного Суду – це правові позиції, в основі яких 
лежить розширене тлумачення національних 
норм права з метою правової визначеності щодо 
тих чи інших спірних правовідносин, оскільки 
їх юридична кваліфікація не завжди є очевид-
ною. Ці питання і є предметом дослідження 
в цій статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання судової правотворчості в цивільному 
судочинстві в умовах реформування правосуддя 
і впливу на ці процеси рішень ЄСПЛ та судо-
вої практики Верховного Суду були предметом 
наукових досліджень цілої низки науковців, зо-
крема І. Ананіної (2008), В. Кононенко (2009), 
Р. Сабодаш (2013), Я. Романюка (2016), Т. Ка-
гановської та І. Пахомової (2018), Д. Ясинка 
(2018–2019), І. Балюк (2019), О. Черницької 
(2019), Н. Стецик (2019), О. Кібенко (2020).

Незважаючи на це, питання судової пра-
вотворчості ЄСПЛ та її впливу на національ-
не правосуддя України, як і судової практики 
Верховного Суду, є настільки складними і бага-
тогранними, що ще не одне покоління вчених 
буде звертатись до їх дослідження. У цій праці 
сфокусовано увагу на механізмі становлення 
і розвитку вчення про судову правотворчість на 
підставі судової практики ЄСПЛ і Верховного 
Суду та його впливі на правосуддя України.

Метою статті є дослідження шляхів впли-
ву судових рішень Європейського суду з прав 
людини та Верховного Суду на судову практи-
ку України та формування на цій основі преце-
дентної моделі у сфері цивільного судочинства 
України.

Основні результати дослідження. Наукова 
полеміка щодо визнання судового прецеденту 
джерелом права як в Україні, так і в усьому світі 
то затухає, то знову набуває своєї актуальності 
[1]. Основні дискусії виникають навколо одно-
го основоположного питання: чи є суд творцем 
права та якщо так, яке його правотворення ви-
знається джерелом права? Чи суд є лише держав-
ним механізмом із неухильного застосування 
текстів законів щодо конкретних спірних пра-
вовідносин, не маючи таким чином права на 
свою правотворчість? Для України ці питання 
не є новими, оскільки національне цивільне 
процесуальне законодавство неодноразово за-
знавало змін. При цьому в літературі висловлю-
ються погляди «за» і «проти» визнання позицій 
Верховного Суду судовими прецедентами, а 
отже, і джерелом права. Одні науковці здебіль-
шого аналізують природу та історичні аспекти 
виникнення судового прецеденту, досліджуючи 
часто зарубіжну практику країн загального пра-
ва, пропонуючи при цьому свої підходи щодо 
законодавчих запозичень із метою офіційного 
визнання судового прецеденту джерелом права. 
Інші ж дослідники, навпаки, вважають судовий 
прецедент помилкою, оскільки він може нашко-
дити державі [2, с. 43].

Таким чином, як законодавець, так і науко-
ва доктрина то схиляються до того, що Україна 
потребує прецедентного права, то заперечують 
таку необхідність.

Загальна теорія права визначає судовий 
прецедент як одну із зовнішніх проявів форми 
права. Саме форма забезпечує дієвість кожного 
судового прецеденту, дозволяючи в такий спо-
сіб відмежовувати його від інших соціальних 
регуляторів. Останні ж, маючи різні способи 
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формалізації та їх фіксації, породжують різні 
джерела права. Разом із тим судовий прецедент 
як джерело права формується не парламентом, 
а судом, хоча він і не наділений спеціальними 
правотворчими повноваженнями. Суд, здійсню-
ючи правосуддя, є лише одним з органів засто-
сування права, результат якого викладається 
в його рішенні.

Судові органи України, незважаючи на від-
сутність нормативно-правової регламентації 
щодо можливостей судового правотворення 
і офіційного невизнання правових прецедентів 
джерелом права, здійснюють нормотворчий 
процес шляхом тлумачення та застосування 
аналогії права чи аналогії закону (ч. 9 ст. 10 
ЦПК України). Таке тлумачення не є судовим 
прецедентом. Це лише можливість суду через 
мотивування подібних правовідносин урегу-
лювати більш прийнятними нормами закону чи 
права конкретні правовідносини.

Судовий же прецедент є класичним дже-
релом права, який переважно має місце в ан-
гло-американському типі правової системи, де 
судове нормотворення визнається як юридич-
ною доктриною, так і юридичною практикою. 
В юридичній літературі, зокрема, висловлю-
ється думка, згідно з якою рішення ЄСПЛ 
можуть вважатися судовими прецедентами 
міжнародного характеру, що є, безумовно, ви-
правданим підходом.

Для України, яка хоча і повільно, але інте-
грується в європейську спільноту, такі рішення 
фактично стають частиною національного зако-
нодавства. Саме на підставі такої міжнародної су-
дової практики ми формуємо нові правові поняття 
та принципи щодо розвитку як окремих правових 
інститутів, так і окремих галузей права.

Особливе місце в правовій системі сучас-
ної Європи займають рішення Європейського 
Суду з прав людини. Такі рішення ухвалюють-
ся на підставі та в межах дії Конвенції про за-
хист прав людини та основоположних свобод 
1950 р. (далі – Конвенція) та протоколів до неї. 
Конвенція, маючи статус міжнародно-правово-
го законодавства, усе ж діє лише в тих країнах, 
які її ратифікували. Україна ж ратифікувала 
цю  Конвенцію у 1997 р., і з цього часу Кон-
венція є частиною національного законодав-
ства, що передбачено ст. 9 Конституції Украї-
ни. ЄСПЛ, ухвалюючи свої рішення, діє лише 
на підставі порівняльної відповідності рішень 
національних судів Конвенції з її захистом при-
родних прав людини на підставі принципів вер-
ховенства права та справедливості. Водночас 

в юридичній літературі висловлюється думка, 
згідно з якою такі рішення ЄСПЛ не відповіда-
ють класичній доктрині прецедентного права 
(case law) і є більш близькими до континенталь-
ного поняття «судова практика» (jurisprudence) 
[3, с. 45], оскільки судова практика континен-
тального права тісно пов’язана з чинними дже-
релами права. Отже, ці рішення є уподібненою, 
послідовною позицією судів із тих чи інших 
питань правозастосування. Суд же під час роз-
гляду конкретної справи має право посилатися 
на попередні рішення, проте він не зобов’яза-
ний дотримуватися їх в обов’язковому порядку 
[4, с. 34–41].

Рішення ЄСПЛ, в яких висловлені правові 
позиції, користуються особливим авторитетом 
і використовуються цим судом та національни-
ми судами як типові критерії щодо ефективного 
застосування конвенційних норм та відповід-
ності цим критеріям національних норм права. 
Таким чином, рішення ЄСПЛ є своєрідними 
процесуально-правовими стандартами у сфері 
захисту прав, свобод та інтересів як громадян 
Європи, так і України. І хоча правові позиції, 
сформульовані цим судом, є переважно «прак-
тико-правовими» засобами, проте їх вплив на 
вирішення справ національними судами, зокре-
ма і в Україні, досить значний.

Особливість таких рішень полягає в тому, 
що вони не стосуються матеріально-юридич-
ного спору, який розглядався національними 
судами на підставі свого національного зако-
нодавства. У них вирішуються лише питання 
щодо порушення природних прав людини під 
час розгляду як цивільних, так і адміністратив-
них та кримінальних справ, а також строків ви-
конання таких рішень.

Нині суди в Україні відіграють дедалі важ-
ливішу роль у побудові демократичного, пра-
вового суспільства, бо саме вони можуть без-
посередньо впливати на поліпшення захисту 
порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів людини в державі. З огля-
ду на це Я.М. Романюк, говорячи про умови 
нового праворозуміння в Україні, звертає увагу 
на «об’єктивний розвиток системи джерел пра-
ва» і можливе «застосування у правосудді ква-
зіпрецедентів різного рівня при об’єктивно іс-
нуючій сьогодні, і судовій практиці, і судовому 
прецеденті» [5, с. 6]. У цьому контексті постає 
питання про можливість переходу в Україні від 
теоретичних дискусій із питань судової пра-
вотворчості до практики його праворозуміння 
і практичного застосування.



№ 2/2021

10

Верховенство права, справедливість, сумлін-
ність, розумність, прозорість, гласність, повага 
до права – це ті принципи, на яких ґрунтують-
ся прецедентна практика Європейського Суду 
з прав людини та судова практика Верховного 
Суду. Саме на підставі такої практики в Україні, 
хоча і поступово, але починає розвиватися вчен-
ня про судову правотворчість.

Судова правотворчість – це не примха україн-
ських суддів. Це об’єктивно природний процес, 
який може мати місце під час розгляду як ци-
вільно-правових, так і господарсько-правових  
та адміністративно-правових спорів. Це, по 
суті, необхідний напрям розвитку правосуддя 
в Україні, оскільки розвиток цивільних, земель-
них, сімейних, трудових, житлових правовідно-
син є настільки стрімким, що законодавець із 
його повільністю та ускладненням законодав-
чих процедур просто не встигає за порядком 
денним суспільства, який оновлюється майже 
кожного дня. Зміна ж навіть незначних уточ-
нень у нормі права на законодавчому рівні по-
требує значного часу, якого в суддів немає.

В Україні є розуміння цих питань на рівні 
доктринального підходу, але не на законодавчо-
му рівні. Причина цього полягає в тому, що зако-
нодавець просто не бажає втрачати контроль над 
судовою системою, надаючи можливість лише 
для автономної правотворчості суддів (аналогія 
права, аналогія закону), оскільки законодавці 
розуміють, що за імперативної наявності судо-
вого прецеденту судді зобов’язані будуть діяти 
лише за його аналогом. З огляду на це суддя не 
зможе задовольнити прохання чиновника, бо він 
буде зобов’язаний вирішувати справу в розрізі 
правової позиції Верховного Суду. Такий під-
хід, безумовно, підривав би корупційну складо-
ву у правосуді. Саме це становить небезпеку для 
чиновників, які не бажають втрачати можливість 
домовитись. Такий консерватизм зумовлюєть-
ся тим, що як радянська, так і пострадянська 
системи правосуддя в Україні характеризують-
ся виключно жорстким нормативним підходом, 
за яким норма права має лише вертикальний 
напрям своєї дії, впливаючи на конкретне коло 
суб’єктів та їх правовідносини, не надаючи при 
цьому жодного «творчого підходу» суддям для їх 
тлумачення. Судовий же прецедент характеризу-
ється горизонтальністю своєї дії «від прецеденту 
до прецеденту», що як радянській, так і постра-
дянській системі не притаманне, оскільки судо-
вий прецедент характеризується низьким рівнем 
системності, і саме це для сьогоденної України 
поки що є неприйнятним.

Безумовним фактом є те, що судова пра-
вотворчість не повинна мати місце в усіх без 
винятку справах. Це не є самоціллю правосуд-
дя. Вона може мати місце там і тоді, де вини-
кає потреба в забезпеченні стабільності права. 
Забезпечити ж таку стабільність часто немож-
ливо у зв’язку з відсутністю чи неточністю або 
«закам’янілістю» чинних норм права. Така си-
туація нині – не рідкість. І проблема полягає не 
в тому, що судді несумлінні чи схильні до за-
тягування судових процесів, просто вони зви-
кли працювати виключно в межах норм права 
та тієї тлумачної практики норм права, які ви-
кладалися в постановах Пленумів Верховного 
Суду України. Самостійно ж приймати рішен-
ня без таких правових позицій більшість суддів 
не звикла. Водночас практика показує, що суд-
ді, які часто розглядають однотипні нескладні 
справи, досить легко кваліфікують спірні пра-
вовідносини, оскільки їх кваліфікація, а відпо-
відно й аргументація, однотипно повторюються 
від справи до справи. Таким чином, судді фор-
мують «свою внутрішню» судово-прецедентну 
практику, яка характеризується однією і тією 
ж послідовністю однотипного мотивування су-
дових рішень. Інша справа, якщо йдеться про 
розгляд складних справ. Хоча вони і займають 
незначну частину судової практики в Україні, 
судді не завжди можуть із такою ж легкістю 
підходити до аналізу і кваліфікації правовід-
носин, як це вони роблять у нескладних спра-
вах [6, с. 120]. Фактично судова практика, яку 
формує нині Верховний Суд, об’єднує в собі 
формальні, не обов’язкові для суду першої ін-
станції правові позиції, оскільки «при виборі 
норми права до спірних правовідносин суд вра-
ховує висновки щодо застосування відповідних 
норм права, викладені в постановах Верховного 
Суду» (ст. 263 ЦПК України) Таким чином, ця 
норма не має виключної імперативності. Вона 
дає лише змогу враховувати висновки Верхов-
ного Суду. І хоча така практика не визнавалася 
в Україні джерелом права, але вона і не відки-
далася; донедавна вона, навпаки, стимулюва-
лась апеляційними судами, а тому в багатьох 
рішеннях судів районної ланки були посилання 
на постанови Пленумів Верховного Суду Укра-
їни. З огляду на це судова система з легкістю 
і розумінням сприйняла Закон України «Про ви-
конання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини» від 22 лютого 
2006 р. № 3477-IV. Стаття 17 цього Закону спря-
мовує суддів на застосування судової практи-
ки та судових прецедентів ЄСПЛ. Проте такий 
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оптимізм мав місце лише на початку, оскільки 
в практичній роботі судді зіштовхувалися з не 
схожою для них структурою судових рішень, 
які викладаються у вигляді окремих, змістовно 
не пов’язаних між собою параграфів, в яких да-
ється юридична оцінка окремих фактів справи. 
При цьому в таких параграфах часто мають міс-
це посилання на інші, розглянуті раніше цим же 
судом, справи, що за умови відсутності систем-
ного підходу до вивчення судової практики 
ЄСПЛ ускладнюють розуміння суті судових рі-
шень та окремих його понять. Усе це вказує на 
слабкий підготовчий процес на юридичних фа-
культетах, де обмежено вивчають прецедентну 
практику ЄСПЛ, як і прецедентне право взагалі, 
що зумовлює надалі ситуацію, коли суддям до-
волі складно орієнтуватися у великій кількості 
прецедентних рішень ЄСПЛ.

Більшість національних правових систем 
Європи, зокрема й Україна, визнають пряму 
дію прецедентів ЄСПЛ, сприймаючи це як уні-
кальне явище, яке не має аналогів у сучасному 
міжнародному праві. Європейський суд, ухва-
люючи свої рішення, хоча і визнає рішення на-
ціональних судів несправедливими внаслідок їх 
невідповідності Європейській Конвенції з прав 
людини, але не може «підміняти національні 
суди» [7], скасувати той чи інший суперечливий 
національний закон, на підставі якого ухвалено 
рішення, або його анулювати. Суд може лише 
нагадати [8], пропонувати чи рекомендувати 
або вжити всіх необхідних правових заходів 
[9, с. 163] щодо узгодження національного зако-
нодавства із судовими рішеннями ЄСПЛ. Таким 
чином, практика ЄСПЛ спонукає країну-відпо-
відача до уніфікації юридичних понять та змі-
ни окремого національного законодавства, яке 
не відповідає Конвенції з прав людини. Така 
практика ЄСПЛ не загрожує «суддівським сва-
віллям» ні країнам Європи, ні Україні; не пов’я-
зана з будь-яким примусовим нормотворенням.

Водночас загальновідомо, що прийняті нор-
ми права починають «старіти» відразу після їх 
прийняття. Саме з цих підстав писані закони не 
можуть оперативно враховувати всі життєві си-
туації, навіть якщо такі норми і сформульова-
ні законодавцем доволі чітко. Є. Ерліх у своїй 
роботі «Теорія суддівського правознаходжен-
ня» зазначив, що суддя, ухвалюючи рішення, 
нерідко «просто виконує те, що йому доручено 
законодавцем». Разом із тим суддя не є простим 
«копіювальником» приписів закону. Він має 
зважати на безліч не лише юридичних, а й по-
літичних, моральних, психологічних та інших 

чинників, перебуваючи в постійному контак-
ті з потребами правового життя. Отже, судове 
рішення (за Є. Ерліхом) завдяки творчій роботі 
судді є результатом не стільки діяльності зако-
нодавця, скільки самостійної праці самого суд-
ді. З методологічного погляду така праця у ви-
гляді «подальшого розвитку права з боку судів 
закінчується там, де закінчується можливості 
тлумачення закону» [2, с. 9].

На нашу думку, слід очікувати в Україні роз-
витку прецедентного права, оскільки кожен суд-
дя, незалежно від його місця в різнорівневій сис-
темі правосуддя, так чи інакше інтерпретує право 
під час ухвалення судових рішень з урахуванням 
прецедентної практики ЄСПЛ та застосування 
Європейської Конвенції про захист права люди-
ни. Трансформація суспільної свідомості, уяв-
лення про справедливість, певні цінності та іде-
али швидко змінюються, а з ними змінюються 
й уявлення суддів про правозастосування норм 
права. Якщо змінюються підходи до норм пра-
ва, змінюється світогляд суспільства в контек-
сті праворозуміння і особливості суспільного 
життя, в якому це право функціонує. «Писане 
ж право» є «неповоротким», тому часто є нее-
фективним у світі сьогоднішніх, доволі стрім-
ких інформаційних, технічних, технологічних, 
суспільних потоків. Україні потрібно відходити 
від приховувань наявної судової правотворчості, 
оскільки істинним правотворцем, на думку про-
фесора Гарварду Дж. Лаплен Грея, є не той, хто 
створює норми права, а той, хто має абсолютне 
право їх інтерпретувати, і тим більше той, хто 
може вирішувати, що ці норми означають із того 
чи іншого приводу [6, с. 6]. З огляду на ці поло-
ження, в нас немає сумнівів із приводу того, що 
суд є істинним правотворцем. Разом із тим суд не 
є безмежним правотворцем, оскільки він лише 
інтерпретує норми чи певні прогалини в законі, 
але не приймає самі закони.

Висновки. Зовнішній вплив судових преце-
дентів, які формуються ЄСПЛ та постановами 
Верховного Суду у сфері розширеного тлу-
мачення норм Європейської конвенції з прав 
людини, фактично впливає на законотворен-
ня та судову практику України. Така ситуація 
в перспективі призведе до того, що кількість 
рішень ЄСПЛ та постанов Верховного Суду 
та їх правових позицій досягне такого критич-
ного рівня, що Україна вимушена буде визнати 
«де-факто» і «де-юре» наявність і функціону-
вання прецедентного права на своїй території 
та його судової правотворчості як основи такої 
моделі правосуддя.
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Право без правотворчості суддів являє собою 
жорстку вертикальну системність, яка дає змо-
гу в будь-який необхідний для політичної еліти 
час коригувати поточне законодавство в потріб-
ному для неї напрямі. Судовий прецедент уне-
можливлює таку ситуацію, створюючи стабіль-
ність правових понять та практики конкретних 
правовідносин, які, з одного боку, перевірені су-
довою практикою і самим життям, а з іншого – 
сприйняті суспільством як справедливі.
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Запара С.І. ВПЛИВ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ НА СТАНОВЛЕННЯ  
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Судова практика Європейського Суду з прав людини є джерелом цивільного процесуального права України 
і характеризується високим рівнем судової правотворчості з погляду правозастосування Європейської 
конвенції з прав людини та тих правових понять, які мають місце при цьому. Європейська конвенція з 
прав людини по суті являє собою матеріальне право уніфікованого зразка, оскільки за наявності широкого 
законодавства в кожній з європейських країн ця Конвенція має застосовуватися і тлумачитися однотипно. 
Саме цю складну правничу роботу, яка вимагає не лише академічних знань, а і високого інтелектуального 
рівня, життєвого досвіду, філософського розуміння природи права, і виконують судді ЄСПЛ. Усе це дає 
змогу ЄСПЛ, розглядаючи скарги людей із різних країн, формулювати і розкривати суть нових правових 
понять та принципів. Аналогічно в цьому плані діють і постанови Верховного Суду, в яких здійснюється 
інтерпретація національних норм права відповідно до спірних цивільних правовідносин.

Ключові слова: судова правотворчість, судові прецеденти верховенство права, справедливість, 
Європейський Суд з прав людини, Верховний Суд.

Zapara S.I. THE INFLUENCE OF JUDICIAL LEGISLATION ON THE FORMATION  
OF THE PROCEDURAL AND LEGAL MODEL OF CASE LAW IN UKRAINE

In the countries of the Anglo-Saxon legal system, most civil relations are not governed by a large number of 
legislative acts, as the rules of conduct of the parties in such legal relations are often governed by court decisions, 
which are imperative and are binding on these grounds. to be performed on the territory of a European state. Judicial 
precedent as a form of interpretation of legal norms and as a safeguard for filling legislative gaps, motivation 
for applying the analogy of law and law in accordance with existing court precedents is reflected in both ECHR 
and Supreme Court rulings. It is on the basis of their court decisions in the theory of procedural law is gaining 
development the theory of judicial lawmaking, which is based on questions about the expanded interpretation of 
law. It is on these grounds at the doctrinal level that a number of questions arise regarding the limits of vertical and 
horizontal action of judicial precedents, rules of argumentation and motivation of such decisions, subjects of such 
argumentation, rules of interpretation of new concepts and principles in accordance with national legislation and 
peculiarities. certain legal relations in the field of civil, land, labor, housing or family issues. The article reveals 
the mechanism and grounds for the application of “living” (case) law, which is formed on the basis of judicial 
lawmaking of the European Court of Human Rights and leveled at the practice of civil proceedings in Ukraine. The 
paper presents scientific controversy on the maintenance and non-recognition of judicial lawmaking as a theoretical 
and applied content of case law, which essentially operates in Ukraine in the form of conclusions of the Supreme 
Court in relation to such legal relations, which have become controversial. At the same time, it is due to new 
substantiations and interpretations that the Grand Chamber of the Supreme Court has the opportunity to deviate from 
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its previous conclusions. This approach indicates that case law in general and its case law in particular are not legal 
dogma. Case law in the interpretation of the law provides as much operational mobility of the court in substantiating 
its legal position, as it is necessary for the legal certainty of a disputed legal relationship, especially those that are not 
sufficiently regulated by law, because such moments the legislator simply could not foresee legislation.

Key words: judicial lawmaking, judicial precedents, rule of law, justice, European Court of Human Rights, 
Supreme Court.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Постановка проблеми. Здійснення госпо-
дарської діяльності нерозривно пов’язане з ви-
никненням спірних ситуацій між суб’єктами 
господарювання, які потребують вирішення. 
Водночас звернення до суду за захистом сво-
їх прав для учасників господарського оборо-
ту є крайнім заходом, оскільки це пов’язано 
зі значними матеріальними та часовими ви-
тратами, а також неможливістю здебільшого 
продовження нормальних ділових відносин 
між контрагентами після проходження ними 
судових процедур. Крім того, досить пошире-
ними у сфері господарювання є незначні спо-
ри (неточності у взаєморозрахунках, пересор-
тування поставленої продукції тощо), що не 
мають принципового характеру і розгляд яких 
у судовому порядку є абсолютно недоцільним. 
Вказане зумовлює потребу суб’єктів господа-
рювання в ефективних механізмах досудового 
вирішення спорів.

Аналіз досліджень і публікацій. У різний 
час досудовий порядок врегулювання господар-
ських спорів був предметом досліджень низки 
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокре-
ма: Ю.Д. Притики, С.Я. Фурси, Г.П. Тимченка, 
В.В. Комарова, Д.Д. Луспеника, О.С. Ткачука, 
О.М. Спектор, Ю.А. Джепи, І.А. Балюка, Р. Ша-
банова, М. Ждана, Р. Ханик-Посполітак, В. По-
сполітака, Г.О. Аболоніна, Р.Ф. Каллістратової, 
І.М. Клеандрова та інших.

Виклад основного матеріалу. Звертаючись 
до дослідження питань досудового врегулюван-
ня спорів важливо визначити сферу правовідно-
син, що охоплюються цим поняттям. У цій ча-
стині варто погодитись із Р. Ханик-Посполітак 
та В. Посполітаком, які зазначають, що чинне 
законодавство не містить визначення понять 
«досудового», «альтернативного» та «позасу-
дового» вирішення спору, а також не визначає 
співвідношення між ними [1, с. 38]. Цими ж на-
уковці висловлюють слушну думку щодо розу-

міння досудового врегулювання спору як тако-
го, що передує зверненню до суду [1, с. 40].

Варто зазначити, що такі процедури не є но-
вими для вітчизняної правової системи. У ра-
дянський період досудовий порядок вирішен-
ня спорів регулювався низкою нормативних 
актів, зокрема: Цивільним кодексом УРСР від 
18 липня 1963 року, Положенням про порядок 
пред’явлення і розгляд претензій підприємства-
ми, організаціями, установами та врегулювання 
розбіжностей за господарськими договорами, 
затвердженому Постановою Ради Міністрів 
СРСР від 17 жовтня 1973 року № 758, Арбіт-
ражним процесуальним кодексом України від 6 
листопада 1961 року.

Прийнятий у 1991 році Арбітражний 
(з 2001 р. – Господарський) процесуальний ко-
декс України містив розділ 2 «Досудове вре-
гулювання господарських спорів», що регла-
ментував доарбітражний порядок вирішення 
господарських спорів, застосування якого ви-
знавалось обов’язковою передумовою звернен-
ня до арбітражного суду. Виняток становили 
лише справи за зверненням прокурора, в яких 
такий порядок не був обов’язковим, та спори 
про визнання недійсними актів ненорматив-
ного характеру, досудове врегулювання в яких 
не здійснювалось. Подальша трансформація 
господарського законодавства в частині регу-
лювання порядку досудового вирішення спорів 
здійснювалась у напрямі розширення переліку 
спорів, в яких відповідна процедура не засто-
совувалась та визнання обов’язковості її засто-
сування лише d окремих категоріях спорів.

Рішенням Конституційного Суду України від 
9 липня 2002 року в справі за конституційним 
зверненням ТОВ «Торговий Дім “Кампус Коттон 
клаб”» щодо офіційного тлумачення положен-
ня ч. 2 ст. 124 Конституції України (справа про 
досудове врегулювання спорів) було роз’яснено, 
що можливість судового захисту не може бути 
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поставлена законом, іншими нормативно-пра-
вовими актами у залежність від використання 
суб’єктом правовідносин інших засобів право-
вого захисту, в тому числі досудового врегулю-
вання спору. Таким чином, застосування заходів 
досудового врегулювання спору здійснювалось 
виключно за домовленістю сторін. Відмова від 
їх застосування своєю чергою не позбавляла 
суб’єкта господарювання права на звернення до 
господарського суду для вирішення будь-якого 
спору з господарських правовідносин [2].

Наступний етап у розвитку досліджуваного 
правового інституту пов’язаний із реалізацією 
судової реформи в Україні. Так, ст. 124 Консти-
туції України в редакції Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» від 02.06.2016 р. № 1401-VIII пе-
редбачається можливість визначення законом 
обов’язкового досудового порядку врегулюван-
ня щодо окремих категорій спорів [3]. Анало-
гічне положення знайшло закріплення також 
у ст. 19 ГПК України [4].

Поряд із тим нині продовжується дискусія 
щодо доцільності законодавчого закріплення 
обов’язкового досудового врегулювання в ок-
ремих господарських спорах. І.А. Балюк вказує, 
що для звернення до господарського суду із за-
хистом прав суб’єкта господарювання варто ви-
конати низку вимог, за відсутності яких справу 
не може бути розглянуто в господарському суді. 
Обов’язкове застосування досудового врегулю-
вання господарського спору є не єдиною пере-
шкодою. За дисциплінованості учасників спору 
воно, навпаки, сприяє прискоренню вирішення 
господарського спору [5, с. 176].

Натомість Р. Шабанов та М. Ждан висловлю-
ють думку, що законодавче закріплення обов’яз-
ковості застосування заходів досудового врегу-
лювання в окремих категоріях спорів, по суті, 
нівелює закріплене у ст. 4 ГПК України право 
на звернення до господарського суду [6, с. 64].

На нашу думку, тенденція до розширення 
сфери застосування заходів досудового врегу-
лювання є позитивною, оскільки, з одного боку, 
це сприяє зниженню навантаження на госпо-
дарські суди, а з іншого – створює умови для 
швидкого та компромісного врегулювання спо-
рів між суб’єктами господарювання.

У зв’язку із вказаним актуальності набуває 
питання щодо конкретних заходів, які можуть 
застосовуватись для врегулювання спору.

Аналіз положення ч. 2 ст. 19 ГПК України 
дає підстави для висновку, що основним за-
лишається претензійний порядок досудово-

го врегулювання спору. Разом із тим порядок 
пред’явлення претензії та вимоги щодо її змі-
сту нині визначені лише ст. 222 ГК України, 
яка регламентує досудовий порядок реалізації 
господарсько-правової відповідальності. Крім 
того, законодавство України та положення 
міжнародних договорів, ратифікованих Украї-
ною, також містять вимоги щодо пред’явлення 
претензії перед зверненням до суду з позовом. 
Так, відповідні положення містяться у главі 2 
розділу 11 Кодексу торгівельного мореплавства, 
параграфі 1 ст. 30 Угоди про міжнародне заліз-
ничне вантажне сполучення від 01.11.1951 р. 
В окремих випадках законодавчі норми не пе-
редбачають пред’явлення претензії, але визна-
чають порядок досудового врегулювання спору, 
дотримання якого є обов’язковим при вирішенні 
відповідного спору, зокрема: ст. 181 ГК – скла-
дання протоколу розбіжностей щодо проєкту 
договору; ст. 188 ГК – надсилання пропозиції 
щодо зміни або розірвання договору тощо [7].

Таким чином, встановлюючи обов’язковість 
застосування заходів досудового врегулювання 
спорів, акт законодавства встановлює і порядок 
їх застосування у відповідній категорії спорів.

Водночас у чинному законодавстві відсутній 
будь-який систематизований підхід до визна-
чення переліку випадків, коли сторони мають 
вживати заходів досудового врегулювання спо-
ру в обов’язковому порядку. Це може викликати 
ускладнення в практичному застосуванні вка-
заних заходів та створювати умови для повер-
нення судом позовних заяв на підставі п. 6 ч. 5 
ст. 174 ГПК України.

Варто також зазначити, що в окремих випад-
ках норми, які регламентують порядок врегу-
лювання спорів, є нечіткими. Так, ч. 3 ст. 188 
ГК України встановлено, що сторона договору, 
яка одержала пропозицію про зміну чи розі-
рвання договору, у двадцятиденний строк після 
одержання пропозиції повідомляє другу сто-
рону про результати її розгляду. Згідно з ч. 4 
цієї ж статті недосягнення згоди щодо зміни чи 
розірвання договору або неотримання відпові-
ді створює в заінтересованої сторони право на 
звернення до суду для вирішення спору. Водно-
час вказана норма не регламентує форми, в якій 
має бути надана відповідь, не вказує уповнова-
женої особи, яка має надати таку відповідь та не 
передбачає порядку надіслання відповіді. Ч. 8 
ст. 222 ГК України визначає письмову форму 
відповіді на претензію, проте не регламентує 
елементів, які має містити така відповідь. У цій 
частині законодавець обмежується вказівкою на 
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те, що відповідь на претензію підписується пов-
новажною особою або представником одержу-
вача претензії та надсилається заявникові реко-
мендованим або цінним листом або вручається 
йому під розписку.

Певною мірою це пов’язано з виключенням 
із сфери господарського процесуального зако-
нодавства норм, що деталізували порядок до-
судового врегулювання господарських спорів. 
Водночас вважаємо такий підхід виправданим, 
оскільки, згідно зі ст. 1 ГПК України, цей ко-
декс визначає юрисдикцію та повноваження 
саме господарських судів, встановлює порядок 
здійснення ними судочинства. Вдосконалення 
правового регулювання досудового врегулю-
вання господарських спорів, на нашу думку, до-
цільно здійснювати в рамках господарського за-
конодавства. Зокрема, законодавче визначення 
приблизного переліку категорій спорів, в яких 
застосування заходів досудового врегулювання 
спорів є обов’язковим, сприятиме правовій ви-
значеності в процесі застосування судами нор-
ми п. 6 ч. 5 ст. 174 ГПК України. Крім того, як 
зазначалось, потребують деталізації норми, що 
визначають порядок застосування заходів досу-
дового врегулювання спорів у таких випадках.

Погоджуючись із доцільністю законодав-
чого закріплення обов’язковості застосування 
заходів досудового врегулювання в окремих 
категоріях спорів, слід зазначити, що найбільш 
ефективними такі заходи є в разі застосування 
їх за домовленістю сторін із метою уникнення 
судового розгляду спору.

Разом із тим, визначаючи можливість засто-
сування відповідних заходів за домовленістю 
сторін, законодавство практично не містить їх 
регламентації. З одного боку, це надає сторонам 
широкі можливості для застосування будь-яких 
процедур, з іншого – створює ситуацію неви-
значеності щодо їх застосування та, як наслі-
док, недовіру до них. Проте, як свідчить світо-
ва практика, досудове врегулювання спору, що 
здійснюється за взаємною згодою сторін, має 
досить високий потенціал. Зокрема, як наголо-
шує С. Стефанов, у  Норвегії, Фінляндії, Вели-
кобританії, Австрії, Франції процедура досудо-
вого врегулювання спорів закріплена на рівні 
національного законодавства, а у США, Канаді, 
Нідерландах із застосуванням таких процедур 
вирішується 83–85% всіх конфліктів [8].

Нажаль, нині відсутня достовірна статис-
тика щодо кількості господарських спорів, які 
вирішуються в Україні в рамках досудових про-
цедур. Проте варто зазначити, що, за даними 

Касаційного господарського суду, відбувається 
збільшення динаміки звернень до господарських 
судів. Так, упродовж 2018 року на розгляд міс-
цевих господарських судів надійшло 139,8 тис. 
звернень суб’єктів господарювання для вирішен-
ня господарських спорів, у 2019 році – 161,5 тис. 
процесуальних звернень, що на 15,5% більше, 
ніж у 2018 році, а в І півріччі 2020 року, незва-
жаючи на кризові явища, зумовлені спалахом 
коронавірусної хвороби COVID-19 та запро-
вадженням карантину на всій території Украї-
ни, – 76,1 тис. звернень, що на 8,7% більше, ніж 
у І півріччі 2019 року [9]. Наведені статистичні 
дані свідчать про те, що судовий розгляд є пере-
важним у вирішенні господарських спорів, а їх 
врегулювання в рамках досудових процедур за-
лишається незначним.

Така ситуація, на нашу думку, викликана 
незначною законодавчою регламентацією про-
цедур досудового врегулювання спору, що сво-
єю чергою призводить до відсутності чіткого 
усвідомлення сторонами господарських спорів 
можливостей для врегулювання спірних си-
туацій перед зверненням до суду та наслідків 
застосування досудових процедур.

Вітчизняні вчені-правники та юристи-прак-
тики неодноразово наголошували на необхід-
ності унормування інституту медіації в Україні 
[12; 13; 14, с. 100–101].

У цій частині варто звернути увагу на реа-
лізацію у вітчизняному процесуальному за-
конодавстві елементів судової медіації, а 
саме – врегулювання спору за участю судді. 
З часу набуття чинності новою редакцією Гос-
подарського процесуального кодексу Укра-
їни 15 грудня 2017 року та станом на грудень 
2020 р. за даними Єдиного державного реєстру 
судових рішень господарськими судами було 
задоволено майже 3 тис. клопотань сторін про 
застосування процедури врегулювання спору за 
участю судді. Безумовно, не кожна така проце-
дура закінчується укладенням мирової угоди, 
але наведені дані свідчать про початок форму-
вання інституту судової медіації в Україні.

Подальший розвиток процедур досудового 
врегулювання господарських спорів пов’язаний, 
насамперед, із законодавчим врегулюванням по-
засудової медіації. Незважаючи на відхилення 
Верховною Радою України низки законопро-
єктів, спрямованих на врегулювання правовід-
носин у цій сфері, не втрачають актуальності 
питання, пов’язані із визначенням статусу про-
фесійних медіаторів, кваліфікаційних вимог до 
осіб, що бажають здійснювати таку діяльність, 
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форми та змісту медіаційної угоди, сфери засто-
сування медіації, принципів та загальних засад її 
проведення, а також виконанням угоди, укладе-
ної за посередництвом медіатора.

Поряд із тим важливим є уникнення надмір-
ної формалізованості як у питанні отримання 
особою статусу професійного медіатора, так 
і в питаннях правового регулювання процедури 
здійснення медіації.

Законодавче врегулювання медіації, на нашу 
думку, створить умови не лише для більш ши-
рокого впровадження цієї процедури у прак-
тику вирішення господарських спорів, а стане 
підґрунтям для формування в Україні культури 
врегулювання конфліктних ситуацій поза межа-
ми судових процедур, що притаманна більшості 
розвинутих країн світу.

Висновки. Викладене дає підстави для вис-
новку про наявність у вітчизняному законодав-
стві тенденції до розширення сфери застосування 
заходів досудового врегулювання господарських 

спорів. Зокрема, на законодавчому рівні визнано 
обов’язковість застосування заходів досудового 
врегулювання в окремих категоріях господар-
ських спорів, відбувається становлення судової 
медіації, що знайшла втілення у процедурі вре-
гулювання спору за участю судді. Водночас на-
явна низка проблемних аспектів, що потребують 
подальшого вдосконалення, зокрема: відсутність 
переліку спорів, в яких досудове врегулювання 
є обов’язковим, нечітке правове регулювання пре-
тензійного порядку врегулювання господарських 
спорів, неврегульованість позасудової медіації 
тощо. На нашу думку, прийняття законодавчих ак-
тів з урахуванням вітчизняних досліджень у сфе-
рі альтернативного врегулювання господарських 
спорів та світової практики у цій сфері, сприятиме 
формуванню повноцінного інституту досудового 
врегулювання спорів, що забезпечить умови для 
розвантаження господарських судів та розширен-
ня практики компромісного врегулювання спорів 
у сфері господарської діяльності.
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Котвяковський Ю.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ  
ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

У статті досліджується сучасний стан законодавства, спрямованого на регулювання досудового порядку 
вирішення спорів, які виникають у сфері господарських правовідносин. Зокрема, автор зазначає, що досудове 
врегулювання господарських спорів як обов’язкова процедура притаманне вітчизняному законодавстві ще з 
радянського періоду. Подальший розвиток цього правового інституту пов’язаний із поступовим скороченням 
сфери обов’язкового досудового врегулювання та застосування відповідних процедур за згодою сторін.

Наступним етапом у розвитку досліджуваного правового інституту стало запровадження судової реформи 
в Україні, зокрема на конституційному рівні було встановлено можливість обов’язкового застосування 
заходів досудового урегулювання в окремих категоріях спорів. Поряд із тим у статті вказується на наявність 
серед дослідників проблем господарського права дискусії щодо запровадження обов’язку сторін із вжиття 
заходів досудового врегулювання спору перед зверненням до господарського суду.

Автор загалом підтримує тенденцю до розширення сфери застосування заходів досудового врегулювання, 
оскільки, з одного боку, це сприяє зниженню навантаження на господарські суди, а з іншого – створює 
умови для швидкого та компромісного врегулювання спорів між суб’єктами господарювання. Разом із тим 
вказано на низку проблемних аспектів, зокрема відсутність чіткого нормативного регулювання порядку 
застосування заходів досудового врегулювання спору, а також систематизованого підходу у визначенні 
категорій спорів, в яких відповідні заходи є обов’язковими. Врегулювання на законодавчому рівні вказаних 
питань, на думку автора, створить умови правової визначеності для учасників господарських правовідносин 
та господарських судів.

Водночас автор наголошує, що найбільш ефективними заходи досудового врегулювання є в разі їх 
застосування за домовленістю сторін із метою уникнення судового розгляду спору. Високий потенціал 
таких заходів підтверджується світовою практикою вирішення господарських спорів. Зокрема, прикладом 
можуть слугувати США, Канада, Нідерланди, в яких із застосуванням відповідних процедур вирішується 
83–85% всіх конфліктів. Натомість в Україні спостерігається постійне збільшення кількості звернень до 
господарських судів.

Вирішенню цієї проблеми, на думку автора, має слугувати врегулювання на законодавчому рівні 
процедури медіації в Україні та розширення на цій основі сфери застосування медіаційних процедур у  
вирішенні господарських спорів.

Ключові слова: досудове врегулювання, господарський спір, суб’єкт господарювання, претензія, медіація.

Kotviakovskyi Yu.O. TO THE QUESTION OF PRESERVATIVE SETTLEMENT OF ECONOMIC 
DISPUTES

The article examines the current state of legislation aimed at regulating the pre-trial procedure for resolving 
disputes arising in the field of economic relations. In particular, the author notes that the pre-trial settlement of 
commercial disputes, as a mandatory procedure inherent in domestic law since the Soviet period. The further 
development of this legal institution is associated with the gradual reduction of the scope of mandatory pre-
trial settlement and the application of appropriate procedures by agreement of the parties. The next stage in the 
development of the studied legal institution was the introduction of judicial reform in Ukraine, in particular, at the 
constitutional level, the possibility of mandatory application of pre-trial settlement measures in certain categories 
of disputes was established. At the same time, the article points out that there is a discussion among researchers 
of commercial law issues regarding the introduction of the obligation of the parties to take measures of pre-trial 
settlement of the dispute before applying to the commercial court. The author generally supports the tendency to 
expand the scope of pre-trial settlement measures, as, on the one hand, it helps to reduce the burden on commercial 
courts, and on the other hand, creates conditions for rapid and compromise settlement of disputes between businesses. 
However, it points to a number of problematic aspects, including the lack of clear regulation of the application of 
pre-trial dispute resolution measures, as well as a systematic approach in determining the categories of disputes in 
which appropriate measures are mandatory. The settlement of these issues at the legislative level, according to the 
author, will create conditions of legal certainty for the participants of economic relations and commercial courts. At 
the same time, the author emphasizes that the most effective measures of pre-trial settlement are in the case of their 
application by agreement of the parties in order to avoid litigation. The high potential of such measures is confirmed 
by the world practice of resolving economic disputes. In particular, the United States, Canada, and the Netherlands 
can serve as an example, in which 83–85% of all conflicts are resolved using appropriate procedures. Instead, in 
Ukraine there is a steady increase in the number of appeals to commercial courts. The solution to this problem, in 
the author's opinion, should be the regulation at the legislative level of the mediation procedure in Ukraine and the 
expansion, on this basis, of the scope of mediation procedures in resolving commercial disputes.

Key words: pre-trial settlement, commercial dispute, business entity, claim, mediation.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ 

В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Наприкінці  
XIX століття британський соціолог та філософ 
Ієремія Бентам висунув ідею паноптикуму – 
організації, де один наглядач міг би стежити за 
в’язнями, а в останніх, у зв’язку з відсутністю 
впевненості в тому, чи спостерігають за ними, 
формувалось би відчуття дисципліни. Система 
соціального кредитного рейтингу Китайської 
Народної Республіки (далі – КНР), або система 
соціальної довіри в Китаї, дедалі більше привер-
тає увагу сучасних дослідників. Слід зазначити, 
що це не просто науковий інтерес до нестандарт-
ного інструменту регулювання соціально-пра-
вових відносин. Існують всі ознаки того, що 
така практика поширюється або буде поширена 
в інших країнах, зокрема Україні. Головна ідея 
реалізації цього питання полягає в прикладних 
можливостях застосування «Big Data» – значних 
обсягів даних, які швидко накопичуються та за-
стосовуються в різних комерційних та не лише 
цілях. Представлена стаття здійснює аналіз осо-
бливостей системи соціального кредитного рей-
тингу КНР та визначає перспективи розвитку 
цього питання у світі та в Україні.

Формулювання мети та завдань дослі-
дження. Метою публікації є дослідження сис-
теми соціального кредитного рейтингу КНР 
та подібної практики в інших країнах світу, пер-
спективи її розвитку.

Завданнями  статті є історико-правовий ана-
ліз системи соціального кредитного рейтингу 
КНР, подібної практики в інших країнах сві-
ту, порядку та особливостей її запровадження, 
використання потенціалу цієї системи в інших 
правових системах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У різний час суттєвий внесок у дослідження 

соціально-правових відносин у КНР зробили 
такі українські та зарубіжні вчені, як В. Болбот, 
А. Гандзюра, А. Гірник, А. Даньшин, С. Лит-
винова, С. Марков, О. Мерекіна, Е. Мурзина, 
C. Польовик, О. Поліщук, О. Полозюкова, В. Ре-
заненко, Н. Рогожина, Л. Ромадова, Е. Русакова, 
Х. Ядань та багато інших. Останнім часом у ме-
жах аналізу проблем, пов’язаних із цією публі-
кацією, з’явилися статті зарубіжних авторів, зо-
крема Д. Доннеллі, К. Удеманса, К. Рамзі, Дж. 
Фітсімонса, Дж. МакКлейна, Х. Дорна, С. Бар-
бер, Д. Філліпа та інших. Проте залишається 
інтерес до теми дослідження в контексті мети 
та завдань цієї публікації.

Виклад основного матеріалу. Китайська си-
стема соціального кредитування (далі – систе-
ма) включає набір баз даних, які постійно збері-
гають інформацію про поведінку фізичних осіб, 
корпорацій та державних установ по всьому 
Китаю. Система «Big Data» в КНР збирає та об-
роблює величезну кількість інформації про до-
ходи, витрати громадян, їхні уподобання, пра-
вопорушення тощо. Як відомо, КНР у 2014 році 
експериментально запровадило в близько трид-
цяти містах систему індивідуального соціаль-
ного рейтингу, хоча в певних пробних мікро-
версіях на регіональних рівнях створювались 
та функціонували інші версії, окремі елементи 
цієї системи [1]. Станом на сьогодні в умовах, 
коли багато елементів системи соціального кре-
дитування вже працюють, у Китаї здійснюється 
підготовка до повного переходу всіх фізичних 
та юридичних осіб на цю систему. Зокрема, 
передбачалося, що система в повному фор-
маті має запрацювати до кінця 2020 року, але 
у зв’язку з наслідками Covid-19 повна реаліза-
ція проєкту була відтермінована. Тим не менше 
система є вкрай цікавою та привертає до себе 
увагу. Експеримент полягав у тому, що кожному  
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громадянину надавались умовні 1000 балів, а 
далі залежно від аналізу дій громадян штучний 
інтелект здійснював їх кореляцію (зменшував 
або збільшував бали), поділяючи громадян на 
п’ять умовних груп [2]. До першої групи було 
зараховано людей із високим рівнем соціальної 
відповідальності. Для них передбачалися різні 
переваги, освітні, соціальні, економічні стиму-
ли. Наприклад, передбачалася низька ставка 
банківського кредиту, соціальні гарантії, додат-
кові переваги під час працевлаштування тощо. 
Громадянам із низьким рейтингом влаштува-
тися на роботу та отримати соціальні гарантії 
ставало в рази важче. Так, особам із низьким 
рейтингом ставало проблематично навіть купи-
ти квиток на літак або потяг. У 2018 році біль-
ше 4 млн осіб не змогли отримати право купити 
квиток на потяг, 11 млн громадян КНР було від-
мовлено у праві придбати авіаквиток.

К. Удеманс описує приклад застосування 
соціального рейтингу, коли молода мати з Чен-
ду, повертаючись із Пекіна у травні 2016 року, 
могла скористатись єдиним варіантом, а саме 
подорожувати протягом 20 годин у хиткому 
поїзді, щоб завершити 1800-кілометрову подо-
рож. Жінка повідомила журналістам, що була 
внесена до чорного списку уряду з обмежен-
ням її окремих прав, наприклад, придбати пев-
ні предмети та отримати послуги, які вимагали 
перевірки ідентифікації, включаючи квитки на 
авіа- і швидкісні залізничні перевезення. Такі 
обмеження жінка отримала у зв’язку з наслід-
ками розлучення та судовим розглядом справи. 
Молода мати стурбована цими обмеженнями, 
адже, на її думку, в разі отримання відрядження 
вона ризикує не виконати вчасно роботу [3].

Такий підхід запроваджується з різних при-
чин, але важливим фактом є формування полі-
тики соціальної довіри громадян щодо власних 
обов’язків, відносин у мікро- та макросоціумах, 
відносин із державою. Система соціального 
кредитного рейтингу КНР передбачає реальні 
інструменти для перевиховання недисциплі-
нованих громадян, створює додаткові стимули 
для цього. Передбачається, що система зможе 
суттєво вплинути на зменшення злочинності, 
неправомірної поведінки, оскільки формує за-
конослухняність як єдино прийнятний спосіб 
життя. Якщо протиправна поведінка впливає 
не лише на покарання, а й на рейтинг людини, 
створюються передумови для правослухняної 
поведінки, уникнення/зменшення мотивації до 
скоєння правопорушення. Адже за умови на-
явності високих балів у системі соціального 

кредитного рейтингу з’являються або, навпаки, 
зникають пропозиції щодо працевлаштування.

Окрім того, виникають додаткові економічні 
стимули для змістовної підтримки цієї системи. 
Останніми роками в Китаї набирає популярнос-
ті мікрокредитування, яке прямо залежить від 
кредитної рейтингової історії та індексу надій-
ності клієнта. Система соціального кредитно-
го рейтингу стала одним з інструментів, який 
впливає і на порядок, і на розмір кредитування, 
ставку банківського кредиту.

Закономірним питанням щодо впроваджен-
ня системи соціального кредитного рейтин-
гу є достовірність джерел, що впливають на 
формування персональних рейтингів громадян 
Китаю. Загалом інформація надходить із різно-
манітних державних джерел, правоохоронних 
та судових органів. Наприклад, у місті Жунь 
Чень дані із 142 організацій, підключених до 
системи збору інформації, розподіляються за 
160 параметрами. Далі система «Big Data» змі-
нює рейтинг громадян. До того ж у Китаї кожен 
громадянин зобов’язаний підтвердити свою 
особистість, купуючи сім-карту, створюючи 
акаунт у соціальних медіа або відкриваючи 
рахунок у системі онлайн-платежів, зокрема, 
як цього вимагає закон Китаю про кібербез-
пеку 2017 року, який набув чинності 1 червня 
2017 року. На думку К. Ремсі та Дж. Фізімонс 
[4], Китай розробляє унікальний режим кібер-
безпеки та захисту даних, який докорінно змі-
нює ландшафт корпоративних інформаційних 
технологій. Своєю чергою китайський уряд пе-
реконаний, що кіберрежим Китаю зумовлений, 
насамперед, проблемами національної безпеки 
і соціальної стабільності, а не захистом персо-
нальних даних.

Така інформація викликає здорові сумніви, 
адже нагадує модель тотального контролю. Але 
більш уважний погляд на це питання доводить 
його зв’язок із китайською філософією, релігі-
єю, традиціями, намаганням «перевиховувати» 
своїх громадян.

Китай має безперервну історію власної дер-
жавності біля 5000 років. Ще у VI–V ст. до н.е. 
зароджуються даосизм, конфуціанство та легізм 
[5]. Основоположник даосизму мудрець Ла-
о-Цзи заклав в основу свого вчення поняття 
Дао («Шлях»), якому підпорядкований увесь 
світ і яке є основою і джерелом усього сущого. 
Увесь Всесвіт має своє Дао і перебуває в постій-
ному русі, безперервній зміні, підкорюючись 
природній необхідності. Згідно із цією філо-
софією поведінка людини має підкорюватись  
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природним законам, а відхилення від них може 
призвести до хаосу.

Натомість фундатор конфуціанства Кун  
Фу-цзи (551–479 рр. до н.е.) вважав вічним 
встановлений небом порядок, закликав шанува-
ти традиції в сім’ї і державі, визнаючи найваж-
ливішим виховання людини. Конфуціанство як 
релігійно-філософське вчення вважає основним 
принцип гуманізму, необхідність придушення 
свого негативного стану для отримання чеснот, 
як того вимагають норми моралі. Конфуцій за-
пропонував ритуали, згідно з якими треба вша-
новувати предків, поважати старших, прагнути 
до внутрішнього самовдосконалення. Нагада-
ємо, що філософія Конфуція містить систему 
етичних норм, питання політики, уявлення про 
особистісну поведінку, управління суспіль-
ством. Конфуціанство ставить за мету сприяти 
суспільному добробуту, створенню досконалої 
держави, з урахуванням того, що людина, яка 
сама по собі є недосконалою, повинна мати пра-
вильні орієнтири, щоби досягнути позитивного 
результату. Конфуціанство стало офіційною 
державною ідеологією і залишалося нею до по-
чатку ХХ ст.

Фа цзя (法家, від китайського фа – закон), 
або Легі́зм (від лат. Legis – закон) – давньоки-
тайська філософська школа V–II ст. до н. е. Її 
вченням офіційно керувалося царство Цінь 
і підкорені ним царства. Представники школи 
стверджували про верховенство державного за-
кону над усіма аспектами життя, проголошува-
ли необхідність монархії як умови законності, 
детального обліку в державі, доносительства, 
жорстких трудових і військових повинностей, 
доступності освіти тільки керівникам, а також 
складної системи винагород і покарань [6]. На 
відміну від інших філософських шкіл Китаю 
того часу, у Фа цзя стверджувалося, що закони 
не абсолютні та можуть змінюватися залежно 
від потреб держави.

Таким чином, розвиток китайських традицій 
на основі даосизму, конфуціанства та легізму 
зумовив наголошення на необхідності дотри-
мання соціального порядку шляхом виховання 
членів суспільства, застосування елементів за-
охочення та покарання в цьому процесі.

Систему соціальних стимулів також пов’я-
зують із меритократією (букв. «влада достой-
них», від лат. Meritus – достойний, гідний і грец. 
Κρατος – влада, правління) – принципом управ-
ління, згідно з яким керівні посади мають за-
ймати найздібніші люди, незалежно від їхнього 
соціального чи економічного походження [7].  

На думку низки дослідників, Китай у деякі пе-
ріоди історії був близький до реалізації мери-
тократичної системи. Так, за часів династії Сун 
широко використовувалася триступенева систе-
ма іспитів, за допомогою якої на роль правите-
лів відбиралися претенденти, що краще за інших 
розуміли мистецтво, конфуціанство та адміні-
стративні проблеми [8]. Отже, система просу-
вання соціальними сходинками для державних 
службовців працювала вже на той час у Китаї. 
Ідеологія взаємозв’язку життєвих установок, мо-
ральності та соціальних результатів має прикла-
ди реалізації і в наш час у різних країнах.

У США поширена думка, що принцип ме-
ритократії там вже реалізовано, адже особисті 
досягнення американців залежать лише від зді-
бностей, працьовитості, життєвих установок 
і моральності. Так, згідно з ідеологією амери-
канської мрії, Америка є землею безмежних 
можливостей, в якій люди можуть піти так 
далеко, наскільки дозволяють їх власні резуль-
тати. Американці не лише схильні думати, що 
саме так має працювати система, більшість аме-
риканців думають, що так працює система [9].

Критики цього підходу звертають увагу 
на те, що, як і раніше, важливу роль відігра-
ють спадщина, соціальні і культурні переваги, 
об’єктивні можливості на ринку праці та для ін-
дивідуального підприємництва – удача, доступ 
до якісної освіти і дискримінація [9]. Додамо, 
що прикладом запровадження систем обробки 
даних у США є платформа «FICO» [10] – по-
єднання прогностичної науки, правил прийнят-
тя рішень та оптимізації на основі статистики 
даних, що, на думку розробників платформи, 
є цінним особливо для бізнесу, адже запропо-
нована аналітика суттєво покращує відносини 
з клієнтами.

Унікальна програма ідентифікації Індії, ві-
дома як «Aadhaar» [11], надає кожному жителю 
12-значний номер і записує їхні демографічні 
та біометричні дані, включаючи відбитки паль-
ців та сканування райдужної оболонки ока. 
Програма почалася в 2009 році як добровільна 
система, але зараз охоплює 99% населення. По-
чаткова мета цієї програми полягала в тому, щоб 
забезпечити доступ до програм соціального за-
безпечення, але були висловлені занепокоєння 
з приводу його використання правоохоронними 
органами, а також незаконного доступу в ко-
мерційних цілях. Це має деяку схожість із масо-
вим збором даних спостереження в деяких ви-
пробуваннях Китайської соціальної кредитної 
системи.
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Подібність до китайської системи має кредит-
на рейтингова система Німеччини «SCHUFA» 
[12], яка застосовується для оренди або купівлі 
будинку, оформлення кредиту в банку або от-
римання товарів у кредит. Незважаючи на те, 
що деталі оцінки не розголошують в інтересах 
комерційної таємниці, стверджується, що неру-
хомість у локації з низьким рівнем доходу або 
наявність сусідів із низьким балом може нега-
тивно вплинути на ваш кредитний портфель.

Збір даних відбувається в багатьох сферах 
людської життєдіяльності. Є думка, що масш-
табний збір даних про охорону здоров’я допо-
може медичним органам краще зрозуміти вплив 
способу життя на захворювання та проблеми 
зі здоров’ям. Наприклад, існують важливі ре-
альні програми використання значного обсягу 
даних у галузі охорони здоров’я, включаючи 
прогнозну аналітику, електронні медичні за-
писи та моніторинг стану здоров’я пацієнтів 
у реальному часі. Нині створюються системи, 
за допомогою яких медичні експерти отриму-
ють доступ до щоденних індивідуальних да-
них про частоту серцевих скорочень, про те, як 
люди сплять, а також про кількість та інтенсив-
ність будь-яких фізичних вправ. Своєю чергою 
це може допомогти глибше зрозуміти причини 
деяких захворювань, здійснювати профілактич-
ні заходи тощо. Фітнес-годинники та додатки, 
такі як Fitbit, Apple Watch і Google Fit, цілком 
можуть стати важливою частиною прогнозую-
чої аналітики охорони здоров’я. Значний обсяг 
даних, зібраних за допомогою цих пристроїв, 
може використовуватись такими організаціями,  
як Всесвітня організація охорони здо-
ров’я (ВООЗ), щоб краще зрозуміти тенденції 
здоров’я та фітнесу [13].

Окремі приклади застосування елементів 
соціального рейтингу можна спостерігати в Ав-
стралії. Так, Програма добробуту «ParentsNext» 
передбачає виплати одиноким матерям. Щоб 
отримати допомогу, одержувачі мають що-
тижня надавати інформацію до системи, чи 
проводили вони певні заходи зі своїми дітьми, 
наприклад, відвідували уроки плавання або хо-
дили до бібліотеки [14]. Це має деяку схожість 
із можливістю Китайської системи соціального 
кредитування для покарання та винагороди осіб 
за приватну сімейну діяльність. Але справжнім 
дебютом австралійської версії високотехноло-
гічної системи китайського соціального рейтин-
гу, що дає  змогу контролювати громадян, стала 
платформа такого моніторингу в північному мі-
сті Дарвін, що включає системи для контролю 

активності людей за допомогою своїх мобіль-
них телефонів [15]. Нова система заснована на 
програмах моніторингу Smart Technology в ки-
тайському Шеньчжені і створена після уваж-
ного вивчення австралійськими чиновниками 
китайського досвіду. У Дарвіні було побудова-
но «спеціальні стовпи, оснащені динаміками, 
камерами та Wi-Fi», для моніторингу людей, їх 
пересування містом, вебсайтів, які вони відві-
дують, і додатків, які вони використовують. Мо-
ніторинг здійснюється в основному штучним 
інтелектом, що збирає, аналізує та передає вла-
ді необхідну інформацію про активність грома-
дян. Таким чином, наведені приклади свідчать 
про факти застосування системи соціальних 
рейтингів у різних країнах світу.

Варто зазначити, що і в самому Китаї соці-
альний рейтинг застосовується не лише для 
громадян. Нині підприємства класифікуються 
на основі їх стандартів відповідності, а також їх 
аудиту та фінансової звітності. Більше 33 міль-
йонів підприємств у Китаї вже отримали оцін-
ку за певною версією корпоративної системи 
соціального кредитування. У преамбулі китай-
ського нормативного акта – Плану будівниц-
тва соціальної кредитної системи (2014–2020) 
[16] – зазначено, що «система соціального кре-
дитування є важливою складовою частиною 
системи соціалістичної ринкової економіки 
та системи соціального управління. Вона за-
снована на законах, нормативно-правових ак-
тах, стандартах і статутах, на повній мережі, 
що охоплює кредитні записи членів суспільства 
і кредитної інфраструктури, підтримується за-
конним застосуванням кредитної інформації 
і системами кредитних послуг. Їй притаманні 
вимоги та ідеї культури доброчесності тради-
ційні чесноти. Вона використовує заохочення, 
щоб зберегти довіру і обмеження проти пору-
шення довіри як стимулюючих механізмів, а її 
метою є підвищення чесного менталітету і кре-
дитного рівня всього суспільства». Фактично 
система соціального рейтингу оцінює комер-
ційні підприємства за різними параметрами, які 
отримуються за допомогою інструментів спо-
стереження та використання аналізу технологій 
«Big Data». Система соціального кредиту зосе-
реджується на чотирьох параметрах: чесність 
у державних справах, комерційна цілісність, 
суспільна цілісність, судова достовірність. Спо-
чатку обмеження стосувалися громадян КНР. 
Так, у вересні 2016 року уряд Китаю оприлюд-
нив перелік штрафних санкцій для тих фізич-
них та юридичних осіб, які матимуть низький 
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рейтинг: заборона на роботу в державних уста-
новах, відмова в соціальному захисті, особли-
во відповідальний огляд на митниці, заборона 
обіймати керівні посади в харчовій та фарма-
цевтичній промисловості, відмова у придбан-
ні авіаквитків та спального місця в нічних по-
тягах, відмова в отриманні номерів у готелях 
та відвідуванні ресторанів високої якості, забо-
рона на навчання дітей у престижних приват-
них школах. Згодом, з 2018 року почали діяти 
обмеження для підприємств із низьким ступе-
нем надійності.

Нині система соціального кредитування 
юридичних осіб орієнтована на дотримання 
законодавства та уникнення правопорушень 
(включаючи податкові порушення), розбудову 
системи безпечного кредитування. Однак очіку-
ється, що в майбутньому системою соціального 
кредитування буде охоплена додаткова інфор-
мація, включаючи якість продукції та послуг. 
Зокрема, нині корпоративна система соціально-
го кредитування зосереджена на питаннях, чи 
дотримуються підприємства законів і правил, 
чи своєчасно та належно сплачують податки. 
Якість продукції та послуг також, ймовірно, 
буде врахована в бізнесі  найближчим часом [1].

Висновки. Таким чином, система соціаль-
ного кредитного рейтингу КНР як інструмент 
регулювання економічних, соціально-правових 
відносин не є новою та унікальною в історич-
ному розумінні, такою, що застосовується лише 
в одній країні. Хоча саме Китай є батьківщиною 
даосизму та конфуціанства, які стали базисом 
філософії виховання людини з урахуванням 
природних законів. Філософія, що зародилась 
в VI–V ст. до н.е., нині отримала новий потен-
ціал розвитку. Сучасне застосування елементів, 
що дозволяють упорядковувати наявні суспіль-
ні відносини, дисциплінувати їх учасників, 
пов’язане з можливостями «Big Data» – значних 
обсягів даних про доходи, витрати фізичних 
та юридичних осіб, їхні уподобання, можливос-
тями відслідковувати правопорушення та реагу-
вати на них тощо. Особливістю Системи соці-
ального кредитного рейтингу КНР слід вважати 
її комплексний, всеохоплюючий характер, по-
ширення як на фізичних, так і на юридичних 
осіб та функціонування на основі можливостей 
накопичення та аналізу даних «Big Data».

Така практика набула поширення та має всі 
перспективи для застосування в інших країнах, 
зокрема в Україні. Уряд Китаю, вважаючи, що 
«дані цінніші за нафту», активно запроваджує 
систему соціального рейтингу передусім в ін-

тересах національної безпеки, через необхід-
ність здійснення державного контролю над ве-
личезною кількістю ресурсів даних країни, що 
має забезпечити лідерство КНР у глобальній 
високотехнологічній економіці.

Нині збір даних відбувається в різних сферах 
суспільного життя – від даних для ефективного 
кредитування, здійснення соціальної політики 
різних країн до охорони здоров’я. Схоже, що 
високотехнологічне суспільство вже не є пер-
спективою майбутнього, а накопичення та вико-
ристання різних даних вже нині дає змогу при-
ймати різні управлінські рішення, регулювати 
освітній процес, ринок праці, вибудовувати си-
стему соціальної допомоги, долати корупцію 
тощо. Зрештою «Big Data» вже стали частиною 
державного апарату управління, його вагомим 
інструментом.
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Запара С.І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ 
В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Система соціального кредитного рейтингу Китайської Народної Республіки або система соціальної довіри 
в Китаї дедалі більше привертає увагу сучасних дослідників. Це не просто науковий інтерес до нестандартного 
інструменту регулювання соціально-правових відносин. Особливістю Системи соціального кредитного 
рейтингу КНР слід вважати її комплексний, всеохоплюючий характер, поширення як на фізичних, так і на 
юридичних осіб та функціонування на основі можливостей накопичення та аналізу даних «Big Data».

Система соціального кредитного рейтингу КНР як інструмент регулювання економічних, соціально-
правових відносин не є новим та унікальним в історичному розумінні, таким, що застосовується лише в 
одній країні. Хоча саме Китай є батьківщиною даосизму та конфуціанства, які стали базисом філософії 
виховання людини з урахуванням природних законів. Філософія, що зародилась у VI–V ст. до н.е., нині 
отримала новий потенціал розвитку. Сучасне застосування елементів, що дозволяють упорядковувати наявні 
суспільні відносини, дисциплінувати їх учасників, пов’язане з можливостями «Big Data», – значні обсяги 
даних про доходи, витрати фізичних та юридичних осіб, їхні уподобання, можливості відслідковувати 
правопорушення та реагувати на них тощо. Така практика набула поширення та має всі перспективи для 
застосування в інших країнах, зокрема й в Україні. Уряд Китаю, вважаючи, що «дані цінніші за нафту», 
активно запроваджує систему соціального рейтингу передусім в інтересах національної безпеки, через 
необхідність здійснення державного контролю над величезною кількістю ресурсів даних країни, що має 
забезпечити надалі лідерство КНР у глобальній високотехнологічній економіці.

Ключові слова: система соціального кредитного рейтингу Китайської Народної Республіки, «Big Data», 
інформація.

Zapara S.I. CURRENT ISSUES OF SOCIAL CREDIT RATING IN THE PEOPLE'S REPUBLIC  
OF CHINA AND OTHER COUNTRIES

The social credit rating system of the People’s Republic of China or the system of social trust in China is 
increasingly attracting the attention of modern researchers, and this not just scientific interest in a non-standard 
tool for regulating social and legal relations. The system of social credit rating of China, as a tool for regulating 
economic, socio-legal relations is not new and unique in the historical sense, such that it is used only in one country. 
Although China is the birthplace of Taoism and Confucianism, which became the basis of the philosophy of human 
education based on natural laws. Philosophy, which originated in the VI–V centuries. B.C. today has received 
new development potential. The modern application of elements that allow to organize existing social relations, 
discipline their participants, associated with the capabilities of “Big Data”, large data sets on income, expenses of 
individuals and legal entities, their preferences, track and respond to offenses and more. This practice has become 
widespread and has all the prospects for application in other countries, including Ukraine. The Chinese government, 
believing that “data is more valuable than oil”, is actively implementing a social rating system primarily in the 
interests of national security, due to the need for state control over the country’s vast data resources, which should 
further ensure China’s leadership in the global high-tech economy.

Today, data is collected in various spheres of public life, from data for effective lending, the implementation of 
social policies in different countries to health care. It seems that a high-tech society is no longer a prospect for the 
future, and the accumulation and use of various data already today allows to make various management decisions, 
regulate the educational process, labor market, build social assistance systems, overcome corruption and more. In 
the end, Big Data has already become part of the state management machine, its important tool.

A feature of the Social Credit Rating System of the People’s Republic of China should be considered its 
comprehensive, comprehensive nature, distribution to both individuals and legal entities and operation based on the 
ability to collect and analyze data “Big Data”.

Key words: Social Credit Rating System of the People’s Republic of China, Big Data, information.
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РЕГУЛЮВАННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН СТАЦІОНАРНИМИ 
ДЖЕРЕЛАМИ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Постановка проблеми. Експлуатація ре-
сурсів природи, з урахуванням сучасних темпів 
обсягу виробництва, неминуче призводить до 
негативного впливу на стан оточуючого людину 
середовища в процесі освоєння таких ресурсів. 
Не втрачає своєї актуальності проблема еколо-
гічного стану повітряного середовища, рівень 
забруднення якого є надзвичайно високим.

Негативний вплив на стан атмосферного по-
вітря справляють викиди забруднюючих речо-
вин, що утворюються стаціонарними джерелами 
внаслідок виробничої діяльності. Адже нарощу-
вання обсягів виробництва промислової продук-
ції неминуче призводить до збільшення обсягів 
викидів шкідливих речовин, особливо у вели-
ких містах. Останніми роками простежується 
тенденція до збереження стабільно високих по-
казників забруднення повітряного басейну при 
певному спаді виробництва. Найбільший внесок 
у забруднення повітряного середовища роблять 
підприємства добувної, переробної промисло-
вості, теплоенергетики. Незадовільний екологіч-
ний стан атмосферного повітря є визначальним 
фактором середовища існування людини, що 
завдає її здоров’ю шкідливого впливу і зумовлює 
виняткову актуальність аналізу сучасних тенден-
цій правової регламентації викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково-теоретичним підґрунтям проведено-
го дослідження стали праці провідних вчених 
еколого-правової доктрини: В.І. Андрейцева, 
А.Г. Бобкової, А.П. Гетьмана, І.І. Каракаша, 
Н.Р. Кобецької, Ю.С. Шемшученка та інших. 
З урахуванням досягнень наукової літератури, 
узагальнень правозастосовної практики, з ог-
ляду на доцільність проведення комплексного 
аналізу метою статті є з’ясування проблемних 
аспектів процедури дозвільного регулювання 

викидів шкідливих речовин в атмосферне пові-
тря стаціонарними джерелами.

Виклад основного матеріалу. Одним із за-
собів скорочення негативних чинників впли-
ву на якісний стан повітряного середовища 
є впровадження новітніх ресурсо- і енерго- 
зберігаючих технологій. У випадку з викидами 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
господарюючі суб’єкти зазвичай економлять на 
впровадженні екологічних технологій і не до-
тримуються норм природоохоронного законо-
давства, що призводить до негативного впливу 
на здоров’я населення та стан довкілля загалом. 
А тому в умовах сучасних реалій вкрай важли-
вим є забезпечення належної охорони повітря-
ного середовища, збереження та відновлення 
його сприятливого стану. Одним із дієвих меха-
нізмів такої охорони є дозвільна система регу-
лювання викидів забруднюючих речовин стаці-
онарними джерелами.

Атмосферне повітря, як зазначає І.І. Кара-
каш, є тим природним оточенням, що підлягає 
охороні від негативного впливу з метою збере-
ження його життєзабезпечуючих властивостей. 
Саме тому навколишнє середовище – це, перш 
за все, атмосферне повітря, що безпосередньо 
пов’язує суспільство, людину й усі інші живі іс-
тоти з природою [1, с. 308].

Атмосферне повітря визнається природним 
ресурсом, що використовується в різноманіт-
них сферах життєдіяльності людини, згідно 
з висловленими у правовій доктрині поглядами, 
в тому числі як природний резервуар для вики-
дів забруднюючих речовин. Хоча законодавчо 
як вид використання досі залишається невизна-
ченим. Разом із тим висловлюється думка, що 
доречно говорити про використання не атмос-
ферного повітря, а повітряного простору для 
розміщення забруднюючих речовин [2, с. 265].
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В умовах сучасних реалій те, що використан-
ня атмосферного повітря атмосфероохоронним 
законодавством врегульовано не належно, є без-
заперечним фактом. Слушною видається пози-
ція посилення атмосфероохоронним законом 
екологоохоронної правооб’єктності атмосфер-
ного повітря та послаблення його природноре-
сурсової правооб’єктності [3, с. 120–121].

Н.Р. Кобецька перевагу охоронних норм над 
нормами про використання атмосферного пові-
тря пояснює першочерговою потребою в забез-
печенні якісного стану атмосферного повітря, а 
отже, і екологічно-безпечних умов для життє-
діяльності людини, стану природних об’єктів 
тощо. Як особливість правового регулювання 
охорони атмосферного повітря вчена зазначає 
те, що за законодавством охоронні вимоги спря-
мовані не до користувачів (як це традиційно 
для інших природних об’єктів), а до будь-яких 
господарюючих суб’єктів, діяльність яких без-
посередньо не пов’язана з використанням ат-
мосферного повітря, але справляє негативний 
вплив на нього [4, с. 264].

Задля створення безпечного середовища, по-
передження негативного впливу атмосферного 
повітря на довкілля і здоров’я людей здійсню-
ється регулювання викидів найбільш пошире-
них і небезпечних забруднюючих речовин у по-
вітряне середовище шляхом видачі необхідного 
дозволу. Дозвіл виступає правовим засобом, за 
допомогою якого реалізується право на здійс-
нення певних закріплених законодавством дій 
у системі господарської чи іншої діяльності, а 
дозвільне оформлення дій, які з тих чи інших 
підстав мають бути контрольовані, обліковані 
з боку компетентних державних органів, покли-
кане уникнути неорганізованості, стихійності, 
безконтрольності в організації господарської 
системи [5, с. 68–69].

Дозвіл має охоплювати усі важелі, що є не-
обхідними і достатніми для підвищення якості 
повітряного середовища, досягнення високих 
показників рівня охорони довкілля, як наслідок, 
забезпечення сприятливого середовища життє-
діяльності людини, захисту її життя і здоров’я.

Отже, необхідною умовою здійснення ви-
кидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря визначається одержання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами, тобто офі-
ційного документа, який дає право суб’єктам 
господарювання експлуатувати об’єкти, з яких 
надходять в атмосферне повітря забруднюючі 
речовини або їх суміші, за умови дотримання 

встановлених відповідних нормативів гранично 
допустимих викидів та вимог до технологічних 
процесів у частині обмеження викидів забруд-
нюючих речовин протягом визначеного в дозво-
лі терміну [6]. До прикладу, у 2018 році було ви-
дано 42,5 тис. дозволів на викиди в атмосферне 
повітря [7].

Для видачі дозволів на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря за ч. 10 ст. 11 
Закону України «Про охорону атмосферного по-
вітря» встановлено низку умов: неперевищення 
протягом строку їх дії встановлених нормативів 
екологічної безпеки; неперевищення нормати-
вів допустимих викидів забруднюючих речовин 
стаціонарних джерел; дотримання вимог щодо 
технологічних процесів у частині обмеження 
викидів забруднюючих речовин. Тобто для того, 
щоб отримати такий дозвіл, підприємство має 
не порушувати нормативи викидів забруднюю-
чих речовин.

Нині дієвого механізму щодо реальної пере-
вірки такої інформації в дозвільного органу не-
має. Неналежний рівень контролю з боку дер-
жави має наслідком небажання господарюючих 
суб’єктів інвестувати в природоохоронні заходи. 
Натомість широкі можливості для порушення ат-
мосфероохоронного законодавства, а тому одним 
із ключових завдань на найближчу перспективу 
має стати вдосконалення системи моніторингу, 
покращення якості здійснюваного контролю за 
викидами шкідливих речовин, із застосуванням 
сучасних приладів такого контролю.

Обов’язок щодо отримання господарюючим 
суб’єктом, об’єкт якого належить до першої, 
другої та третьої групи, а також об’єкт яко-
го знаходиться на території зони відчуження, 
зони безумовного (обов’язкового) відселення 
території, що зазнала радіоактивного забруд-
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
відповідного дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами закріплений у ч.ч. 5, 6 ст. 11 Закону 
України «Про охорону атмосферного повітря». 
Зазначене засвідчує, що викиди забруднюючих 
речовин у повітряне середовище стаціонарни-
ми джерелами можуть здійснюватися лише за 
наявності відповідного дозволу.

Наказом Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України від  
16 серпня 2004 р. № 317 [8] затверджено Пере-
лік типів устаткування, для яких розробляють-
ся нормативи граничнодопустимих викидів за-
бруднюючих речовин із стаціонарних джерел. 
А чи потребують стаціонарні джерела дозволу 
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на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, що утворюються в результаті їх експлу-
атації, якщо така діяльність не є внормованою? 
Судова практика є неоднозначною, і нерідко під 
час розгляду і вирішення справ суди роблять ви-
сновок про відсутність необхідності отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря при зазначених обставинах 
[9]. Тоді як більш слушною видається позиція, 
згідно з якою щодо устаткування, для якого 
хоча і не розробляються нормативи гранично 
допустимих викидів забруднюючих речовин із 
стаціонарних джерел, проте наявність дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря є обов’язковою, бо таке устаткуван-
ня є стаціонарним джерелом викиду шкідливих 
речовин [10] .

За ст. 14 Закону України «Про охорону ат-
мосферного повітря» викиди забруднюючих 
речовин, для яких не передбачено розробку від-
повідних нормативів екологічної безпеки, до-
пускаються у виняткових випадках лише з до-
зволу, що надається суб’єкту господарювання 
уповноваженими законом органами, що визна-
чені залежно від приналежності об’єкта до від-
повідної групи (першої та другої або третьої).

Отже, що стосується типів устаткування, 
щодо яких не передбачено розробку відповід-
них нормативів гранично допустимих викидів 
забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел, 
наявність дозволу на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря є обов’язковою за 
умови, якщо зазначене устаткування є стаціо-
нарним джерелом викиду.

Здійснення викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джере-
лами без дозволу варто визначати як підставу 
для застосування певних заходів впливу у сфері 
державного нагляду (контролю).

Вимоги до порядку анулювання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами як докумен-
та дозвільного характеру визначені у ч. 7 ст. 4-1 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності». Визначаються під-
стави, за яких дозвільний орган: 1) самостій-
но анулює документ дозвільного характеру; 
2) може звернутися до адміністративного суду 
з позовом про застосування заходів реагування 
у вигляді анулювання документа дозвільного 
характеру.

За зазначеною нормою підставами для ану-
лювання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами дозвільним органом визначено такі: 
1) звернення суб’єкта господарювання із заявою 
про анулювання документа дозвільного харак-
теру; 2) наявність в Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприєм-
ців та громадських формувань відомостей про 
припинення юридичної особи шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, 
якщо інше не встановлено законом; 3) наявність 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань відомостей про припинення підпри-
ємницької діяльності фізичної особи –підпри-
ємця. Зазначений перелік є вичерпним.

Натомість у п. 10 постанови Кабінету Міні-
стрів України № 302 [6] серед підстав анулюван-
ня дозволу органом, який його видав, значиться 
окрема (четверта) підстава: встановлення факту 
подання в заяві та документах, що додаються 
до неї, недостовірної інформації. Це фактич-
но надає право дозвільному органу самостій-
но анулювати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами за результатами встановлення зазна-
ченого факту поза зверненням до суду.

Тоді як ч. 7 ст. 4-1 Закону України «Про доз-
вільну систему у сфері господарської діяльно-
сті» встановлення факту надання в заяві про 
видачу документа дозвільного характеру та до-
кументах, що додаються до неї, недостовірної 
інформації, а також здійснення суб’єктом го-
сподарювання певних дій щодо провадження 
господарської діяльності або видів господар-
ської діяльності, на які отримано документ доз-
вільного характеру, з порушенням вимог зако-
нодавства, щодо яких дозвільний орган видавав 
припис про їх усунення з наданням достатнього 
часу для цього, визначає як підстави (наявність 
хоча б однієї із них) для звернення дозвільного 
органу, що видав документ дозвільного харак-
теру, до адміністративного суду з позовом про 
застосування заходу реагування у виді анулю-
вання документа дозвільного характеру. Це 
фактично не дає змоги з зазначених підстав 
дозвільному органу безпосередньо приймати 
рішення про анулювання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами.

У судовій практиці визнається протиправ-
ним і скасовується рішення дозвільного органу 
про анулювання дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами, якщо воно прийнято зазначе-
ним органом на підставі встановлення факту 
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надання в заяві про видачу документа дозвіль-
ного характеру та документах, що додаються 
до неї, недостовірної інформації, з подальшим 
зобов’язанням дозвільному органу поновити 
такий дозвіл [11]. У цьому випадку встановлен-
ня факту надання в заяві про видачу докумен-
та дозвільного характеру та документах до неї 
недостовірної інформації не є підставою для 
анулювання дозвільним органом виданого до-
зволу на викиди, оскільки законом передбачено 
порядок звернення до адміністративного суду 
з позовом про застосування заходу реагування 
у вигляді анулювання документу дозвільного 
характеру з вищенаведеної підстави.

Отже, Законом України «Про дозвільну систе-
му у сфері господарської діяльності», що також 
підтверджується усталеною судовою практикою, 
визначено чіткий алгоритм дій для дозвільного 
органу у разі встановлення факту подання в за-
яві про видачу дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами та документах до неї недостовір-
ної інформації. Виникає питання: чи може інша 
особа, окрім дозвільного органу, права або інте-
реси якої порушено, самостійно звернутися до 
суду з позовом про анулювання такого дозволу? 
Відповідно, суб’єктом звернення до суду з позо-
вом про застосування такого заходу реагування 
як анулювання документа дозвільного харак-
теру може виступати певний дозвільний орган. 
Цьому зверненню має передувати встановлення 
фактів, що законом визначені як підстава для 
анулювання такого документа, зокрема, подання 
недостовірної інформації, що є можливим лише 
за наслідками проведення відповідної перевірки 
[12], що зумовлюється чітко регламентованою 
законом процедурою анулювання дозволу на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря стаціонарними джерелами.

Без сумніву, дозвільна процедура регулю-
вання викидів у процесі експлуатації об’єктів 
має бути чіткою, послідовною, за відсутності 
ускладнень і різнотлумачень, а тому питання 
про підстави анулювання зазначених дозволів 
потребують відповідного законодавчого вдоско-
налення.

Вибраний Україною європейський вектор 
розвитку і зумовлена цим необхідність вико-
нання прийнятих згідно з Угодою про асоціа-
цію між Україною та Європейським Союзом 
міжнародних зобов’язань вимагає невідкладно-
го вирішення проблем забруднення повітряно-
го середовища. Так, одним з основних завдань 
Директиви Європейського Парламенту і Ради 

2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 р. про про-
мислові викиди (інтегрований підхід до запо-
бігання забрудненню та його контролю) [13] 
є зменшення, запобігання та контроль викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Одним із способів розв’язання проблем забруд-
неного атмосферного повітря є зміна підходів до 
видачі документів дозвільного характеру у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
в тому числі через оптимізацію процедур видачі, 
застосування принципу «єдиного вікна» та об’єд-
нання дозволів на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
на спеціальне водокористування, на здійснення 
операцій у сфері поводження з відходами в один 
консолідований документ – інтегрований або уні-
фікований дозвіл [14].

Так чи інакше можна стверджувати, що про-
мисловий потенціал є тим чинником, що поро-
джує високий рівень забруднення повітряного 
басейну. Особливо тривожною є ситуація з ви-
кидами, що утворюються внаслідок експлуата-
ції стаціонарних джерел забруднення, які займа-
ють чільне місце серед джерел антропогенного 
впливу. А тому екологічний стан повітряного 
середовища потребує нагального усунення не-
гативних явищ, що призводять до змін його 
якісного стану. Нині є першочергова потреба 
в узгодженості норм національного законодав-
ства з міжнародними нормами.

Висновки. Загалом господарська діяльність, 
що супроводжується прямим чи опосередкова-
ним впливом на стан атмосферного повітря за 
результатами здійснення викидів забруднюю-
чих речовин стаціонарними джерелами, потре-
бує обов’язкового отримання господарюючим 
суб’єктом відповідного дозволу на здійснення 
таких викидів. Наявність дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
щодо типів устаткування, для яких не передба-
чено розробку відповідних нормативів гранич-
но допустимих викидів забруднюючих речовин 
зі стаціонарних джерел, є обов’язковою за умо-
ви, що таке устаткування є стаціонарним дже-
релом викиду. А застосування окремих підстав 
анулювання дозволів на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами вимагає відповідних законодавчих 
змін задля усунення наявних неузгодженостей.
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Канівець Л.А. РЕГУЛЮВАННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН СТАЦІОНАРНИМИ 
ДЖЕРЕЛАМИ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Стаття присвячена дослідженню особливостей регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, що утворюються в процесі експлуатації стаціонарних джерел у виробничій діяльності. Встановлено, 
що незадовільний стан повітряного середовища, що зумовлений високими показниками техногенного 
впливу, негативно позначається на середовищі життєдіяльності людини, завдаючи її здоров’ю суттєвої 
шкоди. З’ясовано, що одним з основних чинників антропогенного впливу на якісний стан повітряного 
середовища є стаціонарні джерела.

Визнається, що дієвим інструментом у забезпеченні ефективної охорони атмосферного повітря, 
відтворенні його сприятливого стану є дозвільна процедура регулювання викидів. Встановлено, що дозвіл 
є саме тим фактором, за допомогою якого стає можливим суттєво підвищити рівень охорони та захисту 
повітряного басейну, а отже, і забезпечення безпечних умов середовища існування людини, захисту її 
життя та здоров’я. З’ясовано, що одержання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря 
є обов’язковою умовою для здійснення таких викидів у процесі експлуатації об’єкта. На підставі аналізу 
чинного законодавства, наукових доробок і правозастосовної практики зроблено висновок, що одержання 
дозволу є обов’язковим і щодо технічного устаткування, стосовно якого за чинним законодавством не 
передбачено розробку відповідних нормативів граничнодопустимих викидів шкідливих речовин за умови, 
що зазначене устаткування є стаціонарним джерелом впливу.

За результатами дослідження процедури анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря виявлено недоліки законодавчого регулювання щодо підстав анулювання зазначених 
дозволів, кола суб’єктів, уповноважених на здійснення таких дій, та запропоновано способи розв’язання 
наявних розбіжностей.

Ключові слова: атмосферне повітря, викиди, забруднюючі речовини, стаціонарне джерело забруднення, 
дозвіл, правова охорона.

Kanivets L.A. REGULATION OF POLLUTANT EMISSIONS BY STATIONARY SOURCES 
IN THE SYSTEM OF AIR PROTECTION MEASURES

The article is devoted to the features of legal regulation of pollutant emissions into the atmosphere, which are 
formed during the operation of stationary sources. The atmospheric air as a natural resource is subject, which can be 
used in various spheres of human activity, although legally as a type of use it remains unregulated. It is established 
that the unsatisfactory condition of the air, due to the high rate of human impact on it, has a negative effects on 
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human health and significantly their living conditions. It was found that one of the main factors of anthropogenic 
impact on the quality of the air are stationary sources that emit hazardous substances in the course of their activities.

It is recognized that an effective tool in ensuring the effective protection of atmospheric air, reproducing 
its favorable condition and improving quality is the permitting procedure for regulating emissions. It has been 
established that the permit is the factor that makes it possible to increase significantly in the level of protection and 
security of the air basin, and thus to ensure safe living conditions, protection of human life and health. In the process 
of analysis, it was determined that non-violation by the economic entity of the standards for emissions of pollutants 
is a necessary condition for obtaining a permit for such emissions. It is concluded that there are no effective tools 
for the actual verification of such information. In this regard, it is proposed to improve the system of monitoring and 
control of emissions of harmful substances, with the re-equipment of such control devices.

It has been found that the obtaining a permit for emissions of harmful substances into the atmosphere is a 
prerequisite for such emissions during the operation of the facility. Based on the analysis of current legislation and 
law enforcement practice, it was concluded that obtaining a permit is necessary for equipment for which the current 
legislation does not provide for the development of appropriate standards for maximum emissions of harmful 
substances, provided that this equipment is a stationary source of influence.

The issue of the grounds on which the permit is subject to revocation has been subjected to a detailed analysis. 
According to the results of the study of the procedure for revocation of permits for emissions of pollutants into 
the air revealed the shortcomings of the legislation on the application of certain grounds for revocation of these 
permits, namely determining the range of entities authorized to carry out such information. Ways to solve the 
existing differences are suggested. Emphasis grounds on the need to harmonize the norms of national legislation 
and international legal norms on the prevention and control of air pollution, which is the duty for Ukraine according 
its international obligations.

Key words: atmospheric air, emissions, polluting substances, stationary source of pollution, permission, legal 
protection.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В МЕЖАХ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СВІТЛІ ВВЕДЕННЯ В ОБІГ 

ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Постановка проблеми. Процеси децентра-
лізації в Україні були проголошені з 2014 року 
і стали переломним періодом у формуванні но-
вої моделі державного управління. «Революція 
гідності» яскраво відобразила прагнення укра-
їнців і владної верхівки до «європейського кур-
су», що ознаменувало собою проведення низ-
ки реформ як у сфері державного управління, 
так і у сфері дерегуляції земельних ресурсів. 
Однією із таких реформ стали децентралізація 
державної влади і поступове завершення зе-
мельної реформи, яке ми можемо спостерігати 
з 2020 року. На нашу думку, введення обігу зе-
мель сільськогосподарського призначення було 
б неможливим без одночасного завершення 
процесу передачі земель із державної власно-
сті в комунальну в рамках децентралізації. Але 
процес передачі такого величезного масиву зе-
мельних ділянок у масштабах країни вимагає 
часу та відбувається поетапно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями децентралізації державної влади за-
ймалися такі вчені, як О. Батанов, М. Баймура-
тов, О. Клинченко, О. Копиленко, В. Кравченко, 
П. Мартиненко. Зокрема, питання земельної 
децентралізації стали предметом досліджен-
ня вчених В. Андрейцева, А. Мірошніченка,  
А. Кулинича, М. Шульги.

Метою статті є теоретичний аналіз розгля-
ду сутності процесу земельної децентралізації 
в контексті запровадження ринку землі в Укра-
їні. Особливо актуальним це питання є у світлі 
заключного етапу земельної реформи і з при-

йняттям законопроєкту № 2194 «Про внесення 
змін до Земельного кодексу України та інших 
законодавчих актів щодо удосконалення систе-
ми управління та дерегуляції у сфері земельних 
відносин», який визначає засади делегування 
управління земельним банком органами місце-
вого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Конституція 
України передбачає, що матеріальною і фінан-
совою основою місцевого самоврядування є ру-
хоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюдже-
тів, інші кошти, земля, природні ресурси, що 
є у власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої 
спільної власності, що перебувають в управлін-
ні районних і обласних рад [2].

Таким чином, земельні ресурси є одним із 
джерел доходів, які можуть отримувати і вико-
ристовувати органи місцевого самоврядування 
для розвитку інфраструктури своєї громади, 
тому грамотне і ефективне управління земель-
ними ресурсами здатне розширити можливості 
для наповнення місцевого бюджету органів міс-
цевого самоврядування.

Як влучно зазначає Кулинич, децентралізація 
має на меті створення такого механізму держав-
ного устрою, який би давав змогу вирішувати 
усі важливі питання на місцях за активної участі 
жителів без зайвого втручання органів виконав-
чої влади. Нині не можна протиставляти орга-
ни місцевого самоврядування та територіальну 
громаду один одному, тому що вони знаходять-
ся в тісному зв’язку з собою і не можуть окремо 
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функціонувати. органи місцевого самоврядуван-
ня представляють та реалізують інтереси тери-
торіальної громади, тобто вони є представниць-
кими органами. Територіальна громада своєю 
чергою залишає за собою право незалежного 
прийняття рішення, зокрема, щодо відчуження 
земель, які знаходяться в її власності [4, c. 44].

Децентралізація державної влади у своєму 
розвитку проходила кілька етапів становлення 
від декларативного до реального втілення прин-
ципів. За основу положень та принципів децен-
тралізації була взята Європейська хартія місце-
вого самоврядування 1985 року як фундамент 
для розвитку територіальних громад.

В Україні децентралізацію й адміністра-
тивну реформу розпочато у 2014–2015 роках 
із прийняттям таких законодавчих актів, як 
Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», Закон України «Про 
співробітництво територіальних громад», Кон-
цепція реформи місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади, а також 
змін до деяких кодексів. Такий процес дав змо-
гу створити новий інститут місцевого само-
врядування – об’єднані територіальні громади. 
Вповноваження ОТГ розширилося порівняно 
з повноваженнями колишніх рад. Мета децен-
тралізації – реалізація кожною об’єднаною те-
риторіальною громадою плану раціоналізації 
землекористування. Основна ціль планування – 
перспективи використання земельних ресурсів 
без погіршення їхньої якості, перерозподіл зе-
мель між різними сферами господарювання 
й підвищення економічної ефективності їхньо-
го використання, розвиток населених пунктів, 
зокрема забезпечення їх територіями оздоро-
вчого, рекреаційного, історико-культурного 
призначення тощо [7, c. 232]. 

Наступним етапом у сфері означеної рефор-
ми є шлях передачі земель із державної власно-
сті в комунальну, започаткуванням якого можна 
вважати зиму 2018 року, в межах якого відпо-
відно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 31 січня 2018 року був запущений 
процес передачі земель сільськогосподарського 
призначення державної власності, що перебува-
ли за межами населених пунктів, у комунальну 
власність об’єднаних територіальних громад.

Фактично на початковому етапі землі пе-
редавалися, але справжньої децентралізації 
в масштабах країни, на жаль, не відбулося. 
Цьому є кілька причин. По-перше, саму землю 
сільськогосподарського призначення переда-
вали лише ОТГ, які на той момент становили 

менше 40% території країни. Як наслідок, скла-
лися абсолютно дискримінаційні умови, коли 
більшість громад, які на той момент не були 
об’єднаними, взагалі не отримували в розпо-
рядження землі. По-друге, «ручна» процедура 
передачі землі, передбачена в розпорядженні 
уряду, є дуже складною та багатоетапною. Крім 
того, забюрократизованість та неефективність 
підрозділів Держгеокадастру, з одного боку, по-
гана поінформованість громад та брак фінансу-
вання на проведення інвентаризації земель для 
їх передачі ОТГ, з іншого боку, зіграли не на 
користь реформі. Процес передачі замість року 
розтягнувся на два. Навіть дотепер 25 ОТГ все 
ще не зареєстрували право комунальної влас-
ності на жодну з переданих їм у 2018−2019 ро-
ках ділянок. Більше того, станом на 10 вересня 
2020 року право комунальної власності зареє-
стровано тільки на 82% від загальної площі пе-
реданих ОТГ земель, а саме на 1,4 млн га. Крім 
того, Розпорядження КМУ стосувалося лише 
передачі сільськогосподарських угідь. Землі ж 
промисловості, ліси, водне плесо, дороги та лі-
сосмуги залишилися не підконтрольними гро-
мадам. Ними й надалі розпоряджаються різні 
державні органи та установи, що лише додає 
хаосу у процес [1].

Загалом за період з 2014 по 2019 р. було 
прийнято низку законопроєктів для реалізації 
реформи децентралізації, а також закони про 
внесення змін до Бюджетного та Податкового 
кодексів України. Завдяки цим змінам відбула-
ся фінансова децентралізація: місцеві бюджети 
зросли на 206,4 млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 р. до 
275 млрд грн у 2019 р. (Децентралізація, 2020).

Передаючи дедалі більше ресурсів і повно-
важень місцевому самоврядуванню, важливо 
створити умови для ефективного громадського 
контролю над їх використанням, а також мак-
симального залучення мешканців громад до 
процесів розробки і прийняття рішень на міс-
цях. Забезпечити це можуть дієві інститути 
прямої місцевої демократії, такі як громадські 
слухання, збори громадян, місцеві ініціативи 
та петиції, органи самоорганізації населення 
та ін. Однак цей компонент децентралізації 
поки є найбільш слабким. З початку перетво-
рень практично нічого в цьому напрямі не було 
змінено, за винятком того, що в 2015 році була 
введена можливість подавати місцеві електро-
нні петиції, а також всюди активно впроваджу-
ється бюджет участі [6, с. 57].

Заключним етапом у сфері децентраліза-
ції у сфері земельних відносин є період від  
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31 березня 2020 року з прийняттям Закону  
України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів щодо умов обігу земель сільсько-
господарського призначення», а також Указу 
Президента України «Про деякі заходи щодо 
прискорення реформ у сфері земельних відно-
син» від 15 жовтня 2020 року, за яким поста-
новлено: 1) активізувати діяльність із переда-
чі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності в комунальну 
власність; 2) опрацювання питання щодо сти-
мулювання оформлення територіальними гро-
мадами права власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, передані 
з державної власності; 3) вжиття в установлено-
му порядку заходів щодо врегулювання питання 
забезпечення набуття гарантованого права гро-
мадян на землю під час передачі в комунальну 
власність земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення державної власності, щодо 
яких громадянам надано дозволи на розроблен-
ня документації із землеустрою; 4) забезпе-
чення супроводження законопроєктів щодо фі-
нансової підтримки фермерських господарств, 
удосконалення системи управління та дерегу-
ляції у сфері земельних відносин, встановлення 
прозорого процесу проведення електронних зе-
мельних аукціонів; 5) вжиття в установленому 
порядку заходів щодо прискорення створення, 
функціонування та розвитку національної інф-
раструктури геопросторових даних України [8].

28 квітня 2021 року Верховна Рада прийня-
ла законопроєкт № 2194 «Про внесення змін 
до Земельного кодексу України та інших зако-
нодавчих актів щодо удосконалення системи 
управління та дерегуляції у сфері земельних 
відносин», основною метою якого є дерегуля-
ція земельних відносин і, як наслідок, знищен-
ня корупційної складової частини в земельних 
відносинах. Слід зазначити, що прийняття цьо-
го законопроєкту не було безхмарним, адже на 
етапі другого читання до нього було внесено 
майже три тисячі поправок, кожна з яких була 
розглянута.

Так, основними положеннями законопроєкту 
№ 2194 є такі:

1) скасування необхідності отримання пого-
дження на зміну цільового призначення земель-
ної ділянки в низці держорганів, в т.ч. КМУ 
та ВРУ щодо особливо цінних земель;

2) приватизація земельних ділянок, що під 
будівлями, або тих, які використовувалися на 
основі технічної документації. Документація 
виготовляється без надання дозволу та подаєть-

ся відразу на затвердження разом із заявою про 
приватизацію ділянки або надання її в оренду;

3) конкретизовано порядок набуття права 
власності і за набувальною давністю. Якщо осо-
ба використовувала земельну ділянку протягом 
15 років, але не має прав на неї, така особа може 
звернутися до органів місцевого самоврядуван-
ня та приватизувати таку ділянку;

4) площа земельної ділянки, що виставляєть-
ся на аукціон, не має бути більшою ніж 20 га;

5) стартова ціна продажу земельної ділянки 
на аукціоні: для с/г земель – не менша за нор-
мативну грошову оцінку, для інших земель – не 
менша за експертну оцінку;

6) контроль за охороною та використанням 
земель переходить повністю до місцевого само-
врядування. Інспектор визначається виконко-
мом відповідної ради, має право складати про-
токоли про порушення та виносити постанови;

7) спрощення процедури виготовлення та по-
годження землевпорядної документації. Розши-
рюється коло повноважень сертифікованих ін-
женерів-землевпорядників;

8) визначено параметри, за якими робиться 
інвентаризація масиву земель сільськогоспо-
дарського призначення. Інвентаризація масиву 
земель, не менше, ніж 75% земель якого нале-
жить одній або кільком особам на правах влас-
ності або користування, може проводитись за 
відсутності рішення відповідних органів;

9) виключено державну експертизу земле- 
впорядної документації [5].

З одного боку, норми законопроєкту форму-
ють площину для уникнення ризиків корупції 
в органах державної влади і дають змогу гро-
мадам розпоряджатися землею як економічним 
ресурсом для поповнення місцевих бюджетів. 
З іншого боку, проблема сучасної правової ре-
альності України полягає в тому, що за відсут-
ності антимонопольного земельного законодав-
ства це не виключає можливості попередніх 
домовленостей місцевих аграріїв із посадови-
ми особами місцевого самоврядування, яким 
будуть передані повноваження щодо розпоря-
дження земельними ділянками. Таким чином, 
норми законопроекту мають супроводжуватися 
низкою нормативно-правових актів, які б вста-
новлювали обмеження і реальну відповідаль-
ність для посадових осіб, які зловживають свої-
ми повноваженнями.

Удосконалюючи земельне законодавство 
України на засадах децентралізації владних по-
вноважень, законодавець має виходити з того, 
що  з огляду на велику цінність та дефіцитності  
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такого ресурсу, як земля здійснення повно-
важень щодо розпорядження земельними ре-
сурсами є потенційно корупціогенною управ-
лінською функцією. Як свідчить вітчизняна 
практика, саме у сфері земельних відносин рі-
вень корупційних відхилень від вимог правових 
приписів є найвищим у нашій країні. Всі гучні 
корупційні скандали останнього часу пов’язані 
саме з владним розпорядженням землею. Тому 
при проведенні децентралізації владних повно-
важень у сфері земельних відносин існує ризик 
«переміщення» земельної корупції з центру на 
місцевий рівень [3, с. 187].

Висновки. Отже, у світлі введення в обіг зе-
мель сільськогосподарського призначення про-
цес децентралізації у сфері земельних відносин 
досягає свого заключного етапу. Тобто відбува-
ється перехід від декларативної передачі земель 
із державної власності в комунальну до фак-
тичної. Раніше були спроби запустити цей про-
цес, але низка причин, серед яких складність, 
бюрократизованість та багатоетапність цього 
процесу заважали його завершенню. Варто за-
значити, що масив земель, що має бути нада-
ний у комунальну власність, є досить вагомим, 

і тому державі слід пильно контролювати цей 
процес і унеможливити ситуацію безконтроль-
ного привласнення земельних ділянок посадо-
вими або іншими особами для забезпечення ін-
тересів органів місцевого самоврядування.

Варто зазначити, що запуск дієвого ринку зем-
лі в Україні було б неможливим без проведення 
якісної на законодавчому рівні дерегуляції у сфе-
рі земельних відносин. Безумовно, цей крок є не-
обхідним і надважливим для можливості громад 
реалізувати ресурсний потенціал і отримувати 
кошти за рахунок управління земельним банком. 
Водночас в українських реаліях проблема відходу 
від державної вертикалі та передачі повноважень 
на місця варто розглядати і в контексті ризиків, 
пов’язаних із, на жаль, високим рівнем корумпо-
ваності посадових осіб. Також варто зазначити, 
що управління земельним банком потребує спе-
ціальних навичок та вмінь, тому з боку держав-
них органів слід проводити освітні заходи щодо 
консультування з юридичних та інших питань 
серед посадовців для досягнення максимальних 
результатів, але за умови збереження ресурсного 
потенціалу та раціонального використання зе-
мельних ресурсів на території.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Земельна децентралізація – 2020: момент істини. 15.10.2020 р. Офіційний сайт Держгеокадастру.  

URL: https://land.gov.ua/zemelna-detsentralizatsiia-2020-moment-istyny (дата звернення 15.05.2021).
2. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України.  

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
3. Кулинич П.Ф. Напрями вдосконалення правового регулювання земельних відносин в Україні в умовах 

децентралізації влади. Правова держава. 2018. № 29. С. 184–191.
4. Кулініч О. Запуск земельної децентралізації – час настав? URL: http://agravery.com/uk/posts/author/

show?slug=zapusk-zemelnoi-decentralizacii-cas-nastav (дата звернення 15.05.2021).
5. Прийняття законопроекту 2194 про земельну децентралізацію – передумова запуску ринку землі:  

шість наслідків. URL: https://agropolit.com/news/19236-priynyattya-zakonoproektu-2194-pro-zemelnu-
detsentralizatsiyu--peredumova-zapusku-rinku-zemli-shist-naslidkiv (дата звернення 15.05.2021).

6. Капітаненко Н.П. Технології публічного врядування : навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА 
спеціальності «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання. Запоріз. держ. інж. акад. Запоріж-
жя : ЗДІА, 2018. 200 с.

7. Тригуб Т., Стрілецька К., Іскакова О. Ш. Розвиток земельних відносин в умовах децентралізації. Студент-
ська молодь і науковий прогрес в АПК : тези доповідей міжнародного студентського наукового форуму, Львів, 
22–24 вересня 2020 р. Львів, 2020. С. 232.

8. Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин : Указ Президента України від 
15 жовтня 2020 року № 449/2020. Офіційний сайт Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/
documents/4492020-35353 (дата звернення 15.05.2021).

Нежевело В.В., Піддубний О.Ю., Большакова В.О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В МЕЖАХ ПРОЦЕСУ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СВІТЛІ ВВЕДЕННЯ В ОБІГ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

У статті здійснюється комплексний аналіз процесів децентралізації в Україні. Охарактеризовано 
проведення низки реформ як у сфері державного управління, так і у сфері дерегуляції земельних ресурсів. 
Акцентовано на процесі децентралізації державної влади і поступовому завершенні земельної реформи, яке 
можна спостерігати з 2020 року. Розкрито та проаналізовано процес передачі земель із державної власності в 
комунальну в рамках децентралізації, з формуванням позитивних та негативних факторів цього процесу, адже 
у процесі передачі дедалі більше ресурсів і повноважень місцевому самоврядуванню важливим є створення 
умов для ефективного громадського контролю над їх використанням, а також максимальне залучення 
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мешканців громад до процесів розробки і прийняття рішень на локальних одиницях. Також надано аналіз 
особливості здійснення обігу земель сільськогосподарського призначення в межах процесу децентралізації 
в Україні. Акцентовано на проблемах сучасної правової реальності нашої держави щодо здійснення 
земельних правовідносин, які реалізуються за відсутності антимонопольного земельного законодавства 
та ризику попередніх домовленостей місцевих аграріїв із посадовими особами місцевого самоврядування, 
яким будуть передані повноваження щодо розпорядження земельними ділянками. У статті акцентується на 
необхідності реалізації громадами земельного ресурсного потенціалу і фінансового забезпечення за рахунок 
управління земельним банком, що можна здійснити на умовах дієвого ринку землі в Україні з проведення 
якісної на законодавчому рівні дерегуляції у сфері земельних відносин. Наголошено на проблемах відходу від 
державної вертикалі та передачі повноважень на місцеві рівні влади. Крім того, в межах статті акцентовано 
на необхідності з боку державних органів проводити освітні заходи щодо консультування з юридичних та 
інших питань серед посадовців щодо актуальних змін у чинному законодавстві та послідовності здійснення 
управлінських дій, насамперед щодо збереження ресурсного потенціалу та раціонального використання 
земельних ресурсів.

Ключові слова: земельні правовідносини, процес децентралізації, обіг земель, ринок земель, управління 
земельним фондом, передача земель певних форм власності.

Nezhevelo V.V., Piddubny O.Yu., Bolshakova V.O. PROBLEM ASPECTS WITHIN THE FRAMEWORK 
OF THE DECENTRALIZATION PROCESS IN THE FIELD OF LAND RELATIONS IN THE LIGHT 
OF THE INTRODUCTION OF AGRICULTURAL LAND INTO TRADE

The article provides a comprehensive analysis of decentralization processes in Ukraine. A number of reforms in 
the field of public administration and in the field of deregulation of land resources are described. Emphasis is placed 
on the process of decentralization of state power and the gradual completion of land reform, which can be observed 
from 2020. The process of land transfer from state to communal ownership within decentralization is revealed and 
analyzed, with the formation of positive and negative factors of this process, because transferring more and more 
resources and powers to local self-government, it is important to create conditions for effective public control over 
their use. residents of communities to the processes of development and decision-making in local units. An analysis 
of the peculiarities of the circulation of agricultural land within the decentralization process in Ukraine is also 
provided. The problems of the modern legal reality of our state regarding the implementation of land relations, which 
are implemented in the absence of antitrust land legislation and the risk of previous agreements of local farmers with 
local government officials, who will be delegated powers to dispose of land. The article emphasizes the need for 
communities to realize land resource potential and financial support through land bank management, which can be 
done in an efficient land market in Ukraine to conduct quality legislative deregulation in the field of land relations. 
The problems of moving away from the state vertical and transferring powers to local levels of government were 
emphasized. In addition, this article emphasizes the need for public authorities to conduct educational activities 
to advise on legal and other issues among officials on current changes in current legislation and the sequence of 
management actions, especially on the preservation of resource potential and rational use of land resources.

Key words: land legal relations, decentralization process, land turnover, land market, land fund management, 
transfer of lands of certain forms of ownership.
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МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ: 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Постановка проблеми. Гарантування само-
стійності та незалежності місцевих бюджетів 
досягається шляхом забезпечення їх достатнім 
обсягом фінансових ресурсів. До показників, 
що входять до складу дохідної частини місцевих 
бюджетів, належить освітня субвенція. З огляду 
на здійснювані в Україні процеси децентралі-
зації виникла невідповідність між реальними 
потребами в освітній субвенції об’єднаних те-
риторіальних громад та фактично наданими 
обсягами субвенції. Отже, для забезпечення 
ефективного використання бюджетних коштів 
і надання пропозицій щодо вдосконалення чин-
ного бюджетного законодавства в частині роз-
поділу освітньої субвенції необхідно здійснити 
аналіз механізму надання освітньої субвенції, а 
також надати пропозиції щодо удосконалення 
нормативно-правового регулювання розподілу 
обсягів субвенції між місцевими бюджетами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання особливостей надання освітньої 
субвенції місцевим бюджетам висвітлені 
у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: 
Я. Герчинського, О. Дмитрик, М. Кульчицького, 
В. Письменного, Р. Шияна та інших. При цьо-
му необхідно звернути увагу на зміни чинного 
бюджетного законодавства в частині вилучення 
районних бюджетів із переліку розпорядників 
освітньої субвенції, а також на завершення про-
цесу об’єднання територіальних громад. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про освіту» 
освіта є державним пріоритетом, що забезпечує 
інноваційний, соціально-економічний і куль-
турний розвиток суспільства. Фінансування 
освіти є інвестицією в людський потенціал, ста-
лий розвиток суспільства і держави. Відповідно 
до ст. 78 Закону України «Про освіту» держава 
забезпечує асигнування на освіту в розмірі не 
менше ніж 7% валового внутрішнього продук-

ту за рахунок коштів державного, місцевих бю-
джетів та інших джерел фінансування, не забо-
ронених законодавством [1]. Ст. 53 Конституції 
України гарантує право кожного на освіту: пов-
на загальна середня освіта є обов’язковою. Ос-
новний Закон України, визначаючи право гро-
мадян здобути повну загальну середню освіту, 
одночасно покладає на державу кореспондую-
чий обов’язок забезпечити її доступність і безо-
платність у державних і комунальних навчаль-
них закладах, а також розвиток такої освіти [2].

Враховуючи безоплатність повної загальної 
середньої освіти, відкритим залишається питан-
ня джерел фінансування фонду оплати праці пе-
дагогічних працівників. Матеріальне забезпечен-
ня педагогічних кадрів здійснюється за рахунок 
Державного бюджету України шляхом надання 
освітньої субвенції місцевим бюджетам.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 103-2 Бюджетного 
кодексу України освітня субвенція спрямову-
ється на оплату праці з нарахуваннями педаго-
гічних працівників закладів освіти відповідно 
до встановленого Кодексом переліку [3]. За до-
помогою освітньої субвенції в повному обсязі 
забезпечуються видатки на оплату праці педа-
гогічних працівників загальноосвітніх навчаль-
них закладів усіх ступенів, шкільних відділень 
навчально-виховних комплексів, спеціалізова-
них шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів, вечірніх 
шкіл, загальноосвітніх навчальних закладів для 
громадян, які потребують соціальної допомоги 
та реабілітації, професійно-технічних навчаль-
них закладів у частині забезпечення видатків на 
здобуття повної загальної середньої освіти.

Як свідчать дані Державного казначейства 
України, освітня субвенція є одним із найбіль-
ших за обсягом міжбюджетним трансфертом, 
що надається всім місцевим бюджетам із Дер-
жавного бюджету [4; 5]. Додатком 5 до Закону 
України «Про Державний бюджет України»  
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закріплено обсяги надання з державного  
бюджету освітньої субвенції у розмірі  
99 647 368,2 тис. грн, що на 534,5% більше за 
обсяг медичної субвенції і на 859,4% більше за 
обсяг базової дотації. У 2020 році обсяг надан-
ня освітньої субвенції був запланований у роз-
мірі 79 098 895,3 тис. грн, що на 442,4% більше 
за обсяг медичної субвенції і на 495,5% більше 
за обсяг базової дотації. При цьому у 2020 році 
кошти спрямовувались до обласних, районних, 
міських бюджетів, бюджетів об’єднаних тери-
торіальних громад, а у 2021 році – тільки до 
обласних, бюджетів об’єднаних територіальних 
громад і бюджету м. Києва.

Освітня субвенція в Україні як бюджетний 
інструмент була започаткована з 2015 року для 
впровадження одного з важливих принципів 
функціонування бюджетної системи Украї-
ни – принципу субсидіарності, який передбачає 
необхідність максимально можливого набли-
ження надання публічних послуг до їх безпосе-
реднього споживача. Цей інструмент є елемен-
том нової моделі фінансування і міжбюджетних 
відносин. Із використанням такого механізму 
держава шляхом передачі спеціальних транс-
фертів повністю бере на себе відповідальність 
щодо фінансового забезпечення поточних ви-
датків установ освітньої сфери, що належать до 
повноважень місцевих бюджетів і становлять 
значний обсяг їх видатків [8, с. 236].

Відповідно до ч. 6 ст. 78 Закону України «Про 
освіту» порядок розподілу освітньої субвенції 
між місцевими бюджетами визначається згідно 
з формулою, в основі якої лежить кількість здо-
бувачів освіти, які навчаються на відповідній 
території, з урахуванням рівня освіти, категорії 
території, на якій розташований заклад освіти 
та інших факторів [1].

На особливу увагу заслуговує механізм роз-
поділу освітньої субвенції між місцевими бю-
джетами, адже саме процедурний аспект є ос-
новним у визначенні бюджетного процесу як 
регламентованого бюджетним законодавством 
процесу складання, розгляду, затвердження, ви-
конання бюджетів, звітування про їх виконання, 
а також контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства. Такий механізм у чинному за-
конодавстві закріплений Формулою розподілу 
освітньої субвенції між місцевими бюджетами, 
затвердженою Постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2017 р. № 1088 (в редак-
ції постанови Кабінету Міністрів України від  
19 лютого 2020 р. № 114), яка застосовується  
з 1 січня 2020 р. [9]. Механізм розподілу освіт-
ньої субвенції закріплений саме підзаконним 
актом, а не законом, з огляду на спрощену по-
рівняно з законом процедуру внесення змін до 
змісту акта. Як слушно зазначає О. Дмитрик, 
підзаконні акти здатні значно більш оператив-
но, ніж закони, реагувати на зміни в об’єкті пра-
вового регулювання, що є особливо важливим 
в умовах реформування і удосконалення фінан-
сових відносин у державі [10, с. 4]. Проте зазна-
чений підзаконний акт містить низку недоліків 
з огляду на наведене нижче.

16 квітня 2020 р. Верховна Рада ухвалила За-
кон «Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо визначення територій та адміністра-
тивних центрів територіальних громад» [11], на 
виконання якого була прийнята Постанова Вер-
ховної Ради України про утворення та ліквіда-
цію районів [12]. Зазначеною Постановою кіль-
кість районів зменшилася з 475 до 136. Новий 
адміністративно-територіальний устрій базово-
го та районного рівнів потребував відповідних 
змін правових засад функціонування бюджет-
ної системи України. Законом України «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу Украї-
ни», прийнятим 17 вересня 2020 р. [13], зміне-
не бюджетне становище районів: відповідно до 
ст. 64-1 Бюджетного кодексу України освітня 
субвенція не належить до складу доходів загаль-
ного фонду районних бюджетів [3]. Такі зміни 
зумовлені узгодженням Кодексу з Концепцією 
реформування місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні, затвер-
дженої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 01.04.2014 р. № 333-р, згідно з якою 
до повноважень органів місцевого самовря-
дування районного рівня повноваження щодо 
управління закладами освіти не входить [14]. 
Таким чином, органи місцевого самоврядуван-

Таблиця 1
№ 
з/п Міжбюджетний трансферт Обсяг міжбюджетних 

трансфертів у 2020 році (грн)
Обсяг міжбюджетних трансфертів 

у 2021 році (грн)
1 Освітня субвенція 79 098 895,3 99 647 368,2
2 Медична субвенція 14 582 774,0 15 702 983,5
3 Базова дотація 13 282 363,1 10 386 230,3
Складено за даними [6; 7]
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ня районного рівня більше не є засновниками 
загальноосвітніх шкіл і не отримують освітню 
субвенцію: освітня субвенція спрямовується 
безпосередньо до бюджетів об’єднаних терито-
ріальних громад (далі – ОТГ). З огляду на за-
значене Формулу розподілу освітньої субвенції 
між місцевими бюджетами необхідно узгодити 
з нормами чинного законодавства шляхом ви-
ключення з неї районних бюджетів.

Формульний підхід до визначення обся-
гів освітньої субвенції має позитивний досвід 
застосування в країнах Європи. Його засто-
сування стимулює органи місцевого самовряду-
вання до оптимізації мережі малокомплектних 
шкіл, оскільки за фактичної наповнюваності 
класів, що є меншою за розрахункову, місцева 
влада має додавати кошти на видатки з оплати 
праці з місцевого бюджету [15; 16]. У Польщі 
освітня субвенція не має цільового призначен-
ня, а для її розрахунку застосовується кіль-
кість учнів у польських школах і використову-
ється так званий «Стандарт А» – розмір витрат 
на навчання одного учня у великому місті. На 
загальний розподіл субвенції впливає близько  
40 показників. В Естонії видатки з державного 
бюджету спрямовані на заробітну плату педаго-
гічних працівників та керівників закладу освіти, 
підвищення їх кваліфікації, підручники та на-
вчальні посібники, харчування учнів. Одним із 
важливих чинників розрахунку освітньої субвен-
ції є наповнюваність класів [17]. Саме цей підхід 
застосовано українським законодавцем. 

На особливу увагу заслуговують особливос-
ті розподілу освітньої субвенції для об’єднаних 
територіальних громад. У рамках розпочатої 
у 2014 р. прийняттям Концепції реформи міс-
цевого самоврядування та територіальної орга-
нізації влади в Україні реформи децентралізації 
передбачено і зміну адміністративно-територі-
ального устрою, і укрупнення територіальних 
громад [14]. 2020 рік ознаменував завершення 
добровільного об’єднання малих територіаль-
них громад з утворенням більших об’єднаних 
територіальних одиниць, які стали автономни-
ми як бюджетні одиниці та увійшли у прямий 
зв’язок із Державним бюджетом, зокрема, отри-
мали освітню субвенцію. 

Процес створення нових громад тривав до 
кінця 2020 р., а отже відбувався паралельно зі 
стадіями бюджетного процесу аж до прийняття 
Закону України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2021 рік». Для внесення коректних змін 
до формули, на основі якої і було б здійснено 
розрахунок обсягів освітньої субвенції місце-

вим бюджетам, необхідно не лише фактичне за-
вершення реформи, а й вивчення і аналіз потреб 
в освітній субвенції на основі нових офіційних 
статистичних даних новосформованих громад. 
Вони є відмінними від районів одиницями, які 
самостійно формують освітню мережу, а отже, 
забезпечують ефективне використання наявних 
фінансових ресурсів.

Про недосконалість застосовуваної під час 
визначення обсягів освітньої субвенції свідчать, 
у тому числі і дані Асоціації ОТГ за результата-
ми опитування, в якому взяли участь 80 лідерів 
ОТГ із 23 регіонів. За результатами опитування 
механізм розподілу освітньої субвенції між міс-
цевими бюджетами було оцінено таким чином: 
28% респондентів стверджують, що формула не 
потребує удосконалення; на думку 33%, формула 
потребує удосконалення; 40% респондентів вва-
жають, що формула потребує суттєвих змін [18]. 

Крім даних про кількість здобувачів освіти 
на певній території, для обчислення суми гро-
шових коштів, що надаються місцевим бюдже-
там як освітня субвенція, використовується та-
кий показник, як розрахункова наповнюваність 
класів (далі – РНК). Саме РНК покладено в ос-
нову формули, за якою здійснюються розрахун-
ки. РНК який може становити від 5 до 27 залеж-
но від виду місцевого бюджету. На відміну від 
інших місцевих бюджетів, РНК для районних 
бюджетів та бюджетів об’єднаних територіаль-
них громад визначається згідно з таблицею, за-
кріпленою Формулою розподілу освітньої суб-
венції між місцевими бюджетами, залежно від 
щільності учнів і відсотка населення, що про-
живає в сільській місцевості [9]. В. Письменний 
слушно висуває гіпотезу, що освітня субвенція 
не вигідна для фінансування малокомплектних 
шкіл через витрачання власних доходів місце-
вих бюджетів [19, с. 38].

З пропозицією про удосконалення формули 
виступила Асоціація міст України, якою ви-
словлено зауваження до МОН щодо проєкту 
відповідної Постанови. При цьому з огляду на 
задекларовані п. 2 ч. 1 ст. 7 принцип збалансо-
ваності та п. 10 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу 
України принцип публічності та прозорості бю-
джетної системи України, що безпосередньо 
стосується і місцевих бюджетів, затвердження 
формули, за якою розподіляють кошти освіт-
ньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, зокрема бюджетам громад, необхід-
но перед прийняттям Закону про Державний 
бюджет, а не після того, як обсяг субвенції ви-
значено. Так, Законом України «Про Державний 
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бюджет України на 2021 рік» було затверджено 
обсяги освітньої субвенції, розраховані на ос-
нові даних, актуальних на момент розрахунку, 
які суттєво різняться з аналогічними даними на 
початок бюджетного 2021 р. Проблема полягає 
в тому, що на 2021 р. розподіл освітньої суб-
венції здійснено за Формулою, яка базувалась 
на необхідності розподілу коштів між бюджета-
ми районів, об’єднаних територіальних громад 
та міст обласного значення. 

Виключення органів місцевого самовряду-
вання районного рівня з переліку розпорядни-
ків освітньої субвенції зумовило необхідність 
спрямування субвенції безпосередньо до бю-
джету об’єднаних територіальних громад, що, 
безумовно, є позитивним у контексті реалізації 
принципу субсидіарності. Проте для повноцін-
ної реалізації громадами повноважень щодо 
надання закладам освіти коштів, отриманих як 
освітня субвенція, необхідна достатня кількість 
таких коштів. У межах однієї територіальної 
громади опинилися адміністративно-територі-
альні одиниці з суттєво різними показниками, 
що впливають на РНК. До таких показників на-
лежать щільність учнів і відсоток сільського на-
селення. Після завершення процесу об’єднання 
територіальних громад було утворено такі, що 
мають 100% сільського населення при щільнос-
ті учнів, що перевищує 9,4. Такі одиниці мають 
РНК 14,5.

У 2021 р., порівняно з 2020 р., у межах райо-
нів та об’єднаних територіальних громад із суто 
сільським населенням та великою щільністю 
учнів такі показники, як кількість адміністра-
тивно-територіальних одиниць, середній роз-
мір класу, максимальний середній розмір класу 
в адміністративно-територіальній одиниці, діа-
пазон середніх розмірів класів (максимум мінус 
мінімум), суттєво зросли. Отже, констатова-
но високу диференційованість у 2021 р. групи 
ОТГ із суто сільським населенням та з великою 
щільністю, тому її слід розділити на деякі під-
групи [20, с. 12]. 

Враховуючи на те, що обсяг субвенції роз-
раховується для ОТГ загалом, значення РНК 
після завершення процесу об’єднання є занадто 
усередненим, однаковим чином здійснюється 
розрахунок субвенції для об’єднаних територі-
альних громад із суттєво різними (фактичними) 
середніми розмірами класів. 

З огляду на те, що показник РНК безпосе-
редньо впливає на обсяг освітньої субвенції 
для місцевого бюджету, від коректності його 
закріплення в законодавстві залежить ефектив-

ність розподілу бюджетних коштів у рамках 
освітньої субвенції. Проблема ефективності 
розподілу коштів має кілька аспектів. По-пер-
ше, до бюджетів об’єднаних територіальних 
громад надходять кошти для навчальних закла-
дів суттєво різними реальними потребами у фі-
нансуванні, що своєю чергою сприяє утворен-
ню залишків або нестачі таких коштів. Отже, 
розв’язання проблеми використання залишків 
врегульовується окремо. По-друге, недоліки 
механізму розподілу освітньої субвенції при-
зводять до фінансування в більшому обсязі тих 
громад, які потребують меншого фінансування, 
а залишкові кошти неможливо використати на 
потреби недофінансованих громад. 

Для нівелювання різниці між показниками 
щільності учнів і відсотка сільського населення 
в межах ОТГ і, в результаті, отримання більш 
коректного результату обрахунку, а отже, забез-
печення ефективного використання бюджетних 
коштів, у формулі розрахунку освітньої суб-
венції видається за доцільне застосувати ко-
ригування показника РНК. Таке коригування 
дістало назву «механізм буферів». Дослідники 
твердять, що зазначений механізм покликаний 
урівноважити різницю між фактичною та роз-
рахунковою наповнюваністю класів [20, с. 12].

Відповідно до Листа Асоціації міст Украї-
ни до Міністерства освіти і науки від 1 лютого 
2021 року запропоновано ввести механізм кори-
гування РНК залежно від фактичної наповню-
ваності класів. Проте, якщо фактична наповню-
ваність класів є більшою за РНК, у результаті 
застосування механізму коригування обсяг суб-
венції для такої громади буде зменшено [21]. 

Зміст механізму буферів полягає в коригу-
ванні розрахункової наповнюваності класів 
для обчислення обсягів субвенції для певних 
бюджетів. Таке коригування необхідне, якщо 
розрахункова наповнюваність класів набагато 
вища або значно нижча від фактичної середньої 
наповнюваності класу: РНК коригується вгору 
або вниз, щоб зменшити цю різницю. Харак-
терною рисою описаного механізму є немож-
ливість його застосування, якщо різниця між 
розрахунковою і фактичною наповнюваністю 
класів є меншою за 2. У протилежному випадку 
РНК зменшується або збільшується на 80% різ-
ниці, а потім округлюється з точністю до поло-
вини цілого числа. Крім того, як і оригінальний 
РНК, скоригований РНК не може бути меншим 
за 10 і не може бути більшим за 27,5.

Механізм буферів можна визначити за допо-
могою формули: 
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1) якщо ФНК < РНК мінус 2, то  
РНКскоригована = РНК – 0,8 * Δ. 

2) якщо ФНК > РНК плюс 2, то  
РНКскоригована = РНК + 0,8 * Δ, 

де Δ – різниця між ФНК та РНК; ФНК – фак-
тична наповнюваність класів; РНК – розрахун-
кова наповнюваність класів; РНКскоригована – ско-
ригована розрахункова наповнюваність класів.

При цьому у першому випадку отримане 
число округляється до найближчого напівціло-
го і не може бути меншим за мінімальний роз-
мір класів, який визначений відповідно до Та-
блиці розрахункової наповнюваності класів для 
ОТГ та районів на 2020 рік (тобто не може бути 
менше 10), а у другому – число округлюється до 
найближчого напівцілого і не може бути біль-
шим за максимальний розмір класів, визначе-
ний Таблицею розрахункової наповнюваності 
класів для великих ОТГ на 2021 рік (тобто не 
може бути більше 27) [20, с. 13].

Відповідно до Листа Директорату європей-
ської інтеграції, бюджетування та узгодження 
політик Міністерства освіти і науки України 
показник розрахункової наповнюваності класів 
у 2021 році переглянуто: для великих міських 
ОТГ розроблено додаткову матрицю РНК, яка 
базується на чисельності населення та відсотку 
сільського населення. При цьому зазначено, що 
для міст-обласних центрів РНК підвищуєть-
ся з 27 до 27,5 [22]. Проте відповідний лист не 
є обов’язковим до виконання, а має лише реко-
мендаційний характер. 

Таким чином, хоч механізм коригування РНК 
і фактично застосовано для розподілу обсягів суб-
венції на 2021 рік, його застосування залишається 
не регламентованим на законодавчому рівні: ста-
ном на початок бюджетного 2021 періоду зміни 
до Формули розподілу освітньої субвенції внесе-
но не було. На наш погляд, необхідним є вдоско-
налення формули розподілу освітньої субвенції 
між місцевими бюджетами шляхом внесення до 
неї положення щодо механізму коригування РНК 
та затвердження таких змін відповідною Постано-
вою Кабінету Міністрів України. 

Висновки. З метою удосконалення право-
вого регулювання надання освітньої субвенції 
бюджетам об’єднаних територіальних громад 
і вирішення проблеми ефективності розподілу 
бюджетних коштів Постановою Кабінету Міні-
стрів України «Про внесення змін до формули 
розподілу обсягів освітньої субвенції між міс-
цевими бюджетами» необхідно скоригувати 
правове регулювання надання освітньої субвен-
ції, зокрема: 

– врахувати зміну бюджетну бюджетного 
становища районів, зокрема виключити їх із пе-
реліку місцевих бюджетів, для яких визначаєть-
ся обсяг освітньої субвенції;

– скоригувати показники розрахункової на-
повнюваності класів для новосформованих 
громад як відмінних від районів бюджетних 
одиниць на основі реальних потреб в освітній 
субвенції; 

– розробити методику визначення обсягів 
освітньої субвенції для об’єднаних окремих те-
риторіальних громад, до складу яких входять 
включення адміністративно-територіальні оди-
ниці із суттєво різними показниками, що впли-
вають на розрахункову наповнюваність класів; 

– диференціювати розрахунок субвенції для 
об’єднаних територіальних громад із суттєво різ-
ними фактичними середніми розмірами класів; 

– урівноважити різницю між фактичною 
і розрахунковою наповнюваністю класів шля-
хом закріплення механізму коригування розра-
хункової наповнюваності класів у відповідному 
нормативно-правовому акті.

Врахування недоліків у правовому регулю-
ванні розподілу обсягів освітньої субвенції 
є можливим лише на наступний бюджетний 
період, адже затвердження формули, за якою 
розподіляють кошти освітньої субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам, зокрема 
бюджетам громад, необхідно здійснити перед 
прийняттям Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2022 рік», а не після того, як 
обсяг субвенції на поточний рік визначено.
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Боковикова Є.О. МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ

У науковій роботі досліджено механізм розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. 
Визначено проблеми правового регулювання механізму надання освітньої субвенції. У науковому 
дослідженні здійснено аналіз теоретичних напрацювань вітчизняних та іноземних учених із проблематики 
міжбюджетних трансфертів і, зокрема, освітньої субвенції. Проаналізовано досвід іноземних держав щодо 
визначення обсягів освітньої субвенції. Акцентовано на особливостях розподілу освітньої субвенції для 
об’єднаних територіальних громад з огляду на завершення процесу укрупнення територіальних громад у 
рамках реформи децентралізації. Визначено основні показники, що впливають на розподіл освітньої субвенції 
між місцевими бюджетами. Надано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання 
розподілу обсягів субвенції між місцевими бюджетами. Встановлено, що до бюджетів об’єднаних 
територіальних громад надходять кошти для навчальних закладів суттєво різними реальними потребами у 
фінансуванні, що своєю чергою сприяє утворенню залишків або нестачі таких коштів. У роботі наголошено 
на тому, що недоліки механізму розподілу освітньої субвенції призводять до фінансування в більшому 
обсязі тих громад, які потребують меншого фінансування, а залишкові кошти неможливо використати на 
потреби недофінансованих громад. Для отримання більш коректного результату обрахунку обсягів освітньої 
субвенції місцевим бюджетам запропоновано застосувати механізм коригування одного з показників, що 
використовується для обрахунку обсягів субвенції. За результатами проведено дослідження запропоновано 
виключити районні бюджети з переліку місцевих бюджетів, для яких визначається обсяг освітньої субвенції, 
скоригувати показники розрахункової наповнюваності класів для новосформованих громад як відмінних 
від районів бюджетних одиниць на основі реальних потреб в освітній субвенції. Обґрунтовано необхідність 
розроблення методики визначення обсягів освітньої субвенції для об’єднаних окремих територіальних 
громад, до складу яких входять включення адміністративно-територіальні одиниці з суттєво різними 
показниками, що впливають на розрахункову наповнюваність класів. Встановлено наявність різниці між 
фактичною і розрахунковою наповнюваністю класів, запропоновано її урівноваження шляхом закріплення 
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механізму коригування розрахункової наповнюваності класів у відповідному нормативно-правовому акті. 
Наголошено на можливості врахування недоліків у правовому регулюванні розподілу обсягів освітньої 
субвенції лише на наступний бюджетний період.

Ключові слова: освітня субвенція, механізм надання освітньої субвенції, міжбюджетні трансферти, 
місцеві бюджети, об’єднані територіальні громади.

Bokovykova Ye.O. EDUCATIONAL SUBVENTION MECHANISM: PROBLEMS OF LEGAL 
REGULATION

The mechanism of distribution of the educational subvention between local budgets has been examined in 
scientific work. Problems of legal regulation of the educational subvention mechanism have been defined. The 
theoretical developments of domestic and foreign scientists on the issue of intergovernmental transfers and, in 
particular, the educational subvention have been analyzed in the research. The experience of foreign countries in 
determining the amount of educational subvention has been studied. A discrepancy between the real needs in the 
educational subvention of the united territorial communities and the actual subvention amounts provided has been 
established. The study has emphasized the need to bring the normative act, which regulates the distribution of 
educational subvention between local budgets, in line with the current legislation of Ukraine on the termination of 
direct inter-budgetary relations of district budgets with the State Budget of Ukraine. Emphasis has been placed on 
the peculiarities of the distribution of the educational subvention for the united territorial communities in view of 
the completion of the process of consolidation of territorial communities within the framework of decentralization 
reform. The main indicators influencing the distribution of the education subvention between local budgets have 
been identified. Proposals for improving the legal regulation of the distribution of subvention amounts between local 
budgets have been provided. It has been established that the budgets of the united territorial communities receive 
funds for educational institutions with significantly different real needs for funding, which, in turn, contributes to 
the formation of balances or shortages of such funds. It has been emphasized in the paper that the shortcomings of 
the mechanism of distribution of the education subvention lead to more funding for those communities that need 
less funding, and the remaining funds cannot be used for the needs of underfunded communities. To obtain a more 
accurate result of calculating the amount of the education subvention, local budgets have been proposed to apply 
a mechanism for adjusting one of the indicators used to calculate the amount of the subvention. According to the 
results of the study, it has been proposed to exclude district budgets from the list of local budgets for which the 
amount of educational subvention is determined; adjust the indicators of the estimated class size for newly formed 
communities as different from the districts of budget units on the basis of real needs in the educational subvention. 
The necessity of developing a methodology for determining the amount of educational subvention for the united 
separate territorial communities, which includes the inclusion of administrative-territorial units with significantly 
different indicators that affect the estimated class size. The existence of a difference between the actual and estimated 
class occupancy has been established, its balancing has been proposed by fixing the mechanism for adjusting the 
calculated class occupancy in the relevant normative legal act. In order to improve the legal regulation of the 
provision of educational subventions to the budgets of the united territorial communities and to solve the problem 
of efficient distribution of budget funds in the work, the directions of improving the legal regulation of the provision 
of educational subventions have been proposed. Emphasis has been placed on the possibility of taking into account 
shortcomings in the legal regulation of the distribution of educational subvention only for the next budget period.

Key words: educational subvention, educational subvention mechanism, intergovernmental transfers, local 
budgets, united territorial communities.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА З ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Починаючи з 80-х років минулого століття, 
спостерігається значне зростання міжнарод-
ної організованої злочинності в Україні. Така 
тенденція пов’язана з розпадом Радянського 
Союзу та запровадженням спрощеного перети-
ну державних кордонів, переміщення товарів, 
значним досягненням у розвитку технологій 
і засобів зв’язку, розширенням міжнародної 
комерційної діяльності юридичних і фізичних 
осіб. Міжнародні злочинні організації досить 
успішно використовують ці зміни на свою ко-
ристь, а інколи є ініціаторами таких змін.

Певні міжнародні організовані злочинні ор-
ганізації не тільки проводять спільні злочинні 
акції, а й у деяких випадках економічно кон-
солідуються, створюючи єдині «чорні каси» 
і загальні способи відмивання «брудних» зло-
чинних прибутків. Для цього створюються фік-
тивні та реально функціонуючі підприємства, 
через які виводяться кошти в офшори. Така 
ситуація, без сумніву, вимагає розроблення ад-
міністративно-правового механізму конфіска-
ції або вилучення цього майна чи капіталу. Для 
цього потрібні спеціальні міждержавні угоди 
не відомчого, а загальнодержавного характеру 
і відповідного коригування національного за-
конодавства. Запізнення з розробкою зазначе-
них актів, несвоєчасний початок їх реалізації 
негативно позначаються на протидії організо-
ваній злочинності з міжнародними зв’язками. 
До того ж варто ураховувати, що міжнародне 
співробітництво держав у цій сфері має ґрунту-
ватися на системі певних критеріїв, стандартів, 
тобто міжнародних принципах співробітництва 
[1, с. 90; 2, с. 103].

Організована злочинність – це негативне со-
ціальне явище, яке заважає нормальному роз-
витку і функціонуванню держави й суспільства 
не тільки в Україні, а в усіх державах світу. Тому 
невипадково у ч. 3 ст. 1, ст. 55 і 56 Статуту ООН 
визначається обов’язок співробітництва держав 
у галузі соціальних проблем [3]. Таке співро-
бітництво, безумовно, має особливості, які ви-

значаються в Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй проти транснаціональної організованої 
злочинності [4], і становить окремий напрям 
у міжнародному праві.

Враховуючи, що жодна з держав самостійно 
не в змозі протидіяти міжнародній організованій 
злочинності, вони змушені розробляти, підпису-
вати або приєднуватися до різних багатосторон-
ніх міжнародних договорів, що не виключає під-
писання двосторонніх угод, які визначають умови 
співпраці у цьому напрямі. Відповідно до ст. 9 
Конституції України чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного за-
конодавства України [5]. А відповідно до ст. 19 
Закону України «Про міжнародні договори Укра-
їни» чинні міжнародні договори України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства 
і застосовуються в порядку, передбаченому для 
норм національного законодавства. Якщо міжна-
родним договором України, який набрав чинності 
в установленому порядку, встановлено інші пра-
вила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то застосовуються прави-
ла міжнародного договору [6].

Слід зазначити, що нині у світі уже сформу-
валися окремі напрями нормативно-правового 
та організаційного забезпечення міжнародного 
співробітництва з протидії організованій зло-
чинності, насамперед, це: 1) укладання багато-
сторонніх договорів; 2) укладання двосторон-
ніх угод; 3) співпраця в рамках різних програм 
неурядових міжнародних організацій.

За часи незалежності Україною створена 
розгалужена договірно-правова база безпосе-
реднього співробітництва з протидії міжна-
родній організованій злочинності з більшістю 
потенційних партнерів близького та далекого 
зарубіжжя, яка налічує, з урахуванням протоко-
лів, якими закріплено програми реалізації цих 
угод, понад сто договірно-правових міжнарод-
них документів [2, с. 103; 7, с. 391].
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Варто зазначити, що нині міжнародна орга-
нізована злочинність дедалі частіше вчиняє зло-
чини за допомогою комп’ютерних технологій, 
так звані кіберзлочини транснаціонального ха-
рактеру. Місце вчинення та настання наслідків 
таких злочинів не обмежуються наявними дер-
жавними кордонами. Це викликало занепокоєн-
ня не лише окремих держав, але стало предме-
том стурбованості й міжнародних інституцій. 
Наявна загроза полягає в тому, що глибокі змі-
ни, спричинені переходом на цифрові техноло-
гії, конвергенцією і глобалізацією комп’ютер-
них мереж супроводжуються використанням їх 
для здійснення кримінальних правопорушень. 
Організовані злочинні формування нерідко про-
водять спільні злочинні акції в багатьох сферах 
злочинного бізнесу, що становить міжнародну 
небезпеку (наприклад, у сфері незаконного між-
державного обороту наркотиків; торгівлі збро-
єю, людьми, антикваріатом, радіоактивними 
і рідкоземельними речовинами, у сфері фінан-
сів і кредиту, господарської, комерційної, зов-
нішньоторговельної й іншої економічної діяль-
ності, у військовій сфері та ін.). Дедалі частіше 
об’єктами кібератак та кіберзлочинів міжнарод-
ної організованої злочинності стають інформа-
ційні ресурси фінансових установ, підприємств 
транспорту та енергозабезпечення, державних 
органів, які гарантують безпеку, оборону, за-
хист від надзвичайних ситуацій та ін.

Новітні технології застосовуються не лише 
для скоєння традиційних видів злочинів, а й для 
скоєння принципово нових видів злочинів, при-
таманних суспільству з високим рівнем інфор-
матизації, з огляду на що практично всім держа-
вам завдається не тільки істотний економічний 
збиток, а й заподіюється загроза національній 
безпеці.

Оскільки вчинення такого виду злочинів не 
обмежується наявними державними кордонами, 
виникла необхідність узгодити питання міжна-
родного співробітництва під час кримінально-
го провадження. У Раді Європи дійшли вис-
новку про першочергову необхідність спільної 
кримінальної політики, спрямованої на захист 
суспільства від кіберзлочинності шляхом ство-
рення відповідного законодавства і налагоджен-
ня міжнародного співробітництва. Незважаючи 
на наявність конвенцій про співробітництво 
та угод між державами про надання правової 
допомоги, поза нормативним урегулюванням 
залишалися питання кібербезпеки. Саме цим 
і була зумовлена потреба прийняття міжнарод-
ного документа – Конвенції про кіберзлочин-

ність [8], яка ратифікована Україною 7 вересня 
2005 р. Ця Конвенція доповнила наявні міжна-
родні правові документи та сприяє підвищенню 
ефективності досудових розслідувань, пов’яза-
них із кіберзлочинністю.

Варто зазначити, що міжнародне співробіт-
ництво з формування ефективного норматив-
но-правового та організаційного забезпечення 
з протидії міжнародній організованій злочинно-
сті відбувається вкрай повільно і непослідовно, 
що дає змогу організованим злочинним орга-
нізаціям випереджати ці процеси і залишатися 
безкарними.

Аналіз двосторонніх і багатосторонніх угод 
свідчить, що основними формами взаємодії 
та співробітництва визначаються: 1) виконання 
запитів і прохань із кримінальних проваджень; 
2) обмін щодо конкретних членів організованих 
злочинних формувань оперативною та кримі-
налістичною інформацією; 3) сприяння в про-
веденні слідчих (розшукових) заходів; 4) вза-
ємне використання криміналістичної техніки;  
5) проведення міжнародних науково-практич-
них конференцій, семінарів, засідань круглого 
столу з метою обміну досвідом протидії органі-
зованій злочинності; 6) відрядження працівни-
ків для вивчення передового досвіду та ін.

У ст.ст. 19, 20 Конвенції Організації Об’єд-
наних Націй проти транснаціональної організо-
ваної злочинності [4] передбачається, що дер-
жави-учасниці можуть розглядати можливість 
укладання двосторонніх або багатосторонніх 
угод чи домовленостей про створення органу 
з проведення спільних розслідувань, а також 
допускається, в межах можливостей і на умо-
вах, установлених внутрішнім законодавством 
держав-учасниць, вживати необхідні заходи 
для того, щоб дозволити належне використання 
контрольованих поставок і у тих випадках, коли 
вони вважають це доречним, використання ін-
ших спеціальних методів розслідування, таких 
як електронне спостереження або інші форми 
спостереження.

Найбільш гнучкою формою норматив-
но-правового та організаційного забезпечення 
протидії міжнародній організованій злочинно-
сті є розвиток двостороннього співробітництва 
між правоохоронними органами. Такі угоди 
дають змогу більш конкретно враховувати ха-
рактер, рівень відносин між двома конкретними 
державами, їх можливості, інтереси та ін.

Двосторонні міжурядові угоди, як прави-
ло, супроводжуються міжвідомчими, в яких 
конкретизується співробітництво окремих  
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відомств, більш детально визначаються їх 
завдання, порядок вирішення питань, що нале-
жать до їх компетенції. Таке співробітництво 
має певні переваги, оскільки воно є гнучким 
і держави можуть визначатися з пріоритетами 
з урахуванням того, що розглядають як свої 
основні цілі. Водночас така взаємодія і співро-
бітництво має й певні недоліки: 1) така взаємо-
дія і співпраця має, як правило, періодичний 
(нерегулярний) характер, що впливає на її ефек-
тивність; 2) двостороннє співробітництво вима-
гає додаткової витрати часу і ресурсів.

Проте, незважаючи на наявність цих та інших 
недоліків, на наш погляд, двосторонню взаємо-
дію та співробітництво з протидії міжнародній 
організованій злочинності потрібно вдоскона-
лювати та розвивати.

Перевага багатосторонньої взаємодії та спів-
робітництва в протидії міжнародній організова-
ній злочинності полягає в тому, що: 1) держави 
не витрачають час, сили і засоби на розроблен-
ня і підписання окремих двосторонніх угод;  
2) розробляються і приймаються єдині правила 
поведінки для усіх держав-учасниць у тих чи 
інших ситуаціях; 3) у разі невиконання однією 
зі сторін своїх зобов’язань є змога за допомо-
гою інших підписантів певною мірою вплинути 
на суб’єкт, який не виконує свої зобов’язання.

У протидії організованій злочинності важливе 
значення має процес збирання й обміну інформа-
цією стосовно організованих злочинних форму-
вань та їх окремих членів, обміну інформацією 
стосовно їхнього майна, під яким розуміються 
активи, матеріальні чи нематеріальні, рухомі чи 
нерухомі, виражені в речах чи у правах, а також 
юридичні документи або акти, які підтверджу-
ють право на такі активи або інтерес у них.

Слід звернути увагу, що «доходами від зло-
чину» вважається будь-яке майно, придбане чи 
отримане, прямо або посередньо, в результаті 
вчинення будь-якого злочину (ст. 2) [4].

Значне місце у процесі збирання й обміну ін-
формацією стосовно організованих злочинних 
формувань відводиться Інтерполу. Тому, відпо-
відно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 25.03.1993 р. № 220, в системі МВС України 
створено НЦБ Інтерполу [9].

Порядок використання правоохоронними 
органами можливостей НЦБ Інтерполу для по-
передження та розкриття злочинів регламенто-
вано спільним наказом МВС, СБУ, Державної 
митної служби України, Генеральної прокура-
тури, Державного комітету у справах охорони 
державного кордону України, Державної подат-

кової адміністрації України від 9 січня 1997 р. 
№ 3/1/2/5/2/2 «Про затвердження Інструкції про 
порядок використання правоохоронними ор-
ганами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні 
у попередженні, розкритті та розслідуванні зло-
чинів» [10].

Великий масив інформації, оперативність її 
обробки та обміну між державами-членами Ін-
терполу, конфіденційність обміну інформацією 
за допомогою Інтерполу досить часто є ефек-
тивним інструментом протидії організованій 
злочинності.

Водночас слід зазначити, що норматив-
но-правове та організаційне забезпечення між-
народного співробітництва з протидії організо-
ваній злочинності поки що викликає об’єктивну 
необхідність вдосконалювання такого співро-
бітництва як за змістом договірно-правових від-
носин, так і практики виконання зобов’язань, 
що випливають із багатосторонніх та двосто-
ронніх міжнародних договорів. Це пояснюється 
наявністю та необхідністю вирішення актуаль-
них питань, наведених нижче.

1. Велика кількість договорів, конвенцій 
і угод, підписаних на різних рівнях. Причому 
велику частину (близько 80%) цього масиву ста-
новлять двосторонні угоди й угоди, підписані не 
тільки на міждержавному і міжурядовому рів-
нях, а й між правоохоронними відомствами [2].

Відповідно до п. 4 ст. 3 Закону України «Про 
міжнародні договори України» міжвідомчі дого-
вори є міжнародними договорами України з пи-
тань, що належать до повноважень міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади 
та державних колегіальних органів [6], що не 
вирішує загалом проблемні питання протидії ор-
ганізованій злочинності на міжнародному рівні.

Погоджуємося з думкою деяких науковців, що 
на сучасному етапі розвитку міждержавних від-
носин доцільно ставити питання на міжнародно-
му рівні про необхідність систематизації й уні-
фікації договірно-правової основи міжнародного 
співробітництва з протидії організованій злочин-
ності та укрупнення таких договорів [2].

2. Потребує усунення суперечностей між ок-
ремими положеннями міжнародних договорів. 
Зокрема, відповідно до Європейської конвен-
ції (1957 р.) видача осіб для виконання виро-
ку здійснюється під час визначення покарання 
у виді позбавлення волі на термін не менше ніж 
4 місяці (ст. 2), а відповідно до Конвенції СНД 
(1993 р.) під час визначення покарання на термін 
не менше ніж 6 місяців (ст. 56). Усунення і не-
допущення таких колізій полягає в дотриманні  
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під час розроблення договорів принципу 
системності, ієрархії міжнародних договорів 
(підпорядкованості двосторонніх міжнародних 
угод – багатостороннім міжнародним догово-
рам) та ін. В окремих міжнародно-правових ак-
тах виходять саме з такого принципу, але відбу-
вається це недостатньо впевнено і послідовно 
із певними застереженнями. Наприклад, у ст. 28 
Європейської конвенції про видачу (1957 р.) ви-
значається: «1. Дійсна Конвенція щодо тих кра-
їн, до яких вона застосовується, заміняє собою 
положення будь-яких двосторонніх умов, кон-
венцій чи угод, що регулюють видачу правопо-
рушників між будь-якими двома Договірними 
сторонами. 2. Договірні сторони можуть укла-
сти між собою двосторонні чи багатосторонні 
угоди тільки для того, щоб доповнити положен-
ня дійсної Конвенції чи полегшити застосування 
принципів, що містяться в ній» [11, с. 290−291]. 
Майже аналогічна сутність міститься і в ст. 16 
Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 
транснаціональної організованої злочинності 
[4], де визначаються умови видачі осіб причет-
них до організованої злочинності, а в п. 17 цієї ж 
статті зазначається, що держави-учасниці праг-
нуть укладати двосторонні та багатосторонні 
угоди або домовленості з метою здійснення або 
підвищення ефективності видачі.

Крім того, у п. 1 ст. 16 Конвенції Організа-
ції Об’єднаних Націй проти транснаціональної 
організованої злочинності [4] визначається, що 
видача осіб, причетних до вчинення злочинів 
у складі організованих злочинних формувань, 
може відбуватися за умови, що діяння, у зв’язку 
з яким запитується видача, є кримінально кара-
ним відповідно до внутрішнього законодавства 
як запитуючої держави-учасниці, так і запиту-
ваної держави-учасниці. Тобто, якщо в запиту-
ваної держави ті чи інші діяння не належать до 
злочинів, визначених у ст.ст. 5, 6, 8 і 23 цієї Кон-
венції, то вона може відмовити у видачі.

Аналіз зазначених Конвенцій свідчить, що 
однозначність і чітка урегульованість вирішення 
питань щодо видачі осіб, які підозрюються у вчи-
ненні злочинів у складі організованих злочинних 
формувань, на міжнародному рівні відсутня.

3. В окремих випадках виконання міжна-
родних договорів залежить від імплементації 
положень цих договорів у національне зако-
нодавство, зокрема України. Це було яскраво 
продемонстровано під час внесення змін і до-
повнень до Кримінального кодексу України про 
відміну смертної кари, прийняття низки зако-
нів із протидії корупції і створення антикоруп-

ційних органів, про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, про гендерну рівність, про 
запобігання насильству в сім’ї та низка інших.

4. Нині залишається невирішеним питання 
про готовність працівників правоохоронних ор-
ганів України до застосування положень міжна-
родних договорів. Це пов’язано з недостатньою 
підготовкою особового складу і відсутністю 
практики застосування таких положень.

5. Удосконалювання нормативно-правово-
го та організаційного забезпечення міжнарод-
ного співробітництва з протидії організованій 
злочинності актуалізується також тим, що на 
міжнародному рівні поки що є неспроможність 
прийняти комплексний міжнародний норматив-
но-правовий акт, який би чітко визначав форми 
такого співробітництва і обов’язковість вико-
нання зобов’язань державами-учасниками.

6. Удосконалювання нормативно-правового 
та організаційного забезпечення міжнародного 
співробітництва з протидії організованій зло-
чинності актуалізується також тим, що процеси 
економічної глобалізації впливають на тран-
сформацію сформованої системи міжнарод-
них відносин, яка стає дедалі менш керованою 
і дедалі більш не передбачуваною. Глобалізація 
таких процесів зменшує вплив урядів окремих 
держав як усередині країн, так і на міжнародній 
арені слабшає роль ООН та інших міжнародних 
організацій, пов’язаних із нинішньою міжна-
родною системою. Результатом таких процесів 
є погіршення керованості та прогнозування 
міжнародних процесів, а отже, посилюється не-
передбачуваність і хаотичність протидії міжна-
родній організованій злочинності.

Погоджуємось із думкою, що під час удоско-
налювання організаційного забезпечення спів-
робітництва з протидії організованій злочинно-
сті варто виходити з того, що відповідні зміни 
в міжнародній системі можуть бути досягнуті 
шляхом демократизації держав і норм, що регу-
люють міжнародні відносини, в умовах взаємо-
дії, взаємопроникнення правових систем. Саме 
в таких умовах модифікуються поняття і роль 
держави, визрівають нові наддержавні, міждер-
жавні та державні утворення, виявляються їх 
нові якості і можливості [2].

7. Потребує певного осмислення і перейнят-
тя досвіду організаційного забезпечення спів-
робітництва в боротьбі зі злочинністю країн-у-
часниць Європейського Союзу. Насамперед, 
це співробітництво поліції і судових органів 
у рамках Шенгенських угод. Дуже примітним 
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тут є практична відсутність яких-небудь спеці-
алізованих структур, що відповідають за орга-
нізацію діяльності в рамках єдиного простору. 
Водночас досить докладно обговорені широкі 
повноваження поліцейських органів, які отри-
мали змогу за певних умов переслідувати зло-
чинців за межами власної держави.

Оскільки в рамках Ради Європи співробітни-
цтво держав у боротьбі зі злочинністю переваж-
но здійснюється в договірно-правовій формі, 
його вдосконалювання не торкається повною 
мірою організаційних питань. Єдиною струк-
турою, що здійснює організаційну діяльність 
у цій сфері, є Європейський комітет із проблем 
злочинності Ради Європи, на який покладена 
функція координатора щодо врегулювання спір-
них питань, що виникають у процесі виконання 
європейських конвенцій [2].

Таким чином, удосконалення міжнародно-
го співробітництва з протидії організованій 
злочинності потребує спеціальних міждержав-
них угод не відомчого, а загальнодержавного 
характеру і відповідного коригування націо-
нального законодавства. Таке співробітництво, 
безумовно, має свої особливості, які визначено 
в Конвенції ООН проти транснаціональної ор-
ганізованої злочинності, Конвенції Ради Євро-
пи про кіберзлочинність і становлять окремий 

напрям співробітництва на міжнародному рівні.  
Водночас формування ефективного нормативно- 
правового та організаційного забезпечення 
з протидії міжнародній організованій злочин-
ності відбувається вкрай повільно і непослідов-
но. На сучасному етапі розвитку міждержавних 
відносин доцільно ставити питання на міжна-
родному рівні про необхідність систематиза-
ції й уніфікації договірно-правових відносин 
з протидії організованій злочинності. Потре-
бують усунення суперечності між окремими 
положеннями міжнародних договорів. Акту-
альність цього питання зумовлена тим, що на 
міжнародному рівні поки що наявна неспро-
можність прийняти комплексний міжнародний 
нормативно-правовий акт, який би чітко визна-
чав форми такого співробітництва і обов’язко-
вість виконання зобов’язань державами-учас-
никами. Тому доцільно розробити і прийняти 
комплексну міждержавну програму з протидії 
міжнародній організованій злочинності, вра-
ховуючи досвід організаційного забезпечення 
співробітництва у боротьбі зі злочинністю кра-
їн-учасниць Європейського Союзу. Розроблен-
ня і прийняття такої програми – це практично 
єдино діючий і доцільний підхід до розв’язання 
проблем із протидії організованій злочинності 
в Україні з міжнародними зв’язками.
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Доценко О.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА З ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

У статті визначено шляхи удосконалення нормативно-правового та організаційного забезпечення 
міжнародного співробітництва з протидії організованій злочинності. Автором зазначено, що співробітництво 
з протидії організованій злочинності має свої особливості, які визначаються в Конвенції ООН проти 
транснаціональної організованої злочинності та Конвенції про кіберзлочинність. Констатовано, що у світі 
уже сформувалися окремі напрями нормативно-правового та організаційного забезпечення міжнародного 
співробітництва з протидії організованій злочинності, зокрема: укладання багатосторонніх договорів та 
двосторонніх угод; співпраця у рамках різних програм неурядових міжнародних організацій. Підкреслено, 
що в протидії організованій злочинності важливу роль відіграє процес збору і обміну інформацією стосовно 
майна членів (учасників) організованих злочинних формувань. Значне місце в цьому відведено Інтерполу, 
до складу якого входять 194 країни, зокрема і Україна. Водночас нормативно-правове та організаційне 
забезпечення міжнародного співробітництва з протидії міжнародній організованій злочинності поки що 
викликає об’єктивну необхідність удосконалювання як за змістом договірно-правових відносин, так і 
практики виконання зобов’язань, що випливають із багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів. 
Саме тому необхідно розробити і прийняти комплексну міжнародну програму з протидії міжнародній 
організованій злочинності.

Автором розкрито, що вдосконалення міжнародного співробітництва з протидії організованій злочинності 
потребує спеціальних міждержавних угод не відомчого, а загальнодержавного характеру і відповідного 
коригування національного законодавства. Таке співробітництво, безумовно, має свої особливості, які 
визначено у Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, Конвенції Ради Європи про 
кіберзлочинність і становлять окремий напрям співробітництва на міжнародному рівні. Водночас формування 
ефективного нормативно-правового та організаційного забезпечення з протидії міжнародній організованій 
злочинності відбувається вкрай повільно і непослідовно. На сучасному етапі розвитку міждержавних 
відносин доцільно ставити питання на міжнародному рівні про необхідність систематизації й уніфікації 
договірно-правових відносин із протидії організованій злочинності. Потребують усунення суперечності 
між окремими положеннями міжнародних договорів. Актуальність цього питання зумовлена тим, що на 
міжнародному рівні поки що наявна неспроможність прийняти комплексний міжнародний нормативно-
правовий акт, який би чітко визначав форми такого співробітництва і обов’язковість виконання зобов’язань 
державами-учасниками. Тому доцільно розробити і прийняти комплексну міждержавну програму з протидії 
міжнародній організованій злочинності, враховуючи досвід організаційного забезпечення співробітництва у 
боротьбі зі злочинністю країн-учасниць Європейського Союзу. Розроблення і прийняття такої програми – це 
практично єдино діючий і доцільний підхід до розв’язання проблем із протидії організованій злочинності в 
Україні з міжнародними зв’язками.

Ключові слова: організована злочинність, протидія, адміністративно-правове забезпечення, міжнародне 
співробітництво.

Dotsenko O.S. ADMINISTRATIVELY LEGAL SUPPORT OF INTERNATIONAL COOPERATION 
WITH THE OPPOSITION OF ORGANIZED CRIME

The article defines ways to improve the normative and organizational support of international cooperation with 
the opposition of organized crime. The author noted that cooperation on organized crime has its own peculiarities 
that are determined by the UN Convention against Transnational Organized Crime and Cybercrime Convention. It is 
stated that in the world already formed separate directions of normative and organizational support for international 
cooperation with the opposition of organized crime, first of all, this is: the conclusion of multilateral agreements 
and bilateral agreements; Cooperation within the framework of various programs of non-governmental international 
organizations. It is emphasized that in combating organized crime, the process of collecting and exchanging 
information on the property of members (participants) of organized criminal formations plays an important role.  
A significant place in this is given to Interpol, which includes 194 countries, in particular Ukraine. At the same time, 
normative and organizational support for international cooperation with the counteraction to international organized 
crime is still raising the objective need for improvement both in terms of contractual legal relations and the practice 
of fulfilling the obligations arising from multilateral and two That is why it is necessary to develop and adopt a 
comprehensive international program to counter international organized crime.

The author reveals that the improvement of international cooperation in combating organized crime requires 
special interstate agreements not of a departmental but of a national nature and appropriate adjustments to national 
legislation. Such cooperation, of course, has its own features, which are defined in the UN Convention against 
Transnational Organized Crime, the Council of Europe Convention on Cybercrime and constitute a separate area of 
cooperation at the international level. At the same time, the formation of effective legal and organizational support 
to combat international organized crime is extremely slow and inconsistent. At the present stage of development of 
interstate relations it is expedient to ask questions at the international level about the need for systematization and 
unification of contractual and legal relations to combat organized crime. Contradictions between certain provisions 
of international agreements need to be eliminated. The urgency of this issue is due to the fact that at the international 
level there is still an inability to adopt a comprehensive international legal act that would clearly define the forms of 
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such cooperation and the obligation to fulfil the obligations of member states. Therefore, it is advisable to develop 
and adopt a comprehensive intergovernmental program to combat international organized crime, taking into account 
the experience of organizational cooperation in combating crime in the member states of the European Union. The 
development and adoption of such a program is practically the only effective and expedient approach to solving the 
problems of combating organized crime in Ukraine with international relations.

Key words: organized crime, counteraction, administrative and legal support, international cooperation.
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«СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ» 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

Постановка проблеми. Проблема судової 
правотворчості в адміністративному правосуд-
ді має об’єктивний характер, оскільки вона ви-
никає там і тоді, де і коли певні факти, і обста-
вини, які формують адміністративно-публічні 
відносини, або не мають свого законодавчого 
урегулювання, або вони врегульовані нечітко 
чи казуїстично. Причини такої ситуації пов’яза-
ні із стрімким розвитком науки, суспільних від-
носин, технологій, які всупереч волі законодав-
ця доволі швидко вмонтовуються в усі сфери 
управління, фінансові, економічні потоки. Такі 
потоки часто не узгоджуються із занадто «заста-
рілим» законодавством, яке, по суті, не встигає 
за таким розвитком подій із позиції як трудових, 
так і адміністративних чи цивільних правовід-
носин. І цьому є реальне підтвердження. Так, 
втілення роботизації як у виробничу, так і при-
ватну сфери нині ускладнюється, оскільки нау-
кова доктрина як нашої держави, так і світу не 
може відповісти на питання: як потрібно сприй-
мати робота-андроїда, як дієздатну чи недієздат-
ну особу чи лише як штучний інтелект, чи він 
все ж наділяється «відсилочною дієздатністю» 
власника щодо свого андроїда? Саме відповіді 
на ці, здавалося б, прості питання ускладнюють 
розробку і розвиток нового законодавства, хоча 
таке законодавство нині є нагальною необхідні-
стю, бо світова практика показує, що роботи не 
завжди «слухають» людину.

Безумовною проблемою є і питання масових 
(групових) позовів в адміністративному пра-
восудді, оскільки через помилки в управлінні 
одночасно можуть бути порушені права та ін-
тереси великої кількості людей, які проживають 
у різних кінцях нашої країни. Нині такі люди 
можуть захищати своє порушене право лише 
в індивідуальному порядку, оскільки в країні 
немає іншого законодавства, як немає і законо-
давства щодо судового розгляду колективних 
трудових спорів. Саме в таких і подібних до 
них випадках судам доводиться проявляти «су-
дову правотворчість» із тим, щоб урегулювати 

такі законодавчі прогалини з метою усунення із 
адміністративного управління спірних питань.

Незважаючи на наявність низки законодавчо- 
правових проблем, які дедалі частіше виника-
ють в адміністративному правосудді, інститут 
«судової правотворчості», який нині визнається 
на доктринальному рівні, законодавцем відки-
дається. Водночас Верховний Суд саме за раху-
нок «судової правотворчості» викристалізовує 
змістовне розуміння нових понять чи тлумачень 
щодо нових правовідносин у тих чи інших пу-
блічно-правових спорах. Такий механізм і зміс-
товну суть «судової правотворчості» Верховний 
Суд закріпляє у своїх постановах, які мають ім-
перативний характер, і з цих підстав є обов’яз-
ковими для нижчестоящих судів.

Такий підхід законодавця щодо невизнання 
реальної наявності інституту судової правотвор-
чості в роботі Верховного Суду, а разом із цим 
і невизнання судових прецедентів джерелом 
права вказує на те, що законодавець побоюєть-
ся того, що в разі визнання судових прецедентів 
джерелом права, судова гілка влади перебере на 
себе законотворення або буде сприяти певним 
політичним елітам, шляхом «правотворчого» 
процесу впливати на ключові питання держав-
ного управління, питання виборчого процесу або 
регулювання окремих питань суспільного життя.

Насправді це не так. Третина цивілізованого 
світу визнає судовий прецедент, в основі якого 
лежить саме питання «судової правотворчості», 
джерелом права. Це дає змогу державі опера-
тивно впливати на суспільні відносини навіть 
і в тих випадках, коли останні не урегульовані 
або недостатньо урегульовані чи урегульовані 
нормами права казуїстично, чи суперечливо. 
Саме такі рішення в перспективі використову-
ються у вигляді певних законопроєктів, вплива-
ючи при цьому на судову практику.

При цьому суд не створює право. Він є лише 
правозастосовчим органом. Однак у проце-
сі вирішення того чи іншого питання, яке не 
врегульоване нормами права, або в разі, якщо  
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законодавство має певні нормативні прогалини 
(що є об’єктивною ситуацією, оскільки законо-
давство дедалі частіше починає «відставати» 
від тих правовідносин, які або лише зароджу-
ються, або настільки стрімко входять в життя, 
що суд вимушений «підстраховувати» законо-
давця), саме інститут «судової правотворчості» 
стає тим запобіжником, який оперативно, ро-
зумно й раціонально усуває із суспільного обо-
роту спірність у правовідносинах.

Ступінь наукової розробки проблеми. Жит-
тя людини в суспільстві завжди переповнене 
великою кількістю правових відносин, які іно-
ді заходять у тупик і з цих підстав набувають 
спірного характеру. Оскільки всі права, свободи 
та законні інтереси як фізичних, так і юридичних 
осіб захищаються судом, для суду потрібно, щоб 
матеріальне і процесуальне законодавство було 
настільки наближене законодавцем до реально-
стей життя, щоб суд міг без проблем визначити 
юридичну кваліфікацію тих чи інших спірних 
правовідносин. Досягти такого рівня законодав-
чого урегулювання законодавець об’єктивно не 
в змозі, оскільки законопроєкти мають доволі 
тривалий час «проходження» їх у парламенті. 
З урахуванням цих обставин світ напрацював 
можливості для правових запобіжників, які б 
«страхували» законодавця від тих питань, які 
законодавець не зміг оперативно чи не в змозі 
об’єктивно доповнити чи уточнити. Таким чи-
ном, в адміністративному процесуальному пра-
ві, як і в інших галузях процесуального права, 
з’являється поняття «судова правотворчість», де 
суд у разі неврегульованості тих чи інших спір-
них правовідносин міг би оперативно вирішу-
вати судові справи, не відкладаючи їх до «кра-
щих часів», і цим самим усувати із суспільних 
правовідносин ті спірні питання, які не мають 
на день розгляду справи правової визначеності. 
Питання судової правотворчості та дотичних до 
нього правових понять «судова практика», «тлу-
мачення норм права», «правові позиції» в комп-
лексі дають підґрунтя для формування в Україні 
прецедентної моделі як у сфері цивільного, так 
і адміністративного та господарського право-
суддя. У цьому напрямі помітними є наукові 
роботи Л. Данилової, Г. Василевича (Республі-
ка Білорусь), Р. Норітса (Естонська Республіка), 
Е. Куріса (Литовська Республіка), Я. Романюка, 
Л. Луць, Н. Кузнєцової, Р. Малишева, П. Рабіно-
вича, С. Запари, М. Ясинка (Україна).

Метою статті є аналіз наукової думки у сфе-
рі розвитку інституту «судової правотворчості» 
як передумови до моделі прецедентного права.

Виклад основного матеріалу. Якщо поста-
вити перед аудиторією судді питання: «Чи завж-
ди право є справедливим?», то ми, безумовно, 
отримаємо відповідь, що це питання не є одно-
значним. Незважаючи на, здавалося б, простоту 
цього питання, насправді воно є складним і не-
однозначним. Ось чому з цих підстав виникне 
безкінечна науково-практична дискусія, оскіль-
ки право і справедливість, з одного боку, є вза-
ємопов’язаними поняттями, а з іншого – вони 
є відносними категоріями, оскільки право як 
система справедливостей ввібрало в себе ввесь 
історичний досвід звичаєвого права, яке існува-
ло в того чи іншого народу. При цьому право 
завжди тяжіло до справедливості як кінцевого 
результату його правозастосування. Разом із 
тим правозастосування в кожній судовій справі 
залежить не лише від правильного та розумного 
застосування норм права суддями, але і рівня їх 
доброчесності та добропорядності, що й визна-
чає суть справедливості. Саме від суддів, які по-
всякденно застосовують норми права, розгляда-
ючи тисячі справ, і залежить питання: чи є той 
чи інший закон справедливим, а отже, і корис-
ним для суспільства?

З такими питаннями кожного разу мають 
відносини і сторони адміністративно-правового 
спору. Разом із тим як позивач, так і відповідач 
підходять до взаємозалежності права і спра-
ведливості відособлено, оскільки вони як заін-
тересовані особи трактують зміст норм права 
на основі своєї приватної справедливості. Не-
зважаючи на це, сторони розуміють, що норми 
права завжди зумовлюють законність тих на-
слідків, які вони самі породжують. Справедли-
вість же є поняттям відносним і більш соціаль-
ним. Незважаючи на це, законність норм права 
і справедливість їх правозастосування і фор-
мують систему морально-правових цінностей 
у суспільстві. Саме з цих підстав сторони завж-
ди виходять із того, що під справедливістю ро-
зуміється певний порядок, який встановлений 
державою на основі норм права, і саме такий 
порядок підтримується на рівні державного 
управління, і тих публічно-правових правовід-
носин, які виникають між фізичними та юри-
дичними особами та суб’єктами владних по-
вноважень щодо прийнятих ними рішень, дій 
чи бездіяльності.

Незважаючи на це, сприйняття права, а від-
повідно, і справедливості у вигляді законів, по-
станов, положень, інструкцій тощо щодо публіч-
но-правових спорів після ухвалення судового 
рішення психологічно в кожної сторони такого 
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спору буде різним. Це є об’єктивно природним 
наслідком кожного спору, оскільки жодній із 
сторін не хочеться визнавати свою неправоту, бо 
кожна із сторін вважає себе правою, формуючи 
на цій основі своє внутрішньопсихологічне пе-
реконання. Але ще більшої проблеми ці обста-
вини набувають у разі законодавчих прогалин чи 
застарілості змісту норм права, їх казуїстичнос-
ті, внутрішньої неузгодженості, і з цих підстав 
дати однозначну юридично виважену юридичну 
кваліфікацію тому рівню соціального розвитку 
правовідносин, які і формують нинішній публіч-
но-правовий порядок управління, неможливо.

Безумовно, можна говорити про наявність 
адміністративно-процесуального виходу з цієї 
достатньо неурегульованої нормами права ситу-
ації. Так, відповідно до ч. 2 ст. 5 КАСУ «захист 
порушених прав, свобод чи інтересів особи, яка 
звернулася до суду, може здійснюватися судом 
також в інший спосіб, який не суперечить зако-
ну і забезпечує ефективний захист прав, свобод, 
інтересів людини, і громадянина, інших суб’єк-
тів у сфері публічно-правових відносин від по-
рушень з боку суб’єктів владних повноважень», 
оскільки в нашій державі «забороняється від-
мова в розгляді та вирішенні адміністративної 
справи з мотивів неповноти, неясності, супере-
чливості чи відсутності законодавства, яке регу-
лює спірні відносини» (ч. 4 ст. 6 КАСУ)1.

Такі вказівки закону, по суті, є застереження-
ми законодавця. Вони спрямовані на адресу суду 
з тим, щоб останній зміг самостійно на свій роз-
суд, навіть за наявності законодавчих прогалин, 
невчасного внесення  змін чи доповнень до норм 
поточного законодавства, суд зміг би належ-
ним чином захистити порушене право в «інший 
спосіб, який не суперечить закону», щоб «спра-
ведливо, неупереджено та своєчасно вирішити 
<...> спір у сфері публічно-правових відносин» 
(ч. 1 ст. 2 КАСУ). Безумовно, «іншим способом» 
є спосіб розгляду адміністративно-правових спо-
рів шляхом застосування інституту «судової пра-
вотворчості». У цій частині потрібно зауважити, 
що поняття «судової правотворчості» полягає не 
лише в тому, щоб дати якусь ексклюзивну юри-
дично-правову кваліфікацію, що, безумовно, 
важливо, але ще важливіше навести у зв’язку 
з цим певне логічне, розумне та справедливе об-
ґрунтування такої правової позиції. Саме цьому 
питанню законодавець сьогодні приділяє осо-
бливу увагу, оскільки більшість суддів, на жаль, 

1 Кодекс адміністративного судочинства України від 
06.07.2005 р. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 20.04.2021)

мають проблеми саме в питаннях обґрунтування 
судових рішень. У цьому зв’язку суддя Великої 
Палати Верховного Суду Д. Гудима зазначає, що 
якість судового рішення залежить головним чи-
ном від якості його обґрунтування2. Саме з цих 
підстав нині в Верховну Раду України внесено 
законопроєкт № 4637 « Про внесення змін до 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
та низки інших законодавчих актів, які спрямова-
ні саме на підвищення якості обґрунтування су-
дових рішень судами України, в тому числі і ад-
міністративними судами. Без такої роботи, яка б 
охоплювала правову оцінку кожного факту і об-
ставини, на основі досліджених судом засобів 
доказування, але і з належним, логічним, розум-
ним обґрунтуванням такої оцінки, наша держава 
не зможе підвищити якість адміністративного 
правосуду. На ці обставини неодноразово звертав 
увагу України і Європейський суд із прав людини. 
Так, у своїх рішеннях від 22 січня 2021 року, які 
стосуються подій на Майдані у 2014 році, ЄСПЛ 
у справі «Луценко та Вербицький проти Украї-
ни» (скарга № 12482/14 та № 39800/14), «Дубов-
цев та інші проти України» (скарга № 21429/14 
та 9 інших) зазначав, що органи державної влади 
умисно завадили мирним протестам, які мали 
місце на Майдані в Україні, обравши стратегію 
надмірного насильства та незаконних утримань, 
але аналізу цих фактів, з урахуванням інституту 
субсидіарної відповідальності і належного об-
ґрунтування цих фактів, судові рішення не мали3. 
Тобто суди лише констатували наявну ситуацію, 
перевіряли її доказами, «копіюючи» відповідно 
до цього зміст норм права, не звертаючи уваги на 
обґрунтування як елемент «судової правотворчо-
сті». Але ж саме мотивувальна частина рішення 
(ч. 4 ст. 246 КАСУ), яка нині об’єднує  сім ка-
тегорій процесуальних питань і дає відповідь на 
питання «Чи справедливим є рішення?», оскіль-
ки в кожній із таких категорій йдеться саме про 
мотиви, з яких суд приймає чи відхиляє ті чи 
інші докази (п. 2 ч. 4 ст. 246 КАСУ). Саме мотиви 
щодо оцінки кожного доказу, факту чи аргументу 
потребують філологічних, процесуально-право-
вих знань і навичок, розуміння філософії права 
та логіки таких суджень, щоб створити таку пе-
реконаність, яка б давала безумовний висновок 
про те, ким і коли були порушені або невиконані 
чи оспорені права чи інтереси та мотиви таких 
висновків (п. 4 ч. 4 ст. 246 КАСУ).

2 Гончар І. Звіт Верховного Суду. Судовий вісник. 2021. 
№ 1-2. С. 3.

3 Стуліна А. Судочинство. Судовий вісник. 2021. 
№ 1-2. С. 12.
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Безумовно, суд має проаналізувати відповід-
но до спірних правовідносин і ті норми права, 
на які в обґрунтування своєї правової позиції 
посилаються сторони. Якщо ж суд сприймає 
таку юридичну кваліфікацію правовідносин 
чи відкидає її, то, безумовно, він має навести 
щодо цього свої аргументи. У цьому випадку 
суд не може обійтися без тлумачного проце-
су щодо безпосереднього змісту норм права, 
оскільки суд завжди вносить у такий процес 
своє бачення і розуміння правової суті норми 
права, свою частинку «правотворчості» щодо 
сфери правозастосування норм права (п. 6 ч. 4 
ст. 246 КАСУ). Кожна із цих складових частин 
тією чи іншою мірою має у своєму аналітично-
му обґрунтуванні ті чи інші елементи «судової 
правотворчості», оскільки в основі правосуддя 
завжди лежить аналіз правових понять, їх вза-
ємодія і взаємозалежність щодо вчинених пра-
вовідносин (п. 7 ч. 4 ст. 246 КАСУ). У зв’язку 
з цим безумовним фактом у питаннях «судової 
правотворчості» є питання не лише професіо-
налізму суддів, але і наявності в них життєво-
го досвіду, відповідного креативного мислення 
та судової практики, оскільки відповідь на ви-
щезазначені питання потребують не формаль-
ного перерахування змісту засобів доказування, 
а комплексної оцінки кожного з них та сукупно-
го аналітико-правового висновку, який виклада-
ється в резолютивній частині судового рішення. 
Безумовно, що «судова правотворчість» на рівні 
окружних адміністративних судів не потребує 
якихось обов’язкових радикальних дій суддів 
у частині неодмінного і на свій розсуд тракту-
вання та розширеного розуміння змісту норм 
матеріального права. Судова правотворчість на 
цій стадії більшою мірою сфокусована на про-
цесі ухвалення судових рішень, оскільки судове 
рішення є одним із найбільш чутливих індика-
торів, які відображають якість національного 
правосуддя. Ми говоримо лише про ті виключ-
ні випадки, де очевидними є ті чи інші прога-
лини в законодавстві, чи наявна «застарілість» 
норм права. Якщо ж ми говоримо про аналогію 
права чи закону, то ці поняття самі потребують 
«суддівської правотворчості», яка своєю чергою 
вимагає від окружних суддів знову ж таки ви-
сокого професіоналізму на рівні обґрунтування 
розширеної правової позиції.

Безумовно, нині світ стоїть на порозі суттє-
вих спрощень судових процедур. Україна також 
не стоїть в стороні від таких процесів. У цьо-
му зв’язку законодавець ввів як у цивільний, 
так і адміністративний процеси законодавство 

щодо правил спрощеного судового проваджен-
ня (ст. 274 ЦПК України, ст. 262 КАСУ). Ра-
зом із тим законодавець одночасно визначив 
цілу низку адміністративних справ, які визнав 
складними (п. 1 ч. 11 ст. 264 КАСУ). До таких 
справ зараховано справи щодо: 1) законності 
(крім конституційності) постанов та розпоря-
джень Кабінету Міністрів України та постанов 
Верховної Ради АР Крим; 2) законності та від-
повідності правовим актам вищої юридичної 
сили нормативно-правових актів міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, 
Ради міністрів АР Крим, органів місцевого са-
моврядування, інших суб’єктів владних повно-
важень (ст. 264 КАСУ). Крім того, до такої ка-
тегорії справ належать і адміністративні справи 
щодо: 1) законності (крім конституційності) 
постанов Верховної Ради України, указів і роз-
поряджень Президента України; 2) законності 
дій чи бездіяльності Верховної Ради України, 
Президента України, Вищої ради правосуддя, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 
3) законності актів Вищої ради правосуддя, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;  
4) законності рішень Вищої ради правосуддя, 
ухвалених за результатами розгляду скарг на рі-
шення її Дисциплінарних палат (ст. 266 КАСУ). 
Справи, передбачені п.п. 1–3 цієї норми, розгля-
даються у спрощеному позовному провадженні 
Верховним Судом у складі колегії Касаційного 
адміністративного суду не менше ніж із п’яти 
суддів (ч. 2 ст. 266 КАСУ).

Таким чином, ця категорія справ ґрунтуєть-
ся на принципі адміністративного судочинства, 
яким є in dubio pro tributario (пріоритет суду 
з найбільш сприятливим для особи тлумачен-
ням норм права). Така ситуація завжди має 
місце тоді, коли законодавство допускає не-
однозначне або казуїстичне тлумачення прав 
та обов’язків особи у її взаємовідношеннях 
з державою. Безумовно, що розгляд таких справ 
не можливий без «судової правотворчості», 
оскільки обґрунтування своєї правової позиції 
суд завжди буде пов’язувати з розширеним тлу-
маченням норм права. Такий підхід завжди буде 
зумовлений поняттям «верховенство права», 
однією із складових частин якого є принципи 
справедливості та правової визначеності. Суть 
останнього полягає в тому, щоб під час оста-
точного вирішення справи судами їхні рішення 
не викликали ніяких сумнівів. Таким чином, 
«судова правотворчість» має відчутний вплив 
на правильність вирішення справи по суті 
і з цих підстав характеризується процесуально- 
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правовою діяльністю суду, спрямованою на ви-
рішення потенційної правової проблеми, яку 
містить у собі судова справа.

Висновки. Стрімкий розвиток публічно-пра-
вових відносин у сфері державного управління 
в питаннях надання адміністративних послуг, 
виборчому процесі або процесі референдуму 
об’єктивно вказує на розбудову громадянського 
суспільства. В той же час однією із найскладні-
ших проблем в цьому напрямі є проблема від-
ставання законодавства, яке регулює ці питання, 
від практики життя. Ця проблема є об’єктивною, 
і є характерною для усіх країн, в тому числі і для 
України. Історично склалося так, що одним із 
напрямів вирішення цих питань є інститут «су-
дової правотворчості», який має місце як у за-
стосуванні аналогії права чи закону, так і у сфері 
судового прецеденту, де «судова правотворчість» 
по суті, є його основою. Оперативність, розум-
ність, раціональність, справедливість, найвищий 

рівень суспільного узагальнення – ось що таке 
«судова правотворчість», одночасно  це проце-
суально-правовий запобіжник, який завжди має 
спрацьовувати у разі наявності прогалин у зако-
нодавстві, що є причиною надзвичайно рухливо-
го і швидкозмінного світу. Таким чином, визнан-
ня «судової правотворчості» джерелом права, 
яка лежить в основі судового прецеденту, є лише 
питанням часу. Проблема «судової правотворчо-
сті» та особливості її правозастосування є питан-
ням для подальших наукових досліджень.
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Кравченко І.О. «СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ» В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ  
ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

У статті аналізуються особливості «судової правотворчості» в адміністративному судочинстві. 
Розкривається місце такої правотворчості в розрізі інститутів аналогії права та аналогії закону. Звернено 
увагу на наявність такої «правотворчості» на стадії мотивування судових рішень, що є безумовною 
проблемою адміністративних судів, на що постійно звертає увагу України Європейський суд із прав 
людини. «Судова правотворчість» має відчутний вплив на правильність вирішення справи по суті, і з цих 
підстав характеризується процесуально-правовою діяльністю суду, спрямованою на вирішення потенційної 
правової проблеми, яку містить у собі судова справа. Оперативність, розумність, раціональність, 
справедливість, найвищий рівень суспільного узагальнення – ось що таке «судова правотворчість», і 
одночасно це процесуально-правовий запобіжник, який завжди має спрацьовувати в разі наявності прогалин 
у законодавстві, що є причиною надзвичайно рухливого і швидкозмінного світу. Таким чином, визнання 
«судової правотворчості» джерелом права, яка лежить в основі судового прецеденту, є лише питанням часу. 
У роботі робиться нахил на те, що «судова правотворчість» є складовою частиною прецедентного права, 
оскільки вона виступає процесуально-правовим запобіжником у сучасному швидкоплинному розвитку 
суспільних відносин, які явно перевершують «застаріле» законодавство або ті чи інші його прогалини.

Ключові слова: судова правотворчість, судовий прецедент, оперативність, справедливість, раціональність, 
найвищий рівень узагальнення.

Kravchenko I.O. “COURT LAW-MAKING” IN THE ADMINISTRATIVE COURT RULING  
AND SPECIAL FEATURES

As the history of law shows, the foundations of its formation were based on customary law, which reproduced 
the laws of nature, the existence of man himself, his coexistence with other people. Since customary law is the 
right of private interpretation of the basics of customs with the introduction of a certain novelty in their content, the 
emergence of written law not only enshrined certain natural rights, but even more gave the opportunity to interpret 
them by a large number of people. Undoubtedly, this approach has influenced the development of jurisprudence 
as a science, because it has always shaped and continues to shape the legal worldview of lawyers. It was the 
confrontation between static law and customary law in England, given the political component of that period, that 
formed the case law that is characteristic of a third of the world’s states today. The basis of case law is formed on 
the basis of “judicial lawmaking” that arose where and when the court could not resolve the dispute on the basis 
of publicly enacted legislation. At the same time, practice shows that the development of public relations always 
goes ahead, even in legislation that is only adopted by the legislator. Thus, the rules of law begin to “age” even 
during their bills. One of the safeguards in such cases, or cases where the legislation has certain gaps, is “judicial 
lawmaking”. “Judicial lawmaking” is a mechanism for creating a new law. This is a mechanism for moving away 
from the statics of classical law to the dynamics of its formation, which corresponds to the real time when there is a 
need to resolve a civil dispute here and now. Thus, “judicial lawmaking” is not the creation of law, it is a reasoned 
justification for applying the analogy of law or law in order to bring the disputed legal relationship to a certain legal 
standard, characterized by a high level of social generalization based on justice, reasonableness and logic. But this is 
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only one of its features – material. The procedural feature of “judicial lawmaking” takes its place in the motivating 
part of the court decision. It is in this part that the judge tries to justify his position in order to explain to the parties 
why he has taken or rejected the rules of law to which the parties referred in support of their legal position. The 
paper emphasizes that “judicial lawmaking” is the “core” of case law, which must still be recognized as a source of 
law, as it brings stability to justice, contributes to its efficiency, legal certainty, justice and rationality.

Key words: judicial lawmaking, judicial precedent, efficiency, justice, rationality, highest level of generalization.
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ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ, БОРЖНИКАМИ 
ЗА ЯКИМИ Є ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН АБО ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО, 

УСТАНОВА, ОРГАНІЗАЦІЯ

Постановка проблеми. Виконання рішення 
суду має багатогранну природу – з одного боку, 
це основоположний конституційний принцип 
судочинства, з іншого – безспірний показник 
ефективності здійснення правосуддя та досяг-
нення справедливості і, зрештою, завершальна 
стадія судочинства. Утвердження в нашій дер-
жаві такого рівня правопорядку, за якого б, у разі 
порушення прав і свобод людини, відбувалося 
справедливе їх «відновлення в розумні строки» 
проголошено одним з основних стратегічних 
напрямів започаткованої реформи судоустрою, 
правосуддя та інших суміжних правових ін-
ститутів. Держава в контексті своєї соціальної 
функції відповідальна за свою діяльність перед 
людиною і серед ключових її обов’язків є утвер-
дження прав і свобод людини і громадянина. 
В Україні виконання рішень адміністративних 
судів нівелюється недостатністю державного 
фінансування цього напряму. Європейський 
Суд із прав людини висловлює своє занепо-
коєння такою ситуацією, оскільки значна ча-
стина звернень до вказаного суду відбувається 
саме з питань невиконання рішення суду. Не-
зважаючи на прийняття Закону України «Про 
гарантії держави щодо виконання судових рі-
шень» практика їх виконання в Україні продов-
жує набувати негативного характеру, особливо 
якщо  боржником виступає держава в обличчі 
її органів. Невиконання Україною міжнародних 
зобов’язань та невиконання рішень Європей-
ського суду з прав людини загрожує нашій дер-
жаві тимчасовим позбавленням права представ-
ництва в Раді Європи або повним припиненням 
членства в організації, що суттєво підриває 

міжнародний авторитет України як соціальної, 
правової держави з верховенством права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Виконання рішень адміністративних судів за 
часи їх функціонування неодноразово става-
ло об’єктом вітчизняних наукових досліджень, 
зокрема, до вказаної тематики зверталися 
М.М. Говоруха, Л.М. Бєлкін, А.С. Зеленов, 
А.І. Перепелиця, О.В. Тищенко, О.В. Федько-
вич, І.В. Шруб.

Однак у контексті прийняття Національної 
Стратегії розв’язання проблеми невиконання рі-
шень судів, боржниками за якими є державний 
орган або державне підприємство, установа, ор-
ганізація на період до 2022 року, актуалізується 
питання пошуку нових ефективних механізмів 
вирішення вказаної проблеми, і увага науковців 
знов прикута до цієї проблематики.

Метою дослідження є висвітлення про-
блем виконання рішень адміністративних су-
дів в Україні, за якими боржниками є державні 
органи або державні підприємства, установи, 
організації, пошук ефективних механізмів вирі-
шення порушеної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Стратегією 
реформування судоустрою, судочинства та су-
міжних правових інститутів закладено осново-
положну мету – реформування судової системи 
таким чином, щоб максимально забезпечити 
утвердження такого рівня правопорядку, за яко-
го можливе справедливе відновлення прав і сво-
бод людини і громадянина (в разі їх порушення) 
«в розумні строки» [9]. Розумність строків ви-
конання судових рішень, зокрема прийнятих за 
результатами розгляду адміністративних справ, 
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є важливим елементом ефективного захисту 
прав приватних осіб. Натомість право на вико-
нання судового рішення без надмірних затри-
мок охоплюється правом на справедливий суд, 
про що неодноразово зазначав Європейський 
суд із прав людини. Основні вимоги щодо ви-
конання судових рішень у розумні строки сфор-
мовані в Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод. Ставлячи вимогу 
про розгляд справи впродовж розумного строку, 
Конвенція підкреслює важливість відправлення 
правосуддя без затримок, що можуть поставити 
під загрозу його ефективність і авторитет. Над-
мірні затримки правосуддя становлять суттєву 
небезпеку для збереження верховенства права. 
Конвенція вимагає, щоб провадження здійсню-
валося впродовж розумного строку [4, с. 80].

Відповідно до Щорічного Звіту про резуль-
тати діяльності Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини у 2020 р. 
Україна зайняла третє місце (серед держав-чле-
нів Ради Європи) за кількістю справ, які пере-
бували на розгляді в Європейському суді. Така 
тенденція за кількістю звернень наших грома-
дян до Європейського суду складається не впер-
ше, а триває протягом багатьох років. Станом 
на 31.12.2020 р. на розгляді в Європейському 
суді перебувало загалом 62 000 справ проти 
держав – сторін Конвенції, з них 10 400 справ – 
проти України, що становить 16,8% від загаль-
ної кількості справ [12].

Змістовна і конструктивна співпраця  
України з Радою Європи призвела до утворен-
ня в Україні Комісії з питань виконання рішень 
Європейського суду з прав людини [10]. Уже 
на першому засіданні Комісії було представле-
но проєкт «Національної стратегії розв’язання 
проблеми невиконання рішень судів, боржника-
ми за якими є державний орган або державне 
підприємство, установа, організація на період 
до 2022 року», яку в результаті було ухвалено 
Кабінетом Міністрів України у вересні 2020 р. 
Розпорядженням № 1218-р [7].

Стратегією визнано проблему невиконан-
ня рішень вітчизняних судів та Європейсько-
го суду з прав людини, боржниками за якими 
є державний орган або державне підприємство, 
установа, організація і названо основні при-
чини такої ситуації. Першою групою вказаних 
причин є законодавча, через надмірну кількість 
нормативно-правових актів, що регулюють 
розміри соціальних виплат, їх неузгодженість 
між собою, що, відповідно, впливає на процес 
асигнувань із державного бюджету: наявність 

мораторії, які перешкоджають примусовому ви-
конанню рішень судів; проблеми автоматизації 
виконавчого провадження, що унеможливлю-
ють моніторинг процесу виконання судових рі-
шень, відсутність механізму судового контролю 
за виконанням рішення суду щодо стягнення за-
боргованості; недосконалість механізму право-
вого регулювання процедури банкрутства дер-
жавних підприємств.

Серед інших причин названо причини інфор-
маційно-автоматизованого забезпечення, зокре-
ма, йдеться про відсутність взаємодії між реє-
стром судових рішень та системою виконавчих 
проваджень, що перешкоджає збору інформації, 
аналізу стану забезпечення виконання судових 
рішень.

Не менш важливою проблемою є недостат-
ність державного фінансування у сфері забезпе-
чення виплати заборгованості за рішенням судів, 
відсутність коштів для їх забезпечення. У цьому 
контексті головною причиною В. Тертичний на-
зиває проблему бюджетного законодавства, яке 
передбачає, що стягнення коштів можливе тіль-
ки в межах відповідних бюджетних призначень. 
Тобто з держави не можна стягнути більше, ніж 
заплановано. Таким чином, держава сама ство-
рює механізм і умови для того, що якісь рішен-
ня суду апріорі не можуть бути виконані. Ви-
рішення цієї проблеми потребує комплексного 
підходу і має базуватися не лише на реформу-
ванні судової системи чи системи виконавчого 
провадження, але й бюджетного законодавства 
[11, с. 117]. Таким чином, Л. Єресько звертає 
увагу, що через таку ситуацію національні адмі-
ністративні суди фактично поставлені у склад-
ну ситуацію, будучи змушеними застосовувати 
норми законів, заздалегідь усвідомлюючи, що 
їх рішення у зв’язку з таким застосуванням, 
ймовірно, не будуть виконані через відсутність 
бюджетних асигнувань [2, с. 38].

Крім того, суттєвою проблемою в нашій дер-
жаві є відсутність засобів юридичного захисту 
у зв’язку з невиконанням і тривалим виконан-
ням рішень суду. За висновком ЄСПЛ у низці 
рішень, постановлених проти України, заявни-
ки не мали ефективного засобу юридичного за-
хисту, як того вимагає ст. 13 Конвенції, оскіль-
ки у справах, де боржником є державний орган, 
виконання рішення, винесеного проти нього, 
можливе, якщо держава передбачить і визна-
чить на такі цілі відповідні кошти в Державно-
му бюджеті України шляхом здійснення необ-
хідних законодавчих заходів. За таких обставин 
ЄСПЛ визнавав скарги заявників прийнятними, 
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незалежно від того, чи вичерпані ними всі за-
соби національного захисту порушеного права, 
та констатував порушення ст. 13 Конвенції.

Розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 17 березня 2021 року затверджено План 
заходів щодо реалізації Національної стратегії 
розв’язання проблеми невиконання рішень су-
дів, боржниками за якими є державний орган 
або державне підприємство, установа, організа-
ція на період до 2022 року [8], ключовими серед 
яких передбачено:

– перегляд соціально орієнтованого законо-
давства з урахуванням можливості бюджетного 
фінансування та створення ефективного контр-
олю за дотриманням балансу між наявними со-
ціальними гарантіями та можливістю їх фінан-
сування;

– створення додаткових механізмів виконан-
ня рішень судів щодо підприємств, які перебу-
вають під дією мораторіїв (йдеться про розроб-
ку законопроєкту про скасування неактуальних 
мараторіїв);

– запровадження дієвого та ефективного 
судового контролю за виконанням рішень су-
дів. Незважаючи на конституційну гарантію 
обов’язковості рішення суду, передбаченої 
ст. 1291 Конституції, де визнано обов’язок дер-
жави забезпечити виконання судового рішення 
у визначеному законодавством порядку і вста-
новлено, що контроль за виконанням рішення 
суду покладено на сам суд [6], проблема в цьо-
му механізмі продовжує існувати;

– вдосконалення процедури встановлення чи 
зміни способу або порядку виконання судових 
рішень. У цьому контексті О. Константий вва-
жає доцільним запровадження в Україні про-
цедури нарахування та стягнення пені за про-
строчення виконання відповідачем – суб’єктом 
владних повноважень майнового за характером 
зобов’язання, визначеного в постанові суду. 
Зокрема, йдеться про те, що слушним є ство-
рення такої процедури забезпечення виконан-
ня рішень судів, за якої адміністративні органи 
несли б відповідальність нарівні з приватними 
особами за ухилення від виконання, сплачую-
чи у зв’язку з цим відповідні суми як компен-
сацію завданих збитків [5, с. 122]. Певним чи-
ном цей механізм уже передбачений у Законі 
України «Про гарантії держави щодо виконання 
рішень судів», до якого, власне, і пропонуєть-
ся внесення змін у частині встановлення стро-
ку звернення із заявою про виконання рішень 
суду з метою належного планування видатків 
на виплати, передбачені зазначеним Законом, 

під час підготовки проєкту Державного бю-
джету України на відповідний рік та перегляду 
механізму гарантування державою виконання 
судових рішень, боржником за якими є держав-
не підприємство, щодо підстав включення до 
ст. 2 вказаного Закону боржників-державних 
підприємств. Як доцільно зазначає суддя Каса-
ційного адміністративного суду у складі Вер-
ховного Суду Я. Берназюк, держава, створюючи 
належні національні організаційно-правові ме-
ханізми реалізації права на виконання судового 
рішення, має не лише впроваджувати ефективні 
системи виконання судових рішень, а й забез-
печувати функціонування цих систем у такий 
спосіб, щоб доступ до них мала кожна особа, 
на користь якої ухвалене обов’язкове судове рі-
шення, якщо це рішення не виконується, в тому 
числі державним органом [1];

– розширення повноважень органів та осіб, 
які здійснюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів;

– створення на базі наявних реєстрів системи 
обліку рішень судів, винесених проти держав-
них органів/підприємств, із можливістю відсте-
ження розміру боргів за такими рішеннями;

– удосконалення автоматизації виконавчого 
провадження;

– актуалізація наявної заборгованості дер-
жавних підприємств;

– розв’язання проблеми наявної заборгова-
ності держави;

– удосконалення засобів юридичного за-
хисту з метою виконання рішень судів. Як за-
значає В. Заїка, доступність засобу передбачає 
відсутність перепон до подання звернення за за-
хистом права, зокрема, необґрунтовано великих 
судових витрат, юридичного представництва, 
витрат на виконання рішення. З цього приво-
ду можна навести рішення КСУ від 15 травня 
2019 року № 2-р(II)/2019 КСУ за конституцій-
ною скаргою особи, що визнав неконституцій-
ною ч. 2 ст. 26 Закону України «Про виконав-
че провадження» та виклав свою позицію так: 
«Держава має позитивний обов’язок забезпечу-
вати виконання судових рішень, а авансування 
початку виконавчого провадження призводить 
до нівелювання права такої особи на судовий 
захист та суперечить Конституції» [3, с. 102]. 
Кожен із названих заходів передбачає тривалий 
моніторинг проблеми, розробки звітів та роз-
робки проєктів внесення змін до чинного зако-
нодавства. Але започатковані зміни та заходи, 
розроблені спільно з міжнародними інституція-
ми, мають створити дієвий механізм виконання 
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рішень адміністративних судів в Україні, за яки-
ми боржником виступають державні органи або 
підприємства, установи, організації.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. На підставі проведеного аналізу 
можна дійти висновків, що багаторічна негатив-
на практика невиконання рішень адміністратив-
них судів, боржником за якими виступає держа-
ва в обличчі її органів, установ, організацій чи 
підприємств, триває й донині і викликає суттєве 
занепокоєння міжнародних державних інститу-
цій. Такий стан речей підриває авторитет нашої 
держави, ставить під сумнів розбудову нашої 
держави як демократичної, соціальної, право-
вої, з верховенством права. З роками відчутний 
вплив міжурядових організацій у питанні ви-
конання Україною взятих на себе міжнародних 
зобов’язань, у тому числі в аспекті виконання 
рішень Європейського суду з прав людини. Така 
проблема має комплексний характер і пов’язана 
перш за все з механізмом правового регулюван-
ня зазначеної процедури, зокрема, йдеться про 
зв’язок із бюджетним законодавством. Механізм 
асигнувань із Державного Бюджету закладений 
таким чином, що унеможливлює здійснення 
виплат за тими рішеннями, які приймають ад-
міністративні суди, у справах, де боржниками 
є державні органи, установи, підприємства, 
організації. Нині ситуація складається таким 
чином, що Україна за підтримки міжнародних 
урядових інституцій прийняла Національну 
Стратегію розв’язання проблеми виконання 
рішень адміністративних судів, боржниками 
за якими є державні органи або підприємства, 
установи, організації. Кожен із визначених 
Стратегією напрямів потребує детального ана-
лізу, наукового обґрунтування, дослідження, 
моніторингу та прийняття виваженого рішення, 
яке, зрештою, створить у нашій державі дієвий 
механізм виконання вказаних рішень. Серед 
таких перспективних напрямів є можливість 
залучення приватних виконавців до виконання 
рішень, за якими боржником є держава в особі 
органів, підприємств, установ, організацій, про-
блеми правового регулювання механізму бю-
джетних асигнувань, автоматизації виконавчого 

провадження та створення єдиної бази реєстрів 
судових рішень, винесених проти держави.
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Логвиненко М.І., Висоцький А.І. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ, 
БОРЖНИКОМ ЗА ЯКИМИ Є ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН АБО ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО, 
УСТАНОВА, ОРГАНІЗАЦІЯ

У статті розглянуто актуальні проблеми механізму виконання рішень адміністративних судів, за якими 
боржником є державний орган або державне підприємство, установа, організація. Як і багато років поспіль, 
у минулому 2020 році Україна знову не стала виключенням за кількістю звернень до Європейського суду з 
прав людини у справах невиконання рішень адміністративних судів. Занепокоєння міжнародної спільноти в 
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цьому питанні спричинює суттєвий тиск на нашу державу, оскільки їй загрожує припинення членства в Раді 
Європи через порушення таких основоположних демократичних принципів, як справедливе правосуддя, 
обов’язковість виконання рішень суду, своєчасність його виконання.

Результатом тривалої співпраці і пошуку механізмів вирішення зазначеної проблематики стало прийняття 
Національної Стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний 
орган або державне підприємство, установа, організація на період до 2022 року. У статті проаналізовано 
ключові заплановані заходи, спрямовані на реалізацію прийнятої Стратегії.

У статті проаналізовано основні причини невиконання рішень адміністративних судів, серед яких названо 
законодавчі, правові, фінансово-економічні, бюджетні, інформаційні.

Серед ключових напрямів вирішення проблеми виконання рішень адміністративних судів, за якими 
боржником виступає державний орган або підприємство, установа, організація, у статті визначено такі: 
правове врегулювання соціального законодавства нашої держави з метою запобігання розбіжностей у 
нормативно-правових актах, що визначають розмір соціального забезпечення населення, уникнення 
прогалин; вирішення проблем із бюджетним законодавством щодо механізму забезпечення асигнування 
на виконання рішень адміністративних судів; удосконалення механізму судового контролю за виконанням 
судових рішень; розвиток інституту приватного виконання судових рішень; пошук альтернативних 
механізмів, способів або порядку забезпечення виконання рішень адміністративних судів; автоматизація 
виконавчого провадження та ін.

Ключові слова: рішення адміністративних судів, виконання судового рішення, Європейський суд із прав 
людини, розумні строки.

Logvynenko M.I., Vysotsky A.I. EXECUTION OF DECISIONS OF ADMINISTRATIVE COURTS,  
THE DEBTOR OF WHICH IS A STATE BODY OR STATE ENTERPRISE, INSTITUTION, ORGANIZATION

The article considers the current problems of the mechanism of execution of decisions of administrative courts, 
for which the debtor is a state body or state enterprise, institution, organization. As for many years in a row, in 2020, 
Ukraine again did not become an exception in the number of appeals to the European Court of Human Rights in 
cases of non-compliance with decisions of administrative courts. The concern of the international community in 
this matter puts significant pressure on our state, as it is threatened with termination of membership in the Council 
of Europe due to violation of such fundamental democratic principles as fair justice, binding execution of court 
decisions, timeliness of its execution.

Execution of a court decision has a multifaceted nature - on the one hand it is a fundamental constitutional 
principle of justice, on the other hand it is an indisputable indicator of the efficiency of justice and justice, and on 
the other hand it is the final stage of justice.

In Ukraine, the implementation of decisions of administrative courts is offset by the lack of state funding in this 
area. The European Court of Human Rights expresses its concern about this situation, as a significant part of appeals 
to this court concerns issues of non-enforcement of a court decision. Despite the adoption of the Law of Ukraine 
“On State Guarantees for the Execution of Judgments”, the practice of their implementation in Ukraine continues to 
be negative, especially in cases where the debtor is the state in the face of its bodies.

The result of long-term cooperation and search for mechanisms to address this issue was the adoption of the 
National Strategy for Resolving the Problem of Non-Enforcement of Court Decisions, the debtors of which are a 
state body or state enterprise, institution, organization until 2022. The article analyzes the key planned activities 
aimed at implementing the adopted Strategy.

The article analyzes the main reasons for non-compliance with the decisions of administrative courts, among 
which are: legislative, legal, financial and economic, budget, information.

Among the key areas of solving the problem of execution of decisions of administrative courts, in which the 
debtor is a state body or enterprise, institution, organization, the article identifies the following: legal regulation of 
social legislation of our state to prevent differences in regulations determining the size of social security, avoiding 
gaps; solving problems with budget legislation regarding the mechanism of ensuring the allocation for the execution 
of decisions of administrative courts; improving the mechanism of judicial control over the execution of court 
decisions; development of the institute of private execution of court decisions; search for alternative mechanisms, 
methods or procedures for ensuring the implementation of decisions of administrative courts; automation of 
enforcement proceedings, etc.

Key words: decisions of administrative courts, execution of a court decision, European Court of Human Rights, 
reasonable time.
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ВІЙСЬКОВІ ПОХОВАННЯ В УКРАЇНІ: 
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В українській землі поховано мільйони жертв 
воєнних конфліктів. Суспільна важливість збе-
реження місць їх поховань є очевидною, особ-
ливо в умовах триваючої збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України. Однак ця справа 
вимагає не лише конкретних заходів із боку 
держави, органів місцевого самоврядування 
та громадськості, а й відповідного нормативно- 
правового забезпечення.

Мета дослідження – з’ясувати теперішній 
стан, повноту та ефективність нормативно-пра-
вової бази регулювання питань виявлення, від-
новлення, збереження та утримання військових 
поховань в Україні.

Військові поховання давно стали об’єктом 
наукових досліджень, проте переважно в іс-
торичній та меморіальних площинах. Окремі 
правові аспекти проблематики розглянуті в ро-
ботах таких дослідників, як О. Александренко 
та В. Веселовська, Н. Калкутіна, Х. Мазуренко 
та Я. Онищук, А. Наумов [1; 14; 16; 18]. Одне 
з питань досліджуваної проблеми, а саме пра-
вового визначення поняття «військове похован-
ня», розглянуто мною на VIIІ-й Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Суспіль-
но-політичні процеси в Україні та світі: істо-
рія, проблеми, перспективи» (Суми, 23 квітня 
2021 р.) [17].

Нині в Україні відсутній окремий закон, 
який би регулював справу виявлення, віднов-
лення, збереження та утримання в належному 
стані військових поховань. При цьому в Законі 
України «Про поховання та похоронну справу» 
військові поховання згадуються лише побіжно, 
в контексті визначення обов’язків органів міс-
цевої влади щодо їх створення та утримання, 
а також зобов’язань України щодо виконання 
міжнародних договорів [9].

З метою реалізації положень Закону України 
«Про поховання та похоронну справу» розро-
блено Порядок утримання кладовищ та інших 
місць поховань. Проте він фактично містить 
тільки санітарні вимоги для поховань. Специфі-

ка військових поховань, їх меморіальне значен-
ня в цьому положенні жодним чином не врахо-
вані [20].

На окремі категорії військових поховань 
поширюється дія Закону України «Про пра-
вовий статус та вшанування пам’яті борців за 
незалежність України у XX столітті». У ньо-
му зазначено, що «держава сприяє увічненню 
пам’яті про борців за незалежність України  
у XX столітті, зокрема, шляхом пошуку, обліку, 
впорядкування та збереження місць їх похован-
ня на території України та за кордоном, створен-
ня меморіальних комплексів та поховань» [10].

Порядок утримання місць поховань інозем-
них військовослужбовців на території Украї-
ни визначаються Женевськими конвенціями 
про захист жертв війни та Додатковим прото-
колом до Женевських конвенцій від 12 серп-
ня 1949 р., що стосується захисту жертв між-
народних збройних конфліктів (Протокол I), 
від 8 червня 1977 р., згаданим вище Законом 
України «Про поховання та похоронну спра-
ву» та міжнародними двосторонніми угодами. 
Наша держава уклала цілу низку таких угод, зо-
крема з Федеративною Республікою Німеччина,  
Словацькою Республікою, Республікою Польща 
[2; 3; 15; 27; 28; 29].

Низка питань, що стосуються відновлен-
ня, збереження та утримання військових по-
ховань, регулюється Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Комп-
лексної програми пошуку і впорядкування по-
ховань жертв війни та політичних репресій» від  
20 грудня 2000 р. (далі – Комплексна програма). 
Комплексна програма передбачає заходи «для 
здійснення пошуку, ведення обліку, впорядку-
вання, збереження та утримання розташованих 
в Україні та за її межами поховань осіб, які про-
живали на території сучасної України в мину-
лі часи і загинули чи померли внаслідок воєн, 
депортацій та політичних репресій» [21]. Для 
реалізації указаної програми створені Держав-
на міжвідомча та регіональні комісії у справах 
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увічнення пам’яті учасників антитерористичної 
операції, жертв війни та політичних репресій, 
яка є тимчасовим допоміжним органом при Ка-
бінеті Міністрів України [23; 24].

Важливі функції щодо організації військо-
во-меморіальної роботи покладаються на  
Міністерство у справах ветеранів України. Це 
відомство, зокрема, «планує та організовує 
здійснення заходів щодо гідного вшанування 
пам’яті ветеранів (здійснення пошуку, похо-
вання та перепоховання, збереження та облаш-
тування військових поховань, увічнення пам’я-
ті тощо) ˂…˃ забезпечує взаємодію органів 
державної влади, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ та організацій 
із питань здійснення пошуку, ведення обліку, 
упорядження і збереження військових поховань 
та встановлення імен невідомих воїнів, які заги-
нули під час участі в бойових діях на території 
України та інших держав» [22].

Слід згадати також Розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України «Про заходи з увічнен-
ня пам’яті захисників України на період до 
2025 року» [26]. Однак у ньому йдеться лише 
про окрему категорію військових поховань,  
а саме поховання захисників України.

Проаналізувавши зазначені вище норматив-
но-правові акти, можна виділити цілу низку про-
блем, які вимагають правового врегулювання.

Перша проблема – неузгодженість понять 
та їхнє нечітке визначення. У першу чергу, це 
стосується й самого поняття «військове похо-
вання». Закон України «Про поховання та по-
хоронну справу», який визначає загальні пра-
вові засади здійснення в Україні діяльності 
з поховання померлих, не містить визначення 
військового поховання. Це поняття згадується 
лише у зв’язку з можливістю відведення рішен-
ням виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад секторів військових поховань для 
поховання померлих (загиблих) військовос-
лужбовців. Згаданий закон не розкриває змісту 
й інших дотичних понять, таких як «військові 
кладовища», «військові ділянки на цивільних 
кладовищах», «військові братські та одиночні 
могили» [9].

Зауважимо також, що термін «військове похо-
вання» може окремо визначатись для поховань, 
виявлення, відновлення, утримання та охорона 
яких здійснюється відповідно до міжнародних 
договорів. Так, угодою між Кабінетом Міні-
стрів України та Урядом Словацької Республі-
ки про військові поховання від 17.06.2011 р. 
військове поховання визначається як «місце, де 

покояться останки полеглих жертв війни, вклю-
чаючи індивідуальні та братські могили, намо-
гильні споруди, меморіали та пієтетні символи, 
або пам’ятні місця, що нагадують про трагічні 
воєнні події» [24].

Поняття «військове поховання» неодноразо-
во згадується в Комплексній програмі пошуку 
і впорядкування поховань жертв війни та полі-
тичних репресій, затвердженій Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. 
Однак у ній відсутнє чітке розмежування змісту 
понять «військове поховання» та «поховання 
жертв війни та політичних репресій»: «похо-
вання жертв війни та політичних репресій ра-
зом із встановленими на них надгробками, ме-
моріальними спорудами та іншими пам’ятними 
знаками вважаються військовими похованнями 
або похованнями жертв війни та похованнями 
жертв політичних репресій» [21]. Одночасно 
з поняттями «військові поховання» та «похован-
ня жертв війни» застосовується й поняття «по-
ховання захисників України», тобто воїнів, які 
«брали участь у захисті України в роки Другої 
світової війни, борців за незалежність України 
у XX столітті, воїнів, які брали участь у захи-
сті України під час проведення міжнародних 
операцій із підтримки миру та безпеки, воїнів, 
які брали участь у захисті України під час ан-
титерористичної операції, забезпеченні її про-
ведення чи здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Федерації 
проти України у Донецькій та Луганській об-
ластях» [26].

Друга проблема – недостатня увага органів 
державної влади до справи виявлення й на-
лежного утримання військових поховань. Так, 
відповідно до Закону України «Про поховання 
та похоронну справу» держава фактично пере-
кладає справу утримання військових поховань 
на органи місцевого самоврядування (крім ви-
падків, коли такі поховання мають статус пам’я-
ток культурної спадщини або підпадають під 
дію міжнародних договорів) [9].

Потребує уточнення питання ефективності 
державної політики в справі увічнення пам’яті 
загиблих воїнів. Нині нереалізованим залиша-
ється проєкт  Національного військового мемо-
ріального кладовища, рішення про створення 
якого було прийняте ще у 2011 р. Суто деклара-
тивними залишилися такі передбачені Комплек-
сною програмою заходи, як створення Єдиного 
національного реєстру пам’ятників Великої 
Вітчизняної війни та впорядкування поховань, 
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розташованих на території іноземних держав 
(мали бути реалізовані у 2001–2005 рр.). Водно-
час слід врахувати і те, що на реалізацію Комп-
лексної програми протягом 2001–2005 рр. було 
заплановано виділити лише 40 000 грн (за ціна-
ми 2000 р.), майже половина яких (17 500 грн)  
мала надійти не з державного бюджету або міс-
цевих бюджетів, а з «інших джерел» [21; 23]. 
Що стосується військово-меморіальної роботи 
Міністерства в справах ветеранів України, то 
в планах, опублікованих на офіційній сторінці 
цього відомства, взагалі відсутні заходи щодо 
пошуку, збереження та облаштування військо-
вих поховань [22].

Третя проблема – штучно звужене коло осіб, 
поховання яких можуть вважатися військови-
ми. Як вже зазначалося вище, Комплексна про-
грама фактично ототожнює поняття «військові 
поховання» та «поховання жертв війни та по-
літичних репресій». При цьому похованнями 
жертв війни та політичних репресій вважають-
ся розташовані на території України саме міс-
ця поховань – «військовослужбовців колишніх 
радянських збройних сил, інших військових 
формувань та працівників органів внутрішніх 
справ, які загинули чи пропали безвісти під час 
бойових дій, виконання бойових завдань та ін-
ших службових обов’язків, померли від ран, кон-
тузій, каліцтва або захворювань, загинули чи по-
мерли в полоні, до якого вони потрапили через 
незалежні від них обставини, та інших осіб, які 
могли б бути визнаними ветеранами війни згід-
но із законодавством України; учасників наці-
онально-визвольної боротьби проти іноземних 
загарбників, жертв нацистських переслідувань 
та осіб, які визнані жертвами політичних репре-
сій згідно із законодавством України; цивільних 
осіб, які загинули під час бойових дій, збройних 
конфліктів, та тих, що були примусово вивезені 
за кордон, утримувалися там проти своєї волі 
та загинули чи померли від ран, контузій, каліц-
тва або захворювань» [23].

Зауважимо, що, визначаючи коло осіб, похо-
вання яких вважаються військовими поховання-
ми або похованнями жертв війни та політичних 
репресій, розробники Комплексної програми, 
вочевидь, керувались законами України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту», «Про реабілітацію жертв ре-
пресій комуністичного тоталітарного режиму 
1917–1991 років» (на момент ухвалення Комп-
лексної програми цей закон мав назву «Про ре-
абілітацію жертв політичних репресій на Укра-
їні»), «Про жертви нацистських переслідувань» 

[8; 11; 12]. Однак у перелічених законах Укра-
їни йдеться про учасників та жертв воєнних 
конфліктів починаючи з «громадянської вій-
ни» (цей термін і досі застосовується в Законі 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»). Ймовірно, саме для за-
повнення очевидної лакуни в акті були згадані 
учасники «національно-визвольної боротьби 
проти іноземних загарбників». Проте навіть за 
найширшого трактування цієї категорії до неї 
не потрапляють учасники цілої низки воєнних 
конфліктів, які відбувалися на території Украї-
ни, зокрема Першої світової війни (крім випад-
ків, передбачених міжнародними договорами).

Четверта проблема – в жодному норматив-
но-правовому акті не визначені вимоги щодо 
зовнішнього вигляду військових поховань, зо-
крема, наявності надмогильних споруд, елемен-
тів благоустрою могили, повноти та достовір-
ності даних про похованих тощо. Розроблені ж 
у 2016 р. Українським Інститутом національної 
пам’яті «Рекомендації для місцевих органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання щодо заходів, пов’язаних із героїзацією 
осіб, які віддали життя за незалежність Украї-
ни, вшанування їх пам’яті, патріотичного вихо-
вання та консолідації Українського народу» не 
є обов’язковими для виконання [25].

Отже, нормативно-правові акти, які визнача-
ють діяльність із поховання померлих та регу-
люють військово-меморіальну роботу в Украї-
ні, залишають цілу низку нерозв’язаних питань 
щодо виявлення, відновлення, збереження 
та утримання в належному стані військових 
поховань. Впевнений, що зазначені проблеми 
можуть бути вирішені шляхом прийняття окре-
мого закону про військові поховання. Ним ма-
ють бути чітко визначені: 1) поняття «військові 
поховання», «військові кладовища», «військо-
ві ділянки на цивільних кладовищах»; 2) коло 
осіб, поховання яких вважаються військовими; 
3) порядок поховання (перепоховання) цих осіб; 
4) порядок пошуку та відновлення втрачених 
військових поховань; 5) вимоги до благоустрою 
військових поховань; 6) повноваження органів 
державної влади та місцевого самоврядуван-
ня щодо виявлення, відновлення, збереження, 
утримання та охорони військових поховань; 
7) відповідальність за порушення цього зако-
ну. При цьому доцільно скористатися досві-
дом країн, в яких такі закони діють, зокрема  
Федеративної Республіки Німеччини, Рес- 
публіки Польщі, Республіки Естонії, Республіки  
Таджикистан, Грузії.
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Михайліченко М.А. ВІЙСЬКОВІ ПОХОВАННЯ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ

Стаття присвячена аналізу нормативно-правової бази, що регулює питання виявлення, відновлення, 
збереження та утримання військових поховань в Україні.

З’ясовано, що нормативно-правові акти, які визначають діяльність із поховання померлих та регулюють 
військово-меморіальну роботу в Україні, залишають цілу низку нерозв’язаних питань щодо виявлення, 
відновлення, збереження та утримання в належному стані військових поховань. Так, чітко не визначене 
невизначене саме поняття «військове поховання», яке до того ж недостатньо розмежоване з дотичними 
поняттями, такими як «поховання жертв війни» та «поховання захисників України». До коло осіб, 
поховання яких можуть вважатися військовими, не потрапляють учасники цілої низки воєнних конфліктів, 
які відбувалися на території України, зокрема Першої світової війни (крім випадків, передбачених 
міжнародними договорами). У жодному нормативно-правовому акті не визначені вимоги щодо зовнішнього 
вигляду військових поховань, зокрема наявності надмогильних споруд, елементів благоустрою могили, 
повноти та достовірності даних про похованих тощо.

На думку автора, зазначені проблеми можуть бути вирішені шляхом закону про військові поховання. Цим 
законом мають бути чітко визначені: 1) поняття «військові поховання», «військові кладовища», «військові 
ділянки на цивільних кладовищах»; 2) коло осіб, поховання яких вважаються військовими; 3) порядок 
поховання (перепоховання) цих осіб; 4) порядок пошуку та відновлення втрачених військових поховань; 
5) вимоги до благоустрою військових поховань; 6) повноваження органів державної влади та місцевого 
самоврядування щодо виявлення, відновлення, збереження, утримання та охорони військових поховань; 
7) відповідальність за порушення цього закону.

Ключові слова: поховання, поховальна справа, військове поховання, військові кладовища, жертви війни.

Mikhaylichenko M.A. MILITARY BURIALS IN UKRAINE: ISSUES OF LEGAL REGULATION
The article is devoted to the analysis of the legal framework governing the detection, preservation and maintenance 

of military burials in Ukraine. This base consists, first of all, of the Law of Ukraine “On the funeral and Funeral 
Affairs”, the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Comprehensive Program for 
Searching and Organizing Burials of Victims of War and Political Repression”, the Resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine “Some Issues of the Ministry of Veterans Affairs”.

It was found that the regulations governing in Ukraine leave a number of unresolved issues regarding the detection, 
preservation and maintenance of military burials. The very concept of “military burial” is not clearly defined, which, 
moreover, is not sufficiently distinguished from related concepts, such as “burial of war victims” and “burial of 
defenders of Ukraine”. Participants in a number of military conflicts that took place on the territory of Ukraine, in 
particular the First World War (except in cases provided for by international treaties), are not included in the circle 
of persons whose burials may be considered military. No legal act defines the requirements for the appearance 
of military burials, in particular the presence of tombstones, elements of grave improvement, completeness and 
accuracy of data on the buried, and so on. The shortcomings of the state policy in the matter of perpetuating the 
memory of fallen soldiers are also pointed out, in particular, the failure to implement certain state honors program.

According to the author, these problems can be solved by the law on military burials. This law should clearly 
define: 1) the concepts of “military burials”, “military cemeteries”, “military sites in civilian cemeteries”; 2) the 
circle of persons whose burials are considered military; 3) the procedure for burial (reburial) of these persons;  
4) the procedure for searching for and restoring lost military burials; 5) requirements for the improvement of military 
burials; 6) powers of state authorities and local self-government bodies to identify, restore, preserve, maintain and 
protect military burials; 7) liability for violation of this law.

Key words: burial, funeral affairs, military burial, military cemeteries, victims of war.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Забезпечення 
прав і безпеки громадян є головним завданням, 
яке наявне для правової держави у сфері про-
тидії корупції. З огляду на це постійної модер-
нізації вимагає система правових інституцій, 
яка тісно пов’язана з реалізацією захисту ін-
тересів особи і суспільства [6, с. 62]. Одним із 
засобів протидії корупції в Україні стало ство-
рення нового антикорупційного правоохорон-
ного органу – Державного бюро розслідувань 
(далі – ДБР/бюро) – незалежного правоохо-
ронного органу, більшість співробітників яко-
го мають вищу освіту і відповідну професійну 
підготовку, покликанням якого є здійснення до-
судового розслідування щодо осіб, що займають 
високе службове положення. Державне бюро 
розслідувань є одним з органів, який підтримує 
засади існування, функціонування та розвитку 
правової держави та виступає гарантом забез-
печення процвітання нашої держави. В Україні 
вперше за багато років спостерігається прогрес 
у протидії корупції, що можна побачити на при-
кладі Індексу сприйняття корупції (33/100 балів 
і, відповідно, 117 місце станом на 2020 рік [4]), 
проте рівень корумпованості залишається висо-
ким, чим зумовлена необхідність застосування 
нових заходів у протидії корупції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню правових аспектів протидії ко-
рупції державними органами та, зокрема, Дер-
жавним бюро розслідувань, приділили увагу 
національні та закордонні науковці: О.В. Бага-
нець, С.Г. Бойко, К.В. Бортняк, В.В. Долежан, 
С.В. Ківалов, Т.В. Корнякова, Н.О. Максіменцева,  

Е.В. Расюк, О.Л. Соколенко, Р.М. Труба, 
В.І. Цимбалюк, Н.С. Юзікова, та інші науков-
ці. Оскільки повноцінно функціонувати ДБР 
почало близько трьох років тому, дослідження 
діяльності цього органу є порівняно новим для 
сприйняття в науковій спільноті та потребує по-
дальших наукових досліджень.

Мета і завдання дослідження. Метою статті 
є надання пропозицій щодо покращення роботи 
Державного бюро розслідувань. Для досягнен-
ня поставленої мети в роботі вирішуються такі 
завдання: 1) дослідити загальні аспекти функці-
онування ДБР; 2) розкрити проблеми діяльності 
ДБР; 3) провести аналіз конкурсних вимог на за-
няття посад працівників ДБР та організаційних 
основ діяльності цього органу; 4) сформувати 
пропозиції щодо покращення діяльності ДБР.

Виклад основного матеріалу. Державне 
бюро розслідувань (ДБР) є державним пра-
воохоронним органом, на який покладаються 
завдання щодо запобігання, виявлення, при-
пинення, розкриття та розслідування кримі-
нальних правопорушень, зарахованих до його 
компетенції [10]. Відповідно до ст. 5 Закону 
України «Про Державне бюро розслідувань» до 
сфери дії повноважень цього органу належить 
розслідування: 1) злочинів, які були вчинені:  
а) службовими особами з особливо відповідаль-
ним становищем (Президент України, Голова 
Верховної Ради України та його заступники, 
голови постійних комісій Верховної Ради Укра-
їни та їх заступники, народні депутати Украї-
ни, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету  
Міністрів України, Голова та члени Консти-
туційного Суду України, Голова та судді Вер-
ховного Суду України, Голова та судді вищого 
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спеціалізованого суду України, Генеральний 
прокурор України та його заступники); б) осо-
бами, посади яких зараховано до 1–3 категорій 
посад державної служби; в) суддями та праців-
никами правоохоронних органів, крім випадків, 
коли ці злочини зараховано до підслідності де-
тективів Національного антикорупційного бюро 
України (далі – НАБУ); 2) злочинів, вчинених 
службовими особами НАБУ, заступником Гене-
рального прокурора – керівником Спеціалізова-
ної антикорупційної прокуратури (далі – САП) 
або іншими прокурорами САП, крім випадків, 
коли досудове розслідування цих злочинів за-
раховано до підслідності детективів підроз-
ділу внутрішнього контролю НАБУ, а також –  
3) злочинів проти встановленого порядку не-
сення військової служби (військових злочинів), 
окрім випадків, передбачених ст. 422 Кримі-
нального кодексу України, тобто розголошення 
відомостей військового характеру, що станов-
лять державну таємницю, або втрата докумен-
тів чи матеріалів, що містять такі відомості [7]. 
Додатково на Бюро покладено обов’язок розшу-
ку необґрунтованих активів – для цього орган 
співпрацює з Агентством із розшуку та менедж-
менту активів (далі – АРМА) [10, п. 8–1 ст. 6]. 
Таким чином, повноваження ДБР полягають 
у тому, щоб запобігти використанню службово-
го становища у власних цілях, наприклад, за до-
помогою такого становища уникнути покаран-
ня. Це підтверджує гасло на офіційному сайті 
ДБР: «Закон – один для всіх!» [1].

Ми хочемо поділити роботу на 2 частини для 
кращого сприйняття інформації. Отже, для по-
чатку виділимо особливості діяльності та функ-
ціонування Державного Бюро розслідувань.

1. Створення антикорупційних органів було 
передбачено ще під час прийняття Конституції 
України, коли народні депутати спрогнозували, 
що у майбутньому буде створено орган, який 
візьме на себе певні повноваження досудового 
розслідування від органів прокуратури. Фор-
мування ДБР припало на 2013–2014 роки, коли 
його вперше було виділено в самостійну струк-
туру, проте до 2018 року значних зрушень не 
спостерігалось, що пов’язано з недоліками ор-
ганізаційного укомплектування [3, с. 32]. З ли-
стопада 2018 року ДБР почало здійснювати свої 
правоохоронні повноваження, і з того часу мож-
на прослідкувати позитивні зрушення в роз-
слідуванні кримінальних справ, а з 2019 року 
ДБР перетворився з центрального органу ви-
конавчої влади на державний правоохоронний 
орган і надалі його статус тільки зміцнюється. 

Наприклад, у лютому 2020 року було розши-
рено організаційну структуру органу, зокрема 
реорганізовано територіальні управління – їх 
укомплектування було змінене відповідно до 
нового штатного розпису (зокрема зміни щодо 
збільшення кількості посад слідчих управ-
лінь), а також було створено нові управління 
в центральному апараті (3 головних управління,  
10 управлінь, 2 відділи та патронатну службу). 
Значимість цього органу можна побачити за 
кількістю справ, які надійшли, – відповідно до 
звіту ДБР за 2020 рік це 43 271 справа [3, с. 32].

2. Особливість діяльності його правоохо-
ронного органу можна побачити, як кажуть, 
«з самого порогу», адже для того, щоб стати 
співробітником ДБР, необхідно подати вели-
ку кількість документів, у тому числі, окрім 
стандартних (паспорт, трудова книжка, медич-
на довідка та фото), також таку специфічну ін-
формацію: 1) дата набуття громадянства (якщо 
воно змінювалося) та попереднє громадянство);  
2) сімейний стан (якщо особа перебуває або пе-
ребувала у шлюбі, то необхідна інформація і про 
другого з подружжя, навіть дошлюбне прізвище 
і прізвище у шлюбі); 3) довідка про відсутність 
судимості (має бути видана не раніше, ніж за  
10 днів до дня оголошення Конкурсу, що можна 
розцінити як певного роду обмеження прав пре-
тендентів, оскільки найшвидшим є отримання 
в електронному вигляді,  дорівнює 10 днів);  
4) декларація кандидата на посаду особи, упов-
новаженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування за попередній рік;  
5) інформація про всі заборони та обмеження, 
які є в особи (точніше їх відсутність) тощо. Іс-
пит до ДБР також є досить складним з огляду 
на те, що він складається з 6 етапів: тестуван-
ня на знання законодавства України; тестуван-
ня на знання законодавства у формі співбесіди; 
розв’язання ситуаційних завдань; виконання 
практичних завдань (письмовий іспит); тес-
тування на володіння спеціальними знаннями 
та навичками; тестування з фізичної підготов-
ки (перед ним кожен кандидат проходить об-
стеження у військово-лікарській комісії і лише 
в разі успішного її проходження допускаються 
до тестування).

Наприкінці всіх тестів особа має пройти пе-
ревірку на поліграфі, до того ж вважається, що 
якщо особа відмовилася від її проходження, це 
є підставою для відмови в розгляді кандидатури 
[9]. Проходження поліграфу допомагає вияви-
ти кримінальні правопорушення, наприклад, 
дізнатися наміри особи, з якими вона прийшла 
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влаштовуватися на роботу, проте, на нашу дум-
ку, застосування поліграфу є досить спірним 
засобом і не може бути основою для відмови 
у прийнятті на посаду, оскільки поліграф зали-
шається одним із нетрадиційних та офіційно не 
підтверджених засобів виявлення достовірної 
інформації.

3. Навіть такий «жорсткий відбір» не допо-
магає в попередженні абсолютно всіх злочинів, 
тому у ДБР діють органи внутрішнього контро-
лю, які періодично здійснюють перевірки поміж 
працівників ДБР. Так, вони мають запобігати 
вчиненню правопорушень, здійснювати кон-
троль за дотриманням працівниками ДБР пра-
вил етичної поведінки, вимог щодо недопущен-
ня виникнення конфлікту інтересів, проводити 
перевірки працівників ДБР на доброчесність 
та моніторинг способу їх життя, службове роз-
слідування стосовно працівників ДБР та багато 
іншого [10, ст. 24]. Також цей підрозділ здійс-
нює поліграфування як кандидатів на посади, 
так і нинішніх співробітників ДБР.

4. У ДБР спочатку передбачалося 33 слідчих 
посади на одне територіальне управління, але 
кількість справ не було врахована в цьому показ-
нику (таку інформацію можна перевірити лише 
практично) і тому згодом виникла потреба слід-
чі відділи об’єднати в слідчі управління, а та-
кож за рахунок інших підрозділів і шляхом змін 
до штатного розпису збільшити кількість слід-
чих – гранична чисельність працівників цен-
трального апарату та територіальних управлінь 
ДБР спочатку становила 1500, нині – 1600 осіб  
(кількість працівників наукових установ не 
включається до цього показника). Таким чи-
ном слідчі підрозділи були збільшені на 
91 посаду, а оперативні – зменшені на 21 
[2, с. 14]. Нині у складі Бюро діють 7 терито- 
ріальних управлінь, що розташовані у м. Києві,  
м. Львові, м. Хмельницькому, м. Миколаєві, 
м. Мелітополі, м. Полтаві та м. Краматорську, 
які поширюють свої повноваження на 2–5 об-
ласних центрів, що не завжди дозволяє мобіль-
но реагувати на кримінальні правопорушення 
та ускладнює зв’язки між ДБР, прокуратурою 
та судами. Тому у 2020 році було створені слід-
чі управління в кожному обласному центрі для 
можливості швидкого реагування на виклики 
[3, с. 10],  пропонується створення нових тери-
торіальних управлінь по Україні.

5. У Законі України «Про Державне бюро 
розслідувань» зазначено, що однією з засад 
діяльності Бюро є підзвітність і підконтроль-
ність визначеним законом державним органам 

[10, п. 6 ч. 1 ст. 3]. Так, від 3 грудня 2019 року 
передбачено застосування парламентського 
контролю, який здійснює Комітет із питань пра-
воохоронної діяльності, до повноважень якого 
належать аналіз покладених на ДБР завдань 
та додержання законодавства, обговорення про-
блемних питань, ініційованих самим ДБР, та на-
працювання шляхів їх вирішення, забезпечення 
дієвого парламентського контролю за діяльність 
правоохоронних органів загалом і ДБР [12].

6. Нагляд за додержанням цим органом за-
конів під час проведення оперативно-розшуко-
вої діяльності і досудового розслідування за-
безпечують органи прокуратури (Генеральний 
прокурор та уповноважені ним прокурори), бо 
відповідно до ст. 131–1 Конституції України 
прокуратура здійснює організацію та процесу-
альне керівництво досудовим розслідуванням 
[5], а оскільки досудове розслідування є голов-
ною функцією ДБР, то і за ним також, у зв’яз-
ку з чим в Офісі Генерального прокурора було 
створено спеціальний Департамент в організа-
ції процесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням у ДБР.

7. Одночасно з цим за діяльністю ДБР пиль-
но стежить громадськість, оскільки цей орган 
виконує важливі завдання, що сприяють до-
бробуту нашої держави. Зокрема, в загальному 
доступі наявні щорічні та помісячні звіти щодо 
роботи ДБР. До того ж при ДБР функціонує 
Рада громадського контролю, яка складається  
з 15 осіб та формується строком на 2 роки [8], 
одним із повноважень якого є розгляд звітів ДБР 
та надання відповідних висновків, які подають-
ся разом зі звітом до відповідних органів, напри-
клад до Верховної Ради України (далі – ВРУ), а 
також Президента України. «Родзинкою» Ради 
громадського контролю є те, що вона забезпе-
чує прозорість і цивільний контроль за діяльніс-
тю ДБР, а тому його членами не можуть бути:  
1) особи, уповноважені на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування; 
2) особи, які були працівниками правоохорон-
них органів упродовж попередніх двох років 
(незалежно від тривалості); 3) особи, близькі 
особи яких були працівниками Державного 
бюро розслідувань упродовж попередніх двох 
років (незалежно від тривалості); 4) особи, які 
є членами громадської ради (ради громадського 
контролю), утвореної при інших правоохорон-
них органах, або членом Громадської ради до-
брочесності; 5) особи, що мають не погашену 
або не зняту в установленому законом порядку 
судимість за вчинення злочину (крім реабіліто-
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ваної особи), або на яких протягом останнього 
року накладалося адміністративне стягнення за 
вчинення правопорушення, пов’язаного з ко-
рупцією; 6) особи, які за рішенням суду визна-
ні недієздатними або обмежено дієздатними; 
7) особи, що мають громадянство (підданство) 
іншої держави, або особи без громадянства;  
8) особи, які постійно не проживають на тери-
торії України протягом останніх 10 років. Од-
ночасно з цим вони обов’язково повинні мати 
вищу освіту та стаж роботи за спеціальністю 
понад 10 років [8].

Друга частина нашого дослідження присвя-
чена проведенню аналізу організаційних основ 
діяльності ДБР.

1. Основною проблемою, яка виникла з са-
мого початку діяльності ДБР, є організаційна, 
адже більшість суперечок, міфів і незгод були 
наявні саме щодо неї. Наприклад, незважаючи 
на те, що ДБР мав почати діяти ще до 20 ли-
стопада 2017 року, станом на 22.11.2017 року 
у складі ДБР нараховувався лише один праців-
ник – перший Директор ДБР. Тому було постав-
лено завданням протягом року створити майже 
«з нуля» компетентний правоохоронний орган – 
все як завжди, роками не робимо нічого, а потім 
за найкоротші строки будуємо систему, проте 
найкращими залишаються рішення, прийняті 
з першого разу.

2. ДБР не дали змогу самостійно затверджу-
вати кандидатів на керівні посади. Так, напри-
клад, у 2018 році формування керівного апара-
ту було покладено на Зовнішню комісію (вона 
складалася з 9 представників – 3 призначалися 
Президентом України, 3 – ВРУ і 3 – Кабінетом 
Міністрів України) [2, c. 20]. Тому у громад-
ськості виникли закономірні підозри: а чи не 
стане це засобом контролю за діяльністю цього 
правоохоронного органу? Проте, оскільки Ди-
ректор ДБР особисто відповідає за діяльність 
правоохоронного органу, відповідно, і осіб, 
які працюватимуть у ньому, добирають також 
ретельно, наприклад, ситуація, коли Директор 
ДБР повернув Зовнішній комісії пакети доку-
ментів 27 кандидатів керівних посад терито-
ріальних управлінь через відсутність даних 
про показники пройденого ними поліграфа. 
На нашу думку, це є доцільним, адже для всіх 
кандидатів встановлений обов’язок пройти 
перевірку на поліграфі і, відповідно, зовніш-
ня комісія могла таким чином спекулювати на 
результатах. Наріжним каменем стали темпи 
роботи Зовнішньої комісії – відповідно до зві-
ту за 2020 рік, на посади керівного складу в те-

риторіальні управління ДБР було призначено  
21 особу, тоді як конкурсними комісіями ДБР 
було призначено 352 працівники у центрально-
му апараті [3, c. 21].

3. Ще однією проблемою є те, що слідчі 
бюро, окрім злочинів високопосадовців, до-
сліджують також і військові правопорушення, 
які   здебільшого становлять правопорушення 
нетяжкі та середньої тяжкості і не потребують 
фахового рівня слідчих ДБР [11, с. 9].

Висновки і перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямі. Державне бюро роз-
слідувань є правоохоронним органом, який 
допомагає забезпечувати законність в Україні. 
Ознайомившись зі звітами та новинами, можна 
побачити, що протягом неповних трьох років 
підтвердилася необхідність цього органу. Це 
обґрунтовується і численними справами, які 
розглядають слідчі ДБР, і судовими вироками, 
і розмірами знайдених необґрунтованих акти-
вів. У роботі досліджено загальні та проблемні 
аспекти функціонування ДБР, проведено аналіз 
конкурсних вимог на обійняття посад кандида-
тами ДБР та організаційних основ діяльності 
цього органу.

Сформовано пропозиції щодо покращення 
діяльності утворення, зокрема, з приводу за-
безпечення можливості повноцінного функці-
онування ДБР. Наприклад, досі розглядаються 
питання щодо необхідності розширення сис-
теми ДБР, бо нині цей орган знаходиться лише 
у великих обласних центрах, і таким чином, до 
нього складно звертатися особам, які живуть 
у віддалених районах. Також існує проблема 
кадрової недостатності, причому не в самому 
ДБР, а в інших державних органах (наприклад, 
судах). Так, у своєму звіті, на щорічному засі-
данні Комітету з питань правоохоронної діяль-
ності від 17.09.2020 року Голова Касаційно-
го кримінального суду (далі – ККС) зазначив: 
«…і тому скільки б ми не говорили зараз про 
збільшення кількості працівників, треба зрозу-
міти, що вони не будуть ефективними, бо їхні 
звернення просто нікому розглядати». У деяких 
районах, наприклад у Подільському, на 1 слід-
чого суддю приходиться кілька правоохоронних 
органів, і він просто фізично не може розгляда-
ти всі звернення. У судовій системі нині існує 
недостатність наповнення кадрами, тому, як 
правильно зазначив Голова ККС, скільки б не 
збільшували ДБР, необхідно до проблеми під-
ходити комплексно [12]. Також хочемо вислови-
тися стосовно питання про можливість впливу 
з боку інших органів на ДБР через встановлення,  
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наприклад, парламентського контролю. Ми вва-
жаємо, що таким чином, сприяють навіть кра-
щому середовищу для роботи правоохоронного 
органу – це підтверджують дані засідань Комі-
тету з правоохоронної діяльності, бо на ньому 
можна почути як позитивні моменти діяльності 
бюро, так і негативні, які висвітлюються висо-
кокваліфікованими спеціалістами, і це допомагає 
поліпшити роботу цього органу, якщо звертати 
увагу на певні аспекти. Таким чином, пропози-
ції щодо покращення функціонування та діяль-
ності ДБР стосуються не тільки одного органу 
для розширення його можливостей, а також ді-
яльності інших органів, з якими він співпрацює. 
Наприклад, просто необхідне забезпечення судів 
України більшою кількістю суддів, що сприяти-
ме швидшому здійсненню правосуддя. З метою 
більш якісного нормативного забезпечення ДБР, 
проведення аналізу його діяльності необхідним 
є створення власних наукових установ ДБР, по-
чатком якого можна вважати проведення науко-
во-практичних конференцій.
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Климюк І.М., Бобріченко В.В. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

У статті досліджено діяльність Державного бюро розслідувань як антикорупційного правоохоронного 
органу. Проведено аналіз діяльності цього утворення. Досліджено історичні, загальні і проблемні аспекти 
становлення, функціонування та діяльності Державного бюро розслідувань. Проведено аналіз конкурсних 
вимог на заняття вакантних посад та організаційних основ діяльності. Відповідно до норм законодавства 
Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання 
щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, 
зарахованих до його компетенції. Окреслено повноваження цього органу, до яких належать розслідування 
злочинів, вчинених певною категорією осіб, що пов’язані з корупційними проявами або мають направленість 
військових злочинів, а саме: 1) службовими особами з особливо відповідальним становищем; 2) злочини, 
вчинені службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального 
прокурора – керівником або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім 
випадків, коли досудове розслідування цих злочинів зараховано до підслідності детективів підрозділу 
внутрішнього контролю НАБУ; 3) злочини проти встановленого порядку несення військової служби 
(військових злочинів), окрім випадків, передбачених ст. 422 Кримінального кодексу України. Висвітлено 
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історію створення Державного бюро розслідувань та пов’язані з цим проблемні моменти організаційного 
характеру. Проведено аналіз вимог, що висуваються до кандидатів на посади, та процедури проведення 
конкурсу. Досліджено структуру Державного бюро розслідувань та встановлено, що наявні територіальні 
управління не завжди дозволяють мобільно реагувати на вчинені кримінальні правопорушення, та, що 
такий фактор ускладнює зв’язки між Державним бюро розслідувань, органами прокуратури та судовими 
органами, тому надано пропозицію створити нові територіальні управління по території Україні. Досліджено 
підзвітність та підконтрольність діяльності цього органу, зокрема координаційного впливу громадськості. 
Досліджено проблематику розслідування військових злочинів. Сформовано пропозиції щодо покращення 
діяльності Державного бюро розслідувань.

Ключові слова: Державне бюро розслідувань, правоохоронний орган, досудове розслідування, корупція, 
корупційні правопорушення, військові злочини.

Klymiuk I.N., Bobrichenko V.V. FEATURES AND PROBLEMS OF THE STATE BUREAU  
OF INVESTIGATION

The article examines the means of combating corruption, one of which is the creation of a new anti-corruption 
law enforcement agency – the State Bureau of Investigation. An analysis of the activities of this body. The 
historical aspects of formation and general aspects of functioning are investigated and problematic aspects of 
activity of the State Bureau of Investigations are revealed. The analysis of competitive requirements for vacant 
positions and organizational bases of activity of this body is carried out. In accordance with the law, the State 
Bureau of Investigation is a state law enforcement body tasked with preventing, detecting, terminating, disclosing 
and investigating criminal offenses within its competence. The powers of this body are outlined, which include: 
investigation of crimes committed by: 1) officials with a particularly responsible position; 2) crimes committed by 
officials of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Deputy Prosecutor General – Head or other prosecutors 
of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, except when pre-trial investigation of these crimes is under 
the jurisdiction of detectives of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine; 3) crimes against the established 
procedure for military service (war crimes), except for the cases provided for in Article 422 of the Criminal Code of 
Ukraine. The history of the establishment of the State Bureau of Investigation and related organizational issues are 
highlighted. An analysis of the requirements for candidates for positions and the procedure of the competition. The 
structure of the State Bureau of Investigation has been studied and it is established that today the Bureau consists of 
7 territorial offices, which extend their powers to 2-5 regional centers, which does not always allow mobile response 
to criminal offenses and complicates relations between the State Bureau of Investigation and the Prosecutor's Office. 
and courts. Therefore, in 2020, investigative departments were established in each regional center to be able to 
respond quickly to calls, in particular, this factor complicates relations between the State Bureau of Investigation, 
prosecutors and the judiciary, so it is proposed to create new territorial offices in Ukraine. The accountability and 
controllability of the activity of this body, in particular the coordination influence of the public, has been studied. 
It is established that the State Bureau of Investigation has a Public Oversight Board, one of the powers of which is 
to review the bureau's reports and provide the relevant conclusions, which are submitted together with the report to 
the relevant authorities. The issue of investigation of military offenses, which in the vast majority are offenses of 
light and medium gravity and do not require a professional level of investigators, has been studied. Proposals have 
been made to improve the activities of the State Bureau of Investigation, which relate not only to the activities of 
the State Bureau of Investigations, but also to the activities of other bodies with which this body cooperates. There 
is a proposal to create their own research institutions on the basis of the State Bureau of Investigation and other 
proposals that can be seen in the work.

Key words: State Bureau of Investigation, law enforcement, pre-trial investigation, corruption, corruption 
offenses, war crimes.
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КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Однією із проблем 
у досягненні мети кримінально-правового пе-
реслідування та притягнення винних осіб до 
відповідальності за кримінальні правопорушен-
ня проти прав інтелектуальної власності є нее-
фективність діяльності правоохоронних органів 
у процесі кваліфікації цих діянь. Ця проблема 
набирає особливої актуальності в умовах роз-
будови в Україні інформаційного діджиталі-
зованого суспільства, яке не можливо уявити 
без розвитку сфери інтелектуальної власності. 
Протидія кримінальним правопорушенням від-
повідними суб’єктами протидії, зокрема пра-
воохоронними органами держави, є складним 
процесом, який істотно залежить від комплек-
су факторів: професійного та відповідального 
ставлення до виконуваної роботи співробіт-
ників та представників відповідних суб’єктів 
протидії, дієвого правового регулювання про-
цесів проведення розслідування та підстав при-
тягнення до кримінальної відповідальності, 
міжнародної співпраці цих суб’єктів та участі 
міжнародних організацій у процесах захисту 
прав інтелектуальної власності. Вибіркові ста-
тистичні показники Офісу Генерального про-
курора свідчать про суттєве зростання рівня 
правопорушень проти прав інтелектуальної 
власності в Україні. В умовах пандемії, спри-
чиненої поширенням вірусу COVID-19, та ак-
тивного залучення цифрових інструментів у всі 
сфери життєдіяльності суспільства такі ж тен-
денції щодо зростання показників злочинності 
властиві й окремим кримінальним правопо-
рушенням у сфері використання електронно- 
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем 
та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’яз-
ку, виявлення та протидія яким ускладняється 
у зв’язку з появою нових способів їх вчинення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В Україні продовжується процес реформування 
судової системи, спрямований на забезпечення 
захисту прав, свобод та законних інтересів гро-
мадян шляхом справедливого вирішення право-
вих спорів на засадах верховенства права. Проте 
у професійних юридичних колах та науково-
му середовищі відсутнє стале розуміння щодо 
сутності такого реформування, послідовності 
та змісту заходів, які мають бути проведені для 
досягнення мети судової реформи. Проведення 
судової реформи в Україні, яка характеризу-
ється певною непослідовністю, утворення Ви-
щого суду з питань інтелектуальної власності 
та деякі інші процеси, які відбуваються у сфері 
правосуддя останніми роками, зумовили акти-
візацію уваги науковців до питання укріплення 
правового захисту прав інтелектуальної власно-
сті. Зокрема, окремим питанням кримінально- 
правової охорони вказаних прав у контексті єв-
роінтеграції присвячено наукові напрацювання 
В.Б. Харченка, базове поняття та класифікація 
кримінальних правопорушень проти прав ін-
телектуальної власності була запропонована 
О.В. Новіковим. Загальний стан криміналь-
но-правової захищеності інтелектуальної влас-
ності в Україні в окремих її аспектах досліджу-
вали вітчизняні науковці: І.М. Бенедисюк, 
Ю.А. Дорохіна, В.А. Єрмоленко, О.О. Дудоров, 
О.І. Кепко, А.А. Хрідочкіна та ін.

Проте в дослідженнях зазначених вище вче-
них не було приділено гідної уваги захисту прав 
інтелектуальної власності в умовах судової ре-
форми в Україні, тобто не було враховано тран-
сформації суспільних відносин, які відбулися 
як наслідок інституційних, законодавчих, а та-
кож кадрових змін, що були спрямовані на за-
безпечення верховенства права та оптимізацію 
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функціонування судової системи України з ме-
тою підвищення рівня довіри громадян до су-
дової влади. Насамперед, поряд із позитивними 
наслідками, які зумовили внесення необхідних 
змін до Конституції України, утворення нових 
інституцій, необхідне проведення ретельного 
аналізу негативних наслідків реформування 
судової системи України та вироблення пропо-
зицій, у тому числі й законодавчих, для їх усу-
нення. Цей процес може бути забезпечений за 
рахунок оцінки дійсного стану криміналізації 
суспільних відносин у сфері захисту прав ін-
телектуальної власності у співвідношенні з на-
слідками проведеного реформування судової 
системи в Україні, а також з урахуванням про-
відного досвіду зарубіжних держав щодо про-
тидії окремим видам злочинності. У цьому кон-
тексті не може не поставати питання про роль 
і місце кримінального закону в мінімізації не-
гативних проявів і зловживань у сфері захисту 
прав інтелектуальної власності. Окремі зміни, 
що приймалися в законодавстві України упро-
довж останніх років, не мали системного ха-
рактеру. Це свідчить про те, що судова реформа 
в Україні перебуває у стадії реалізації, успішне 
завершення якої ускладнюється вчиненням кри-
мінальних правопорушень.

Метою дослідження є проведення аналі-
зу кримінальних правопорушень проти прав 
інтелектуальної власності в контексті судової 
реформи в Україні, з’ясування місця цих кри-
мінальних правопорушень у Кримінальному 
кодексі України.

Виклад основного матеріалу. Посилення 
заходів протидії усім видам правопорушень 
проти прав інтелектуальної власності, в тому 
числі й кримінальним правопорушенням, зу-
мовлене необхідністю адаптації кримінального 
законодавства України до міжнародних стан-
дартів та підвищенням значущості суспільних 
відносин, що складаються у сфері захисту прав 
інтелектуальної власності в сучасному світі. Як 
стверджує В.В. Топчій, сукупний розмір матері-
альної шкоди, заподіяної кримінальними право-
порушеннями у сфері інтелектуальної власності,  
наприклад у 2017 році сягнув 36 657 007 грн.  
Лише щорічний обсяг торгівлі підробками ста-
новить 461 млрд євро (2,5% від загального сві-
тового обсягу торгівлі), при цьому в ЄС імпорт 
контрафактної продукції зафіксовано на суму 
120 млрд євро, що становить 7% від усього ім-
порту. Серед потерпілих від зазначених діянь 
такі відомі компанії США, як Microsoft, Adobe 
System, Corel, Adidas Group, Nike Internation 

LTD, Kraft Foods Inc. Лише корпорація 
Microsoft оцінює свої збитки від контрафактно-
го продажу програмного забезпечення в нашій 
державі у 200 млн доларів США [11, с. 250]. 
Крім того, згідно зі Спеціальним звітом 301 
(The Special 301 Report), який опублікований 
29 квітня 2020 року Торговельним представ-
ництвом США, Україна залишається у списку 
пріоритетних спостережень, тобто в переліку 
держав, які не забезпечують захисту прав інте-
лектуальної власності та щодо яких здійсню-
ється першочергове спостереження. Включення 
України до пріоритетного списку спостережень 
ґрунтується на таких підставах: 1) несправед-
ливе, непрозоре управління системою органі-
зацій колективного управління, які відповіда-
ють за збір та розподіл роялті правовласникам;  
2) широке використання неліцензованого про-
грамного забезпечення українськими держав-
ними установами; 3) невиконання ефективних 
засобів для боротьби з широкомасштабними 
порушеннями проти прав інтелектуальної влас-
ності [10, с. 76]. За висновком Європейської 
Комісії від 08.01.2020 р. ситуація не змінилася 
і в 2018–2019 рр., незважаючи на суттєве збли-
ження вітчизняного законодавства до законо-
давства Європейського Союзу в цій сфері, наша 
держава в контексті міжнародних зобов’язань 
потребує посилення рівня захисту прав інтелек-
туальної власності [4, с. 381].

Теорія кримінального права вимагає нового 
підходу до розуміння дефініцій «кримінальні 
правопорушення проти прав інтелектуальної 
власності», «злочини проти прав інтелектуаль-
ної власності» та «кримінальні проступки про-
ти прав інтелектуальної власності» у зв’язку із 
введенням до Кримінального кодексу України 
(КК України) поняття інституту кримінального 
проступку.

На підставі КК України [6] видається, що 
у вузькому розумінні «кримінальне правопору-
шення проти прав інтелектуальної власності» 
є передбаченим законом про кримінальну відпо-
відальність суспільно небезпечним винним діян-
ням (дією або бездіяльністю), вчиненою суб’єк-
том кримінального правопорушення. При цьому 
КК України визначає кримінальним проступком 
передбачене КК України діяння (дію чи бездіяль-
ність), за вчинення якого передбачене основне по-
карання у виді штрафу в розмірі не більше трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або інше покарання, не пов’язане з поз-
бавленням волі. Однак поняття «злочин» у цьо-
му контексті в КК України вже не наводиться,  
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а пропонується поділ злочинів на «нетяжкі, 
тяжкі та особливо тяжкі». З наведеного вида-
ється, що кримінальні правопорушення проти 
прав інтелектуальної власності поділяються на 
кримінальні проступки та злочини. Винні діян-
ня проти прав інтелектуальної власності, скоє-
ні суб’єктами кримінальних правопорушень, за 
вчинення яких передбачене основне покарання 
у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або інше покарання, не пов’язане з позбавлен-
ням волі, є поряд з іншими діяннями, передбаче-
ними КК України в інших сферах суспільних від-
носин, кримінальними проступками проти прав 
інтелектуальної власності. Інші кримінально ка-
рані діяння проти прав інтелектуальної власно-
сті, за вчинення яких передбачене основне пока-
рання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або інше покарання, пов’язане з позбавленням 
волі, належать до злочинів проти прав інтелекту-
альної власності.

Наступним важливим питанням, що нале-
жить до дискусійних як серед науковців. так і се-
ред практиків, є відсутність сталого розуміння 
щодо того, які саме кримінальні правопорушен-
ня належать до системи кримінальних правопо-
рушень проти прав інтелектуальної власності. 
Найбільш поширеною є думка, що ними є такі 
суспільно небезпечні діяння, передбачені КК 
України: порушення авторського та суміжних 
прав (ст. 176 КК України); порушення права 
на винахід, корисну модель, промисловий зра-
зок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт 
рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст. 177 
КК України); незаконне використання знака 
для товарів та послуг, фірмового найменуван-
ня, кваліфікованого зазначення походження то-
вару (ст. 229 КК України); незаконне збирання 
з метою використання або використання відо-
мостей, що становлять комерційну та банків-
ську таємницю (ст. 231 КК України), та розго-
лошення комерційної або банківської таємниці 
(ст. 232 КК України). Останні два склади нале-
жать до злочинів проти інтелектуальної влас-
ності тільки в частині незаконного отримання 
та розголошення відомостей, що становлять ко-
мерційну таємницю, оскільки банківська таєм-
ниця не є об’єктом права інтелектуальної влас-
ності. У проведених нами раніше дослідженнях 
було акцентовано на тому, що з урахуванням 
різних об’єктів кримінально-правової охорони 
потрібне виділення зі ст. 232 «Розголошення 
комерційної або банківської таємниці» окремих 

кримінально-правових норм: «Розголошення 
комерційної таємниці» та «Розголошення бан-
ківської таємниці». За відповідною ознакою 
доцільно виділити окремі кримінально-правові 
норми і зі ст. 231 КК України – «Незаконне зби-
рання з метою використання або використання 
відомостей, що становлять комерційну або бан-
ківську таємницю» [5, с.56].

На думку О.В. Новікова, «злочинами про-
ти інтелектуальної власності слід розуміти су-
купність злочинних посягань на встановлений 
порядок володіння, користування та розпоря-
дження об’єктами права інтелектуальної влас-
ності, в результаті яких заподіюється значна 
шкода конкретним правовласникам» [6, с. 235]. 
Основними ознаками вказаних посягань окремі 
автори називають спільний об’єкт злочинного 
посягання, предмет, матеріальна шкода завжди 
є наслідком вказаних злочинів, небезпечність 
наслідків для економіки держави [13, с. 122].

Вибіркові статистичні дані підтверджу-
ють своєчасність досліджуваної проблемати-
ки. Лише станом на березень 2021 р. вчинено 
16 кримінальних правопорушень за ст. 176 КК 
України «Порушення авторського та суміжних 
прав»; 8 кримінальних правопорушень за ст. 177 
КК України «Порушення права на винахід, ко-
рисну модель, промисловий зразок, топографію 
інтегральної мікросхеми, раціоналізаторську 
пропозицію»; 30 КП за ст. 229 КК України «Не-
законне використання знаку для товарів та по-
слуг, фірмового найменування, кваліфікованого 
значення походження товару»; 5 КП за ст. 231 
КК України «Незаконне збирання відомостей, 
що становлять комерційну таємницю» та 5 кри-
мінальних правопорушень за ст. 232 КК Украї-
ни «Розголошення комерційної або банківської 
таємниці» [2]. У 2020 році кількість вчинених 
кримінальних правопорушень становила 118 
КП за ст. 176 КК України «Порушення автор-
ського та суміжних прав», 19 КП за ст. 177 КК 
України «Порушення права на винахід, корисну 
модель, промисловий зразок, топографію інте-
гральної мікросхеми, раціоналізаторську про-
позицію», 123 КП за ст. 229 КК України «Неза-
конне використання знаку для товарів та послуг, 
фірмового найменування, кваліфікованого зна-
чення походження товару», 16 КП за ст. 231 
КК України «Незаконне збирання з метою ви-
користання або використання відомостей, що 
становлять комерційну або банківську таємни-
цю», 3 КП за ст. 232 КК України «Розголошен-
ня комерційної або банківської таємниці» [3].  
Такі дані свідчать про зростання вчинення 
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цих кримінальних правопорушень упродовж  
2021 р., зокрема, станом на травень 2021 року 
вчинено вже більше кримінальних правопору-
шень щодо незаконного використання комерцій-
ної таємниці, ніж за весь попередній рік. Крім 
того, постає питання щодо кримінальних пра-
вопорушень за ст.ст. 231, 232 КК України «Не-
законне збирання відомостей, що становлять 
комерційну або банківську таємницю», «Розго-
лошення комерційної або банківської таємниці»: 
наведені статистичні дані Офісу Генерального 
прокурора не містять конкретизованих відомо-
стей, що саме було об’єктом цих кримінальних 
правопорушень – банківська чи комерційна та-
ємниці. Це вкотре підтверджує недосконалість 
відповідних звітів та потребу в оптимізації їх 
змісту з метою полегшення роботи зі статистич-
ними даними, зокрема щодо кримінальних пра-
вопорушень проти прав інтелектуальної влас-
ності. Однак однорідність та внутрішній зв’язок 
між собою цих кримінальних правопорушень 
настільки міцний, що окремі науковці схиляють-
ся до необхідності виділення самостійного роз-
ділу в Особливій частині КК України, який має 
об’єднати в собі злочинні посягання проти прав 
інтелектуальної власності [12; 1, с. 228].

Крім того, не можливо оминути увагою 
проблему визначення наслідків кримінальних 
правопорушень проти прав інтелектуальної 
власності, зокрема йдеться про складну прак-
тику визначення розміру матеріальної шкоди, 
спричиненої цими кримінальними правопо-
рушеннями. Аналіз вироків судів у справах із 
неправомірного використання об’єктів права 
інтелектуальної власності за останні 2 роки 
демонструє, що розмір завданої матеріальної 
шкоди обраховувався та зазначався лише внас-
лідок завдання реальних збитків власникам 
об’єктів права інтелектуальної власності, тобто 
без врахування упущеної вигоди (недоотрима-
них прибутків). Така ситуація пояснюється як 
відсутністю належної методики для експертної 
оцінки розміру матеріальної шкоди в разі пору-
шення права у сфері інтелектуальної власності, 
так і неправильним розумінням поняття «мате-
ріальна шкода» в суб’єкта розслідування, який 
здійснює провадження в цих правопорушеннях. 
Результатом неправильного визначення розміру 
матеріальної шкоди, завданої в результаті пору-
шення права у сфері інтелектуальної власності, 
є неправильна кримінально-правова кваліфіка-
ція цих кримінальних правопорушень. Своєю 
чергою це не лише негативно впливає на ефек-
тивність процесу розслідування зазначених 

кримінальних правопорушень, але й ставить 
під сумнів виконання завдань кримінального 
та кримінально-процесуального законодавства 
[9, с. 327].

Незважаючи на те, що за Національним 
стандартом № 4 «Оцінка майнових прав інте-
лектуальної власності» матеріальна шкода ста-
новить реальні збитки та упущену вигоду [7], 
на практиці й досі виникає проблема з обраху-
ванням упущеної вигоди і фактично проблеми 
правового регулювання змушують вітчизняних 
підприємців самостійно слідкувати за конку-
рентами та вчасно реагувати на поширення кон-
трафактного продукту, навіть не сподіваючись 
на компенсацію упущеної вигоди, яку могли б 
отримати. Загальна система протидії та запо-
бігання кримінальним правопорушення проти 
прав інтелектуальної власності, перш за все, має 
базуватися на нормативно-правових здобутках 
кримінального законодавства. Тому теоретичне 
вирішення проблем розуміння кримінального 
правопорушення проти прав інтелектуальної 
власності є прямим фактором протидії цим пра-
вопорушенням.

Висновки. На підставі викладеного вище 
можна констатувати, що реформування судової 
системи України є не завершеним процесом, 
який має бути підкріплений цілісною системою 
заходів, спрямованих на досягнення очікува-
них результатів. Ознайомлення з відповідни-
ми науковими дослідженнями в цій сфері дало 
змогу дійти висновків, що всупереч наявності 
доктринальної потреби в новітніх теоретичних 
розробках фундаментального значення у сфері 
кримінально-правового та кримінологічного 
осмислення феномена злочинності у сфері за-
хисту прав інтелектуальної власності, наукові 
засади протидії кримінальним правопорушен-
ням цієї категорії є мало розробленими і обме-
жуються переважно дослідженнями криміналь-
но-правових заходів впливу на окремі злочинні 
посягання. Розбудова інституту інтелектуальної 
власності в Україні, утворення Вищого суду 
з питань інтелектуальної власності та одно-
часно криза соціальної культури громадян, не-
достатня впливовість соціальних інститутів, 
спрямованих виховувати повагу до законних 
прав інших осіб, актуалізують низку проблем-
них питань кримінально-правової охорони прав 
інтелектуальної власності в Україні. Недоско-
налість положень чинного КК України щодо ре-
гулювання суспільних відносин у сфері захисту 
прав інтелектуальної власності негативно по-
значається на процесі відправлення правосуддя, 
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розгляду справ відповідних категорій, поста-
новленні справедливих та неупереджених судо-
вих рішень. Є очевидна потреба в розробленні 
єдиних методичних підходів щодо виявлення 
та протидії кримінальним правопорушенням 
у сфері захисту прав інтелектуальної власності, 
проведенні спільних заходів правоохоронних 
та контролюючих органів держави щодо своє-
часного запобігання проявам цих кримінальних 
правопорушень.
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Клочко А.М., Болотіна (Дігтяр) А.О. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 
СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Трансформаційні зміни, спричинені поширенням вірусу COVID-19 та загальносвітовою пандемією, 
зумовлюють динамічні перетворення в суспільстві, особливо в інформаційному просторі та сфері 
інформаційних технологій, що сприяє зростанню рівня їх цінності. Водночас посилюється значення об’єктів 
права інтелектуальної власності для суспільства. Як демонструють звіти окремих міжнародних організацій, 
злочинність у сфері інтелектуальної власності щорічно характеризується тенденціями до зростання, 
спричинює значні збитки для національної та світової економіки.

Україна все ще не здатна ефективно протидіяти кримінальним правопорушенням проти прав 
інтелектуальної власності. Діяльність правоохоронних органів та інших суб’єктів протидії цим 
кримінальним правопорушенням є не достатньо ефективною, що призводить до безкарності винних осіб. 
Процеси діджиталізації суспільства, що впроваджується в Україні, актуалізує необхідність забезпечення 
високого рівня кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності, ефективного розслідування 
цих суспільно небезпечних діянь та розробки комплексу заходів, спрямованих на мінімізацію їх проявів. 
Порушення прав інтелектуальної власності в Україні відбуваються систематично, що проявляється у 
високому рівні споживання контрафактної, фальсифікованої продукції, особливо у сфері ІТ-технологій. Це 
негативно позначається на міжнародному іміджі держави та уповільнює залучення зарубіжних інвестицій.

Стаття присвячена з’ясуванню поняття «кримінальні правопорушення проти прав інтелектуальної 
власності», окремим питанням кваліфікації зазначених правопорушень, визначенню місця кримінальних 
правопорушень проти прав інтелектуальної власності в структурі Кримінального кодексу України. Система 
протидії кримінальним правопорушенням проти прав інтелектуальної власності має базуватися перш за все 
на нормативно-правовому підґрунті, а саме на відповідних забезпечувальних кримінально-правових нормах. 
Тому формулювання легальної дефініції кримінального правопорушення проти прав інтелектуальної 
власності сприятиме з’ясуванню напрямів протидії цим діянням, встановленню їх кваліфікуючих ознак, 
що в комплексі позитивно позначиться на процесі їх кваліфікації, виявленні причетних та винних осіб, 
а також подальшому притягненні їх до кримінальної відповідальності. Крім того, у практичній площині 
з утворенням Вищого суду з питань інтелектуальної власності набуває важливого значення питання 
проведення розрахунку реальних збитків та упущеної вигоди у справах із питань інтелектуальної власності. 
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Судовій практиці в Україні бракує відомостей щодо врахування вітчизняними судами упущеної вигоди, 
що негативно позначається на компенсації збитків, спричинених кримінальними правопорушеннями, та 
досягненні соціальної справедливості.

Ключові слова: кримінальні правопорушення проти прав інтелектуальної власності, кримінальний 
проступок, злочини проти прав інтелектуальної власності.

Klochko A.M., Bolotina (Dihtiar) A.О. CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD OF PROTECTION  
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE CONTEXT OF REFORMING  
THE JUDICIAL SYSTEM OF UKRAINE

The transformational changes caused by the spread of the COVID-19 virus and the global pandemic are causing 
dynamic changes in society, especially in the information space and in the field of information technology, which 
contributes to the growth of their value. At the same time, the importance of intellectual property for society is growing. 
According to the reports of some international organizations, intellectual property criminality is characterized by 
growing trends every year, causing significant damage to the national and world economy. Ukraine is still unable to 
effectively combat criminal offenses against intellectual property rights. The activities of law enforcement agencies 
and other subjects of counteraction to this criminal offense are not effective enough, which leads to impunity for the 
perpetrators.

The processes of digitalization of society, implemented in Ukraine, highlights the need to ensure a high level 
of criminal protection of intellectual property rights, effective investigation of these socially dangerous acts and 
the development of a set of measures aimed at minimizing their manifestations. Infringements of intellectual 
property rights in Ukraine occur systematically, which is manifested in the high level of consumption of counterfeit, 
counterfeit products, especially in the field of IT technologies. This has a negative effect on the international image 
of the state and slows down the attraction of foreign investment. The article is devoted to clarifying the concept of 
“criminal offenses against intellectual property rights”, some issues of qualification of these offenses, determining 
the place of criminal offenses against intellectual property rights in the structure of the Criminal Code of Ukraine. 
The system of counteraction to criminal offenses against intellectual property rights should be based primarily on 
the legal basis, namely on the relevant security criminal law.

Therefore, the formulation of a legal definition of a criminal offense against intellectual property rights will 
help clarify the directions of counteraction to these acts, the establishment of their qualifiers, which in turn will 
positively affect the process of their qualification, identification of guilty and guilty persons, and further prosecution. 
In addition, in practice, with the establishment of the Supreme Court of Intellectual Property, the issue of calculating 
real losses and lost profits in intellectual property cases becomes important. Judicial practice in Ukraine lacks 
information on the consideration of lost profits by domestic courts, which has a negative impact on compensation 
for damages caused by criminal offenses and the achievement of social justice.

Key words: criminal offenses against intellectual property rights, criminal misdemeanor, crime against  
intellectual property.
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ВИПРАВНА КОЛОНІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОКАРАННЯ 

У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК

Постановка проблеми. Саме наміри Украї-
ни вступити до Європейського Союзу створили 
підґрунтя реформування (розвитку) пенітенці-
арної системи України, в тому числі в частині 
забезпечення прав і свобод засуджених, ство-
рення для них умов особистої безпеки. Вихо-
дячи з того, що ми розглядаємо виправну ко-
лонію як суб’єкт запобігання кримінальним 
правопорушенням, що вчиняються в  кримі-
нально-виконавчих установах закритого типу 
(далі – КВУЗТ), наголошуємо, що вона має свій 
юридичний статус, має свою мету і її діяльність 
врегульована нормативно-правовими актами 
законодавчого та відомчого характеру.

Отже, саме специфічна діяльність виправ-
ної колонії (далі – ВК) як суб’єкта запобігання 
вчинення кримінальних правопорушень засу-
дженим до покарання у виді позбавлення волі 
на певний строк, передусім, має перешкоджати 
дії детермінантів його вчинення, обмежувати  
і нейтралізувати, а можливо, й усунути про-
типравні дії засуджених, спрямовані на досяг-
нення  цілей покарання, ставлячи під сумнів 
діяльність Державної кримінально-виконавчої 
служби України.

З огляду на це варто зауважити, що від резуль-
татів такої діяльності ВК залежить як загальний 
стан пенітенціарної злочинності в КВУЗТ, так 
і вчинення засудженими та персоналом окремо-
го виду кримінального правопорушення.

Метою статті є визначення  ролі виправної 
колонії як суб’єкта запобігання вчинення кри-

мінальних правопорушень засудженим до пока-
рання у виді позбавлення волі на певний строк. 
Досягнення зазначеної мети передбачає ана-
ліз наукових праць зарубіжних та вітчизняних 
вчених із цієї проблематики з метою диферен-
ційованого та індивідуального підходів коре-
гування поведінки засуджених, їх виправлення  
і ресоціалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню виправної колонії як суб’єкта запобі-
гання вчинення кримінальних правопорушень 
засудженими до покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк присвячені наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних учених, які представ-
ляють різні галузі наукового знання: Л.В. Ба-
грія-Шахматова, В.С. Батиргареєвої, А.І. Бо-
гатирьова, І.Г. Богатирьова, О.І. Богатирьової, 
В.В. Василевича, В.О. Глушкова, Б.М. Головкіна,  
В.К. Грищука, Т.А. Денисової, О.М. Джужі, 
А.І. Долгової, О.О. Дудорова, А.П. Закалюка,  
О.Г. Кальмана, О.Г. Колба, І.М. Копотуна, 
В.М. Кудрявцева, О.Г. Михайлика, С.С. Мірош-
ниченка, Ю.В. Орла, М.С. Пузирьова, А.Х. Сте-
панюка, B.М. Трубникова, О.О. Шкути та інших 
дослідників.

Виклад основного матеріалу. Виконан-
ня призначених судом покарань є необхідною 
умовою запобігання кримінальним правопору-
шенням у кримінально-виконавчих установах 
закритого типу (далі – КВУЗТ). Воно здійс-
нюється специфічними засобами у формах,  
встановлених кримінально-виконавчим законо-
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давством України. З метою виконання покарань 
у виді позбавлення волі на певний строк ство-
рюються спеціальні державні органи і устано-
ви. У системі державних органів серед суб’єктів 
запобігання кримінальним правопорушенням 
ми виділяємо КВУЗТ.

Такий підхід визначається тим, що виправ-
на колонія як державна установа виконання 
кримінальних покарань серед пріоритетів своєї 
діяльності має забезпечити не тільки належний 
порядок і умови відбування засудженими кри-
мінального покарання, а й своєчасно запобіг-
ти вчиненню нових кримінальних правопору-
шень.  До речі, діяльність виправної колонії має 
певну систему. Вона характеризується, як зазна-
чає зарубіжний кримінолог І.І. Карпець, сукуп-
ністю елементів, що її утворюють; особливістю 
функцій і структури, специфічними формами 
взаємодії з іншими системами та середовищем 
[1, с. 15].

Тому велику роль у забезпеченні ефектив-
ності виконання покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк та запобігання вчинення 
у КВУЗТ нового кримінального правопорушен-
ня відіграє місце і середовище, в якому перебу-
ває засуджений та працює персонал.

Вивчаючи виправну колонію як суб’єкт запо-
бігання кримінальних правопорушень у КВУЗТ, 
ми не могли не надати характеристику самої 
виправної колонії як об’єкта кримінологічно-
го дослідження. Насамперед ми встановили, 
що  у структурі органів і установ виконання пока-
рань виправні колонії посідають провідне місце.

Згідно зі ст. 11 КВК України, органами вико-
нання покарань є центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
виконання кримінальних покарань, його те-
риторіальні органи управління, органи проба-
ції; установами виконання покарань є арештні 
доми, кримінально-виконавчі установи, спеці-
альні виховні установи (виховні колонії), слідчі 
ізолятори у випадках, передбачених цим Кодек-
сом [2].

Своєю чергою кримінально-виконавчі уста-
нови поділяють на кримінально-виконавчі уста-
нови відкритого типу (виправні центри) і кри-
мінально-виконавчі установи закритого типу 
(виправні колонії). Виправні колонії поділяють 
на колонії мінімального, середнього і макси-
мального рівнів безпеки. Виправні колонії мі-
німального рівня безпеки поділяють на коло-
нії мінімального рівня безпеки з полегшеними 
умовами тримання і колонії мінімального рівня 
безпеки із загальними умовами тримання [2].

Щодо динаміки кримінальних правопо-
рушень, що вчиняються у виправних колоні-
ях, протягом 2016–2020 рр. було встановлено 
такі дані: у 2016 р. – 241 кримінальне право-
порушення (63,6%), у 2017 р. – 200 (71,1%), 
у 2018 р. – 208 (74,3%), у 2019 р. – 289 (66,5%), 
у 2020 р. – 301 (69,6%).

Рівень їх вчинення приблизно дорівнює тому, 
що мав місце взагалі у пенітенціарній системі 
України до 2016 р. (у 2015 р. – 343 (66,6%)), і це 
при тому, що кількість засуджених, які відбува-
ють покарання у КВУЗТ, щороку зменшується. 
З огляду на це вітчизняний вчений І.М. Копо-
тун наголошує на тому, що такий стан справ 
у пенітенціарній системі викликає неабияке 
занепокоєння і тому потребою є розроблення 
ефективних заходів запобігання кримінальним 
правопорушенням, що вчиняються в цих уста-
новах, що досліджуються [3, с. 17].

Враховуючи викладене, можемо підтримати 
тих дослідників, які обґрунтовано розглядають 
установи виконання покарань (і в т. ч. виправні 
колонії) не тільки як державні органи виконан-
ня покарань, а і як суб’єктів запобігання кримі-
нальним правопорушенням, що ґрунтується на 
законодавчо визначених завданнях і меті пока-
рання (ч. 2 ст. 50 КК України та кримінально-ви-
конавчого законодавства ч. 1 ст. 1 КВК України) 
і на стані, структурі та динаміці злочинності 
в цих установах [4, с. 5], а також обґрунтову-
ють доцільність дослідження саме виправних 
колоній як об’єктів кримінологічного впливу 
для запобігання в них кримінальних правопо-
рушень через виокремлення таких обставин: 
1) найбільша (порівняно з іншими установами) 
кількість осіб, які відбувають у них покарання; 
2) відбування в них найсуворіших видів пока-
рань – позбавлення волі на певний строк і до-
вічне позбавлення волі; 3) найбільший рівень 
злочинності серед вітчизняних установ вико-
нання покарань [5, с. 12].

Серед головних ознак функціонування ви-
правної колонії вітчизняний вчений А.І. Богати-
рьов виокремлюємо такі: по-перше, це державне 
функціональне утворення, яке діє відповідно до 
чинного законодавства;  по-друге, має специфіч-
ні риси діяльності (закритість, ненормований ро-
бочий день персоналу, особливі умови несення 
служби тощо); по-третє, в ній відбувають пока-
рання повнолітні засуджені чоловічої та жіночої 
статі; по-четверте, забезпечує виконання пока-
рань у виді позбавлення волі на певний строк 
(чоловіки) та довічного позбавлення волі (жінки, 
а також чоловіки у разі створення в цих колоніях  
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секторів максимального рівня безпеки);  
по-п’яте, реалізує державну програму виправ-
лення і ресоціалізації засуджених [6, с. 66] .

Згідно зі ст. ст. 11 та 18 КВК України місцем 
для відбування покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк є: 1) для чоловіків – ВК мі-
німального, середнього та максимального рівня 
безпеки, сектор максимального рівня безпеки 
ВК середнього рівня безпеки; 2) для жінок – ВК 
середнього рівня безпеки, сектор середнього 
рівня безпеки ВК мінімального рівня безпеки із 
загальними умовами тримання [2].

Отже, наявна система виправних колонії дає 
змогу на якісно новому рівні диференціюва-
ти та індивідуалізувати виконання покарання 
у виді позбавлення волі на певний строк з ура-
хуванням особистості засудженого, характеру, 
ступеня суспільної небезпеки і мотивів вчи-
неного ним кримінального правопорушення 
та поведінки засудженого під час відбування 
покарання.

Варто наголосити, що особливе місце прин-
ципу диференціації та індивідуалізації вико-
нання покарань у системі інших принципів кри-
мінально-виконавчого законодавства полягає 
в тому, що саме він визначає наявну систему 
місць відбування покарань у  КВУЗТ. Це – го-
ловна мета їх діяльності. Виконання покарання 
передбачає здійснення на засуджених не лише 
карального, а й виправного впливу.

Саме в цьому і полягає діалектичний харак-
тер кримінального покарання. Незважаючи на 
діалектичну єдність каральних та виправних 
елементів покарання у виді позбавлення волі 
на певний строк, самій його природі власти-
ві певні протиріччя. Як неодноразово зазнача-
ли юристи, психологи, педагоги та соціологи, 
практика виконання покарань свідчить, що про-
цес виконання та відбування покарань справляє 
як позитивний вплив на засуджених, так і несе 
у собі численні негативні наслідки для їх особи-
стості [7, с. 72]. Вітчизняна пенітенціарна наука 
таким чином розкриває суперечливу природу 
позбавлення волі на певний строк:

1) маючи за мету максимально пристосувати 
людину до життя в нормальних умовах суспіль-
ства, її змушені ізолювати від нього;

2) маючи бажання викорінити у свідомості 
засудженого шкідливі уявлення і звички, його 
разом із тим поміщають у середовище інших 
злочинців, де взаємне «зараження» негативни-
ми звичками і уявленнями найвірогідніше;

3) намагаючись привчити засудженого до 
життя в нормальному середовищі, його одно-

часно поміщають в обстановку, яка, в принципі, 
є ненормальною, неприродною;

4) здатність людини до активної корисної 
діяльності потрібна в кінцевому підсумку для 
відмови її від злочинного способу життя; тим 
часом позбавлення волі значною мірою позбав-
ляє людину самостійності в прийнятті рішень.

З цього приводу варто звернути увагу на 
позицію вітчизняної вченої Т.А. Денисової, 
«незважаючи на позитивні ознаки покарання, 
сучасний стан призначення, виконання та від-
бування позбавлення волі несе в собі найбіль-
ше негативних особливостей: стимулює процес 
відтворення злочинних елементів; є розповсю-
джувачем специфічних традицій і звичаїв; зни-
щує у засудженому особистість; сприяє кримі-
налізації суспільства [8, с. 328] .

Слушною є і позиція зарубіжного вченого 
І.Ю. Бобильова, який, розглядаючи місця позбав-
лення волі як такі, в яких має відбуватися процес 
виправлення і перевиховання засуджених, зазна-
чає, що виконання цього завдання пов’язане зі 
значними труднощами, які зумовлені існуванням 
середовища засуджених [9, с. 64] . Отже, позбав-
лення волі на певний строк справляє суперечли-
вий вплив на засуджених – як позитивний, так 
і негативний, що зумовлено суперечливим ха-
рактером самого покарання: з одного боку, воно 
є необхідним, корисним, оскільки захищає су-
спільство від злочинних посягань, а з іншого – 
руйнує позитивні соціальні зв’язки засуджених, 
виключаючи їх із нормального життя.

Зарубіжний вчений О.Л. Ременсон у зв’яз-
ку з цією властивістю покарання говорив про 
позбавлення волі як про особливе конфліктне 
відношення, для вирішення якого «общество 
вынуждено пожертвовать одной из противо-
речивых сторон» [10, с. 99] . Для цього режим 
у КВУЗТ має зводити до мінімуму різницю між 
умовами життя в установі і на свободі, що має 
сприяти підвищенню відповідальності засудже-
них за свою поведінку і усвідомленню людської 
гідності, не вчиняти нових кримінальних пра-
вопорушень (ч. 2 ст. 102 КВК України).

Таку позицію ми пояснюємо тією обстави-
ною, що, незважаючи на те, що норма ч. 2 ст. 102 
КВК України знаходиться в Розділі III «Вико-
нання покарання у виді позбавлення волі», який 
охоплює правове регулювання виконання як 
позбавлення волі на певний строк, так і довіч-
ного позбавлення волі, має все ж таки існувати 
межа, яка дозволятиме диференціювати обсяг 
кари цих двох різних видів покарання. Дуже 
ідеалістично вважати тримання засуджених  
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до довічного позбавлення волі в приміщеннях 
камерного типу, як правило, по дві особи з що-
денною прогулянкою тривалістю одна година 
таким, що зводить до мінімуму різницю між 
умовами життя в колонії і на свободі.

І ще один аргумент. Вказана теза породжує 
запитання: якщо звести до мінімуму різницю 
між умовами життя в колонії та на свободі, чи 
не втратить покарання власного карального еле-
менту? Порядок і умови відбування покарання 
у КВУЗТ мають відрізнятися від життя на волі, 
оскільки саме це і забезпечує каральну функцію 
покарання. Покарання неминуче завдає страж-
дань тій особі, до якої воно застосовується. 
Саме ця властивість, яка є необхідною ознакою 
покарання, і робить його карою.

Але ця різниця не має бути надмірною, саме 
це і мав на увазі законодавець. У цьому випадку 
йдеться не про відсутність різниці між умовами 
життя при позбавленні волі та на свободі, а про 
принцип економії кримінальної репресії. Цей 
принцип означає, що до кожної винної у вчи-
ненні злочину особи необхідно застосовувати 
таке покарання, яке мінімально необхідне для її 
виправлення, запобігання вчиненню нею нових 
кримінальних правопорушень, для впливу на 
інших нестійких осіб, а також для задоволення 
почуття суспільної справедливості [11, с. 40].

Досить довго в суспільстві побутувала дум-
ка, що ізоляція від суспільства є досить надій-
ним способом утримання асоціальної особи від 
вчинення нових кримінальних правопорушень 
у КВУЗТ і що вона залишається єдиною мож-
ливістю виправлення і ресоціалізації засудже-
них. Однак, як показали дослідження у сфері 
виконання і відбування покарань, вчені зробити 
дещо інший висновок: позитивний ефект у ви-
правленні і ресоціалізації засуджених, запобі-
гання вчинення ними нового кримінального 
правопорушення у КВУЗТ досягається лише 
щодо певної частини засуджених [12, с. 8].

Важливо зазначити, що пенітенціарний стрес, 
який отримує кожен засуджений, певним чином 
впливає на його ставлення до правил внутріш-
нього розпорядку дня у КВУЗТ, на бажання ста-
ти на шлях виправлення з метою дострокового 
звільнення, мотивує прийняти звичаї і традиції 
засуджених, які склалися в КВУЗТ, або погодити-
ся на співпрацю з адміністрацією КВУЗТ.

З цього приводу варто погодитися з вченими 
в галузі психології, що особа, яка вперше була 
затримана і поміщена у слідчий ізолятор, отри-
мала певну життєву кризу, в неї настав психоло-
гічний перелом, а головне, відбулася негативна 

трансформація ціннісно-мотиваційної сфери. 
Ще більше ці процеси вплинули на цю особу 
після вироку суду і поміщення її до КВУЗТ.

Отже, строк призначеного судом покарання 
справляє суттєвий вплив на поведінку засудже-
ного в період адаптації. Окрім цього, він виступає 
своєрідним упорядником кримінально-виконав-
чих відносин між засудженими та адміністра-
цією КВУЗТ, що сприймається засудженим як 
установочна модель поведінки на майбутнє.

Так модель формується на перспективу, яка 
включає можливість зміни умов тримання засу-
джених до покарання у виді позбавлення волі 
на певний строк шляхом жорстокої регламен-
тації поведінки особи під час відбування пока-
рання, оскільки засуджений живе  в постійному 
і тісному оточенні людей, кожен з яких пере-
буває в певному негативному психологічному 
і моральному стані. Вищенаведене може стати 
каталізатором криміногенної мотивації і під-
штовхнути засудженого на вчинення у виправ-
ній колонії кримінального правопорушення.

До речі, за дослідженням вітчизняного вчено-
го А.Х. Степанюка, суб’єктивний стан засудже-
них в умовах виправних колоній характеризу-
ється «високою тривожністю і переживаннями 
загрози», «низькою стійкістю до стресу». Одно-
часно вони демонструють «радикальну і нестій-
ку позицію» [13, с. 13].

У зв’язку з цим з усією гостротою встає про-
блема кадрового забезпечення КВУЗ персона-
лом нової генерації з новими формами і методи-
ками кримінального, кримінально-виконавчого 
права, кримінології, педагогіки та психології. 
На жаль, як показало наше дослідження, рефор-
ми пенітенціарної системи України суттєвих 
змін у роботі персоналу не запропонували.

Отже, на нашу думку, з метою підвищення 
ефективності запобігання кримінальним право-
порушенням у КВУЗТ вважаємо за необхідне 
в період перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції персоналу КВУЗТ проводити навчання за спе-
ціальною програмою з урахуванням специфіки 
роботи із засудженими, які схильні до вчинення 
у КВУЗТ нового кримінального правопорушення.

Також як напрям удосконалення діяльно-
сті виправної колонії як суб’єкта запобігання 
кримінальних правопорушень слід розглянути 
питання про можливість ротації кадрів, тобто 
переведення працівників з однієї установу до 
іншої, хоча б в межах міжрегіонального управ-
ління виконання покарань та пробації. До речі, 
таку пропозицію підтримали 60% опитаних 
нами працівників КВУЗТ.
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Висновки. Завершуючи наше дослідження, 
слід вказати, що діяльність виправної колонії 
щодо запобігання кримінальних правопорушень, 
що вчиняються засудженими, має бути спря-
мована на: 1) створення багаторівневої систе-
ми централізованої охорони і відеоконтролю за 
поведінкою засуджених, особливо в нічний час;  
2) належне виконання персоналом виправної ко-
лонії своїх службових обов’язків; 3) недопущення 
в середовищі засуджених конфліктних ситуацій, 
виявлення і постановку на профілактичний облік 
осіб схильних до вчинення кримінального право-
порушення; 4) своєчасне реагування з боку персо-
налу виправної колонії на злісних порушників ре-
жиму відбування покарання; 5) диференційований 
та індивідуальний підхід корегування поведінки 
засуджених, їх виправлення і ресоціалізацію тощо.
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ВЧИНЕННЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОКАРАННЯ  
У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК

У статті досліджено наукові підходи до виправної колонії як суб’єкта запобігання кримінальним 
правопорушенням, що вчиняються засудженими під час відбування ними кримінального покарання. Доведено, 
що виправна колонія має власний юридичний статус, власну мету, і її діяльність врегульована нормативно-
правовими актами законодавчого та відомчого характеру. У зв’язку з цим з усією гостротою встає проблема 
кадрового забезпечення кримінально-виконавчих установ закритого типу персоналом нової генерації з новими 
формами і методиками кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінології, педагогіки та психології. 
На жаль, як показало наше дослідження, реформа пенітенціарної системи України суттєвих змін у роботу 
персоналу не запропонувала. Також одним із напрямів удосконалення діяльності виправної колонії як суб’єкта 
запобігання кримінальних правопорушень варто розглянути питання про можливість ротації кадрів, тобто 
переведення працівників, з однієї установи до іншої, хоча би в межах міжрегіонального управління виконання 
покарань та пробації. До речі, таку пропозицію підтримали 60% опитаних нами працівників кримінально-
виконавчих установах закритого типу. Зазначено, що діяльність виправної колонії щодо запобігання кримінальних 
правопорушень, що вчиняються засудженими, має  бути спрямована на: створення багаторівневої системи 
централізованої охорони і відеоконтролю за поведінкою засуджених, особливо в нічний час; належне виконання 
персоналом виправної колонії своїх службових обов’язків; недопущення в середовищі засуджених конфліктних 
ситуацій; виявлення і постановку на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення кримінального 
правопорушення;  своєчасне реагування з боку персоналу  виправної колонії на злісних порушників режиму 
відбування покарання; диференційований та індивідуальний підхід корегування поведінки засуджених, їх 
виправлення і ресоціалізацію тощо. Доведено, що кримінальні правопорушення, що вчиняються у виправних 
колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, перешкоджають досягненню цілей покарання, 
ставлячи під сумнів авторитет правосуддя, і дестабілізують оперативну обстановку у виправних колоніях.

Ключові слова: колонія, запобігання, правопорушення, покарання, засуджений, реінтеграція.
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Bohatyrov I.H., Streliuk Ya.V. CORRECTIONAL COLONY AS A SUBJECT OF PREVENTION  
OF THE COMMISSION OF CRIMINAL OFFENSES BY CONVICTED PERSON TO A CERTAIN TERM 
OF IMPRISONMENT

The scientific approaches to the correctional colony as a subject of prevention of the commission of criminal 
offenses by convicted person during serving their criminal sentence. A correctional colony is found to have its own 
legal status, its own purpose and its activities are regulated by regulatory legal acts of a legislative and departmental 
character. In this regard, the problem of personnel support of criminal executive institutions of a closed type with 
new generation personnel with new forms and methods of criminal, penal enforcement law, criminology, pedagogy 
and psychology is becoming actual. Unfortunately, as our study showed, the reform of the penitentiary system of 
Ukraine did not offer significant changes in the work of staff. So, in our opinion, in order to increase the effectiveness 
of prevention of criminal offenses in criminal executive institutions of a closed type, we consider it is necessary to 
conduct training in a special program during the period of retraining and advanced training staff of criminal executive 
institutions of a closed type, taking into account the specifics of working with convicts who are prone to committing 
a new criminal offense in criminal executive institutions of a closed type. Also, one of the areas of improvement in 
the activities of a correctional colony as a subject of prevention of the commission of criminal offenses should be 
considered the possibility of personnel rotation, that is, the transfer of employees from one institution to another one, 
at least within the interregional Department for the execution of sentences and probation. By the way, this proposal 
was supported by 60% of the employees of the criminal executive institutions of a closed type, who were asked by 
us. It is indicated that the activities of the correctional colony for the prevention of criminal offenses committed 
by convicts should be aimed at: creating a multi-level system of centralized protection and video monitoring of 
the behaviour of convicts, especially at night; proper activity of the official duties by correctional colony staff; 
prevention of conflict situations among convicts; identification and registration for preventive registration of persons 
prone to committing a criminal offense; timely response on the part of the correctional colony staff to malicious 
violators of the regime of serving a sentence; deferential and individual approach to correcting the behaviour of 
convicts, their correction and resocialization, etc. The criminal offenses committed in correctional colonies of the 
State Penitentiary Service of Ukraine is found to hinder the achievement of the goals of punishment, questioning the 
authority of justice and destabilizing the operational situation in correctional colonies.

Key words: colony, prevention, offense, punishment, convicted, reintegration.
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