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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРАВА  
ТА ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА 
Костицький  
В.В. Соціолого-правове обґрунтування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення 

СОЦІОЛОГО-ПРАВОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Костицький В.В. 
(доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор) 

 
Анотація. У статті розглядаються традиційні види юридичної відповідальності за екологічні 

правопорушення – дисциплінарна, адміністративна, кримінальна та цивільно-правова, а також ставиться питання 
про конституційну відповідальність у системі охорони довкілля як відповідальність не тільки перед державою, але й 
перед суспільством з огляду на трактування автором конституції у якості Cуспільного договору. 

Ключові слова: юридична відповідальність, екологічні правопорушення, конституційна відповідальність, 
Cуспільний договір. 

Аннотация. В статье рассматриваются традиционные виды юридической ответственности – 
дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая, а также ставится вопрос о выделении 
конституционной ответственности в системе охраны окружающей природной среды как ответственности не 
только перед государством, но и перед обществом с учетом того, что конституция является Oбщественным 
договором. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, экологические правонарушения, конституционная 
ответственность, Oбщественный договор.  

Annotation. In this article the traditional forms of liability for ecological delinquencies such as disciplinary, 
administrative, criminal and civil liability are considered as well as the problem of constitutional liability as the responsibility 
not only to the state but also to the society in the system of protection the environment is stated with regard to the 
interpretation of the constitution as a Social agreement. 

Key words: liability, ecological delinquency, constitutional liability, Social agreement. 
 
Глобалізація суспільного життя обумовлює постановку питань про пошук ефективних 

засобів подолання ризиків, які у якості загальнопланетарних постали перед сучасною 
цивілізацією. У їх числі – проблеми охорони довкілля. 

Традиційні уявлення, успадковані наукою екологічного права України від радянської 
школи екологічного права, сьогодні не завжди можуть надати готові рецепти у справі охорони 
навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Адже в основі теоретичних 
досліджень радянської школи екологічного права часто знаходились догматичні спроби 
обґрунтування шляхів удосконалення державно-правового регулювання цієї сфери суспільних 
відносин на засадах партійно-державного керівництва, а тому наук і практика робили ставку на 
вдосконалення управління і контролю. 

Українські вчені із крокуванням до незалежності держави розраховували на значну роль 
ринкового регулювання, що обумовило навіть закладення у Конституції України моделі 
ліберальної держави. Великі очікування на економічні або економіко-правові важелі забезпечення 
раціонального природокористування та екологічної безпеки оправдались не на стовідсотково. В 
цих умовах ми повернулися до пошуків подолання опору приватизованої економіки та протегую 
чого їй бюрократичного апарату з метою збереження довкілля для нинішнього та майбутніх 
поколінь українців і усіх землян.  

На сьогоднішній день оптимальним видається побудова екологічної політики держави на 
базі не тільки адміністративно-правових та економіко-правових засобів. Стало питання про 
удосконалення інституту юридичної відповідальності у системі охорони довкілля та пошуки 
шляхів подолання еколого-правового нігілізму, розвиток екологічної етики та формування 
еколого-правової культури. Це ті чотири опори, на які має опиратися держава у здійсненні своєї 
екологічної функції.   

Очевидно, що поряд із сприянням держави формуванню еколого-правової культури, 
методами екологічного стимулювання, адміністративного регулювання в системі охорони 
довкілля значне місце належить юридичній відповідальності як важливому інституту екологічного 
права. Не вдаючись до теоретичної дискусії з приводу суті юридичної відповідальності, що було 
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вже зроблено у працях багатьох вчених[1], які не втратили своєї актуальності, зазначимо, що 
юридична відповідальність за екологічні правопорушення – це застосування передбачених 
законом засобів впливу до порушників законодавства про охорону довкілля.  

До екологічних правопорушень належать порушення в галузі охорони довкілля, тобто, 
охорони природи, природокористування, відтворення природних ресурсів і забезпечення 
екологічної безпеки. Екологічним правопорушенням є винне, протиправне діяння ( дія або 
бездіяльність), яке порушує екологічний правопорядок, санкціоновані або встановлені державою 
екологічні права і обов’язки людини або юридичних осіб, вимоги екологічної безпеки, норми і 
правила природокористування, за вчинення якого законом передбачена юридична 
відповідальність 

Видове розмаїття екологічних правопорушень обумовлюється законодавчим закріпленням 
розгалуженої системи екологічних вимог, які включають вимоги щодо екологічної безпеки, 
раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища. В галузі 
використання природних ресурсів, зокрема, в їх складі можна виділити лісові, земельні, 
атмосферно-повітряні, фауністичні, флористичні, гірничі та інші екологічні правопорушення. В 
галузі охорони навколишнього природного середовища виділяють порушення природоохоронних 
вимог на стадії прийняття рішень, порушення вимог в процесі здійснення господарської та іншої 
діяльності, порушення вимог охорони об’єктів природокористування, що підлягають особливій 
охороні. В галузі екологічної безпеки екологічними правопорушеннями є невиконання заходів 
щодо попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій, 
порушення вимог екологічної безпеки в процесі здійснення господарської та інших видів 
діяльності. 

Слід зазначити, що законодавець виділив окремо екологічні злочини та екологічні 
правопорушення. Перелік останніх досить широкий. В узагальненій формі екологічні 
правопорушення сформульовані і закріплені в ст. 68 Закону України “Про охорону навколишнього 
природного середовища”, а також містяться в актах екологічного законодавства. Разом з тим, в 
переліку таких екологічних правопорушень не знайдемо згадки про порушення конституційного 
права людини на безпечне довкілля, гарантоване ст. 50 Конституції України, або ж права кожного 
громадянина користуватися природними об’єктами права власності українського народу, права 
загального природокористування, яке випливає із ст. 13 Конституції України. 

Об’єктом екологічного правопорушення прийнято вважати суспільні відносини, на які таке 
правопорушення посягає і своїм наслідком має завдання шкоди. Можна говорити про об’єкт 
екологічного правопорушення у «вузькому» екологічному розумінні як екологічні 
правовідносини, на які посягає правопорушення, або у «широкому» розумінні як суспільні 
відносини у цілому, враховуючи . що предметом правового регулювання екологічного права є 
відносини у галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, раціонального 
природокористування та охорона життя і здоров’я людей. Отже, об’єктом екологічного 
правопорушення є також і правовідносини, які виникають у зв’язку із порушенням 
конституційних норм в галузі охорони довкілля. 

Суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона, об’єктивна сторона правопорушення, мотиви і цілі 
його вчинення разом утворюють склад екологічного правопорушення, наявність якого дає 
підстави для притягнення винних у скоєнні цього правопорушення до юридичної відповідальності.  

Вчинення екологічного правопорушення є фактично єдиною підставою для юридичної 
відповідальності. Але неодмінною умовою для цього повинна бути також наявність у законі 
прямої вказівки про застосування відповідних заходів впливу до правопорушника, тобто правовою 
підставою відповідальності є правові норми, які закріплюють у галузі екології санкції за 
недотримання або порушення цих обов’язків. Якщо мова заходить про порушення конституційних 
приписів у сфері охорони довкілля, то застосування державного примусу до правопорушника 
може бути обумовлене загальними засадами юридичної відповідальності щодо органів державної 
влади і місцевого самоврядування. 

В основі класифікації юридичної відповідальності за порушення екологічного 
законодавства лежить характер санкції, яка застосовується за вчинення правопорушення. 



5 
 

Відповідно до цього критерію, відповідальність поділяється на: кримінальну, дисциплінарну, 
цивільно-правову, адміністративну. Сьогодні вчені також виділяють такі види відповідальності за 
екологічні правопорушення, як конституційна[2].  

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення є окремим видом 
юридичної відповідальності. Особливістю даного виду відповідальності є те, що її підстави, коло 
суб’єктів, види та перелік стягнень визначаються численними актами законодавства, проте 
останнім, на відміну від кримінального чи адміністративного законодавства, не встановлюється 
конкретний перелік дисциплінарних проступків у галузі охорони навколишнього середовища, за 
які настає відповідальність. Крім того, специфіка дисциплінарної відповідальності за екологічні 
правопорушення полягає у її застосування за одним лише фактом вчинення правопорушення 
незалежно від настання екологічних наслідків. Тобто, підставою для застосування 
дисциплінарного стягнення може виступати виключно факт вчинення дисциплінарного проступку 
у сфері відносин, врегульованих актами екологічного законодавства, тобто, у галузі використання 
природних ресурсів, галузі охорони навколишнього природного середовища або в галузі 
забезпечення екологічної безпеки. 

Межі застосування дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення 
обмежуються сферою взаємовідносин між працедавцем і працівником (а щодо керівника 
підприємства – між таким керівником і представницьким органом працівників або ж 
вищестоящим, в порядку підпорядкованості, державним органом чи організацією) виключно в 
частині настання факту невиконання чи неналежного виконання останнім своїх трудових 
(посадових, службових) обов’язків, пов’язаних з використанням природних ресурсів, охороною 
навколишнього середовища, а також порушення вимог екологічного законодавства, дотримання 
якого є обов’язком такого працівника відповідно до положення , статуту, посадової інструкції, 
правил внутрішнього трудового розпорядку і та ін. 

Відповідним чином визначається коло суб’єктів дисциплінарної відповідальності та перелік 
об’єктів дисциплінарних проступків. Суб’єктами дисциплінарної відповідальності є посадові 
особи і працівники підприємства, організації, установи. 

Об’єктом дисциплінарних проступків, як зазначають О.Л.Дубовик, Л.Кремер, Г.Любе-
Вольфф, є “порядок діяльності, обов’язковий для дотримання вказаними у відповідному 
нормативному, правозастосовчому чи іншому правовому акті особами (керівниками чи 
працівниками), спеціальні і загальні вимоги щодо безпеки діяльності, визначені законним шляхом 
плани, програми чи інші комплексні  або окремі заходи, реалізація і контроль за якими включені в 
службові функції”[3]. 

Основними актами законодавства в Україні, якими регламентується дисциплінарна 
відповідальність за екологічні правопорушення, є Закон України “Про охорону навколишнього 
природного середовища” та Кодекс законів про працю України. За екологічні правопорушення 
можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень, як догана і звільнення. Крім того, 
можуть застосовуватися інші види стягнень, визначені дисциплінарними статутами, положеннями, 
статутами та іншими правовими актами, зокрема, зауваження або депреміювання. 

Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення полягає у застосуванні 
уповноваженими органами і посадовими особами адміністративних стягнень до суб’єктів, винних 
у вчиненні адміністративного проступку в галузі природокористування і охорони навколишнього 
природного середовища. Ця відповідальність є оперативним засобом впливу на правопорушників, 
оскільки застосовується вона в адміністративному, інколи в судовому порядку і для її 
застосування не вимагається підрахунку збитків.  

Відповідно до чинного законодавства, за вчинення екологічного правопорушення 
застосовується одне з таких стягнень: штраф, попередження, конфіскація предметів, які були 
знаряддям правопорушення, позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з деякими 
видами експлуатації природних ресурсів і охорони природи[4]. Зазначимо, що в актах 
екологічного законодавства можуть бути сформульовані й інші склади адміністративних 
проступків. Питання притягнення відповідальності за такі правопорушення можна ставити, 
довівши, що у них правопорушеннях є також порушення норм Конституції України. 
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Екологічна складова присутня і в адміністративних правопорушеннях, що вчиняються в 
промисловості, будівництві, у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, у сільському 
господарстві, ветеринарії, у сфері меліорації тощо. До таких, зокрема, належать: порушення вимог 
законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості; 
порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік 
вибухових матеріалів у галузях промисловості; порушення правил і норм ядерної та радіаційної 
безпеки; порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних 
станцій і мереж, енергетичного обладнання; потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного 
врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних 
сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств; 
порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів; ввезення в Україну, вивезення з 
України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об’єктів 
регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю; порушення правил щодо карантину 
тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог тощо. 

У зв’язку із надзвичайно низькою ефективністю цих санкцій ми стоїмо перед фактом 
гострої необхідності кодифікації адміністративного законодавства, що встановлює 
адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення в галузі охорони довкілля, 
необхідністю посилення їх репресивного характеру адміністративної відповідальності, зокрема 
збільшення в декілька разів розміри адміністративних штрафів за екологічні правопорушення. 

Кримінальна відповідальність за порушення екологічного законодавства застосовується 
тільки судами за вчинення суспільно небезпечних екологічних правопорушень, тобто злочинів 
проти довкілля, які передбачені у Кримінальному кодексі України. Екологічні злочини (злочини 
проти довкілля) – передбачені кримінальним законом суспільно-небезпечні діяння, які посягають 
на право громадян і суспільства на екологічну безпеку, на безпечне для життя і здоров’я 
навколишнє середовище, встановлений порядок використання природних ресурсів. 

Саме у Кримінальному кодексі український законодавець забезпечив подальший розвиток 
та використання терміну «довкілля», який появився у Конституції України завдяки старанням 
автора. Під довкіллям, у тому числі і у кримінально-правовому контексті, слід розуміти 
середовище, яке оточує людину, є доступним і придатним для перебування людини. Синонімом 
цього терміна може бути поняття “навколишнє середовище”. Довкілля включає як природне 
середовище, так і створене людиною середовище для її життя (урбанізовані території, 
агломерації). Природне середовище, у свою чергу, об’єднує як незайману, так і рукотворну 
природу (лісонасадження, парки, водосховища, ставки). Екологічна безпека представляє собою 
стан захищеності довкілля від порушення екологічної рівноваги внаслідок використання 
природних ресурсів або забруднення навколишнього середовища, що передбачає упередження 
(недопущення) виснаження і знищення природних ресурсів, захворювання та смертність людей. 
Система заходів з екологічної безпеки встановлена Законом України “Про охорону 
навколишнього природного середовища” і передбачає: екологічні вимоги до розміщення, 
проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та 
інших об’єктів (ст. 51); охорону навколишнього природного середовища при застосуванні засобів 
захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та 
інших препаратів (ст. 52); охорону навколишнього природного середовища від неконтрольованого 
та шкідливого біологічного впливу (ст. 53); охорону навколишнього природного середовища від 
акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів та 
радіоактивного забруднення (ст. 54); охорону навколишнього природного середовища від 
забруднення відходами (ст. 55); екологічну безпеку транспортних засобів (ст. 56); додержання 
вимог екологічної безпеки при проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, 
винаходів, застосуванні нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем (ст. 57); 
вимоги екологічної безпеки щодо військових оборонних об’єктів та військової діяльності (ст. 58); 
екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів (ст. 59). 

Об’єктом екологічних злочинів є екологічна безпека, життя і здоров’я людей, право 
людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля, закріплене у статті 50 Конституції України. 
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Об’єктом злочинного порушення правил екологічної безпеки є суспільні відносини в галузі 
захисту життя і здоров’я людей та забезпечення стану довкілля, придатного і безпечного для 
життя і здоров’я, збереження екологічної рівноваги шляхом нормування і лімітування 
використання природних ресурсів і негативних впливів на навколишнє природне середовище[5]. 

Предметом злочинів проти довкілля і порушення правил екологічної безпеки, зокрема, є 
об’єкти природи як незайманої, так і рукотворної (земельні, водні, лісові ресурси, тваринний і 
рослинний світ, надра, об’єкти природно-заповідного фонду, атмосферне повітря), а також 
оточуюче людину середовище (урбанізовані території, агломерації), продукти харчування і 
тваринні корми. 

Особливістю застосування кримінальної відповідальності за екологічні злочини є її 
поширення виключно на фізичних осіб. Більшість складів злочинів проти довкілля передбачає 
тяжкі наслідки, як, наприклад, загибель людей або створення небезпеки для їхнього життя і 
здоров’я та захворювання, тривалий простій підприємств, масова загибель об’єктів тваринного 
світу, знищення і пошкодження рослинного світу, виснаження природних ресурсів, екологічне 
забруднення значних територій. 

Склади екологічних злочинів не охоплюються тільки розділом VIII Кримінального кодексу 
України – “Злочини проти довкілля”. У цьому розділі поміщені злочини, які позначаються 
умисною суспільною небезпекою і тяжкими наслідками. Екологічні правопорушення (порушення 
законодавства про охорону довкілля), наслідком яких є пошкодження або знищення природних 
ресурсів, якщо ці діяння не охоплюються складами злочинів, визначених у згаданому розділі VIII 
Кримінального кодексу України, тягнуть відповідальність за статтями 194, 196, 347, 352, 378. Інші 
тяжкі наслідки злочинного порушення правил екологічної безпеки, окрім загибелі людей та 
екологічного забруднення значних територій, – це масові захворювання людей, масова загибель 
об’єктів тваринного і рослинного світу, поширення епідемії, епізоотії (масового захворювання 
тварин) та інше. 

Обов’язковим при кваліфікації злочинів проти довкілля є встановлення причинного зв’язку 
між діяннями винних осіб та злочинним результатом – загибеллю чи захворюванням людей, масовою 
загибеллю об’єктів тваринного і рослинного світу, забрудненням довкілля. 

Притягнення до кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від відшкодування 
заподіяної шкоди. Поряд із запровадженням плати за забруднення довкілля в межах, встановлених 
дозволами, екологічними нормативами, відшкодування шкоди також є своєрідним засобом 
реалізації міжнародно-правового принципу – “забруднювач платить”, який закріплений у статті 66 
Конституції України. 

Під екологічною шкодою розуміють будь-яке погіршення стану навколишнього 
середовища внаслідок порушення правових екологічних вимог. Цивільно-правова відповідальність 
за порушення екологічного законодавства передбачає відшкодування матеріальної  шкоди 
природному середовищу, здоров’ю і майну громадян, майну юридичних осіб, оскільки наслідком 
екологічного правопорушення може бути також заподіяння шкоди здоров’ю і майну громадян, 
юридичних осіб.  

Цивільно-правова відповідальність виражається найчастіше у двох формах: відшкодування 
збитків і стягнення неустойки. Відшкодування збитків у натурі в еколого-правовій практиці має 
обмежене застосування. Різновидом майнової відповідальності в галузі охорони довкілля є так 
звана таксова відповідальність за екологічні правопорушення. Зазначимо, що такси, встановлені за 
самовільне використання об’єктів рослинного або тваринного світу, є умовними, потребують 
перегляду з урахуванням сучасної екологічної ситуації і не покривають шкоди, завданої у зв’язку з 
порушеннями екологічного законодавства. Екологічні збитки відшкодовуються незалежно від 
застосування інших видів юридичної відповідальності. 

Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про охорону довкілля має 
на меті відновлення довкілля або компенсацію заподіяної екологічними правопорушеннями шкоди 
і передбачена Цивільним кодексом України. Компенсація заподіяної екологічними 
правопорушеннями шкоди може бути здійснена в натурі – шляхом усунення порушником 
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наслідків власних протиправних дій власним коштом, або ж в грошовому виразі – шляхом 
відшкодування заподіяних збитків, розрахованих за спеціальною методикою. 

Особливості застосування цивільної відповідальності за порушення екологічного 
законодавства визначені Законом України “Про охорону навколишнього природного 
середовища”[6], статтею 69 якого передбачається, що шкода, заподіяна внаслідок порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації, як 
правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та незалежно від 
збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних 
ресурсів.  

Залишаючись інститутом екологічного права, юридична відповідальність включається як 
вид діяльності по застосуванню санкцій до порушників еколого-правових норм усіх елементів 
інституційної системи, а як їх функція – функціональної підсистеми.  

Юридична відповідальність виступає у формі економічних санкцій, визначених 
законодавством. Тому такі види санкцій, як штрафи за понадлімітне використання природних 
ресурсів чи понадлімітне забруднення довкілля, є складовими економіко-правового механізму 
охорони навколишнього природного середовища і одночасно складовими юридичної 
відповідальності за екологічні правопорушення.  

Екологічні правопорушення здебільшого обумовлюють негативні наслідки віддаленого 
характеру, які зачіпають інтереси, здоров’я і навіть життя усього суспільства або його значної 
частини, що обумовлює постановку питання про конституційну відповідальність у системі 
охорони довкілля з врахуванням місця і ролі конституції у житті соціуму як суспільного договору. 
Зокрема, Конституцію Верховна Рада України ухвалила від імені Українського народу – громадян 
всіх національностей. Тому за своїм юридичним значенням сучасна конституція є Суспільним 
договором між державою та громадянським суспільством, договором, за яким держава бере на 
себе зобов'язання обслуговувати суспільство та визнає і гарантує права людини, у тому числі 
держава має забезпечувати екологічну безпеку та реалізацію екологічних прав і свобод людини.  

Конституційної відповідальності за екологічні правопорушення може розглядатися з точки 
зору правової охорони Конституції або ж як відповідальність влади за стан законності у 
правотворчій і правозастосовчій діяльності державного апарату і його представників, як охоронне 
правове відношення, яке має відображення у застосуванні певних, встановлених державою 
санкцій, чи як відповідальність органів державної влади, в тому числі органів виконавчої влади, а 
також органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб за порушення 
Конституції України і законів України, які регулюють конституційно-правові відносини[2]. 

Отже, суб’єктами конституційної відповідальності можуть бути держава у цілому, державні 
органи, посадові чи службові особи, але не всі, а тільки призначені на посади відповідно до 
Конституції України, у тому числі і посадові та службові особи, про яких у Конституції України 
не згадується, але ці особи були призначені за результатами виборів, домовленостями між 
політичними партіями в особі фракцій та депутатських груп. 

Остання теза, як на нашу думку, є підставою для обґрунтування розмежування 
конституційної (у чистому вигляді) та інших видів юридичної відповідальності, у зв’язку із чим 
можна підтримати позицію Л.Бориславського, який пропонує конституційну відповідальність 
розглядати як “самостійний вид юридичної відповідальності, коли настання несприятливих 
наслідків для суб’єктів конституційної відповідальності, спрямоване перш за все на захист 
Конституції України і законів України, які регулюють конституційно-правові відносини”[7]. З 
такого визначення напрошується логічний висновок, згідно з яким підставою конституційної 
відповідальності є вчинення конституційного правопорушення. Таким, у свою чергу, може 
вважатися пряме порушення конституційно-правової заборони, або ж невиконання функцій, 
завдань, обов’язків, покладених конституційно-правовою нормою на суб’єктів конституційно-
правових відносин.  

За екологічні правопорушення, які за об’єктивною стороною є порушеннями відповідними 
суб’єктами норм Конституції України, конституційних прав людини і громадянина, зокрема, права 
кожного громадянина користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до 
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закону (ст. 13); права кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50), права на 
відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
(ст. 50), права вільного доступу до інформації про стан довкілля та на її поширення (ст. 50), 
відповідальність встановлена в адміністративному, кримінальному, цивільному та трудовому 
законодавстві. Разом з тим,  не визначена  відповідальність за невиконання державою обов’язків 
відповідно до статті 3 Конституції України, за якою права і свободи громадян визначають зміст і 
обов’язки держави.  Державним органом, на який покладено обов’язок забезпечувати реалізацію 
Орхуської Конвенції про доступ до екологічної інформації є Міністерство охорони навколишнього 
природного середовища України. Тому відповідальність за порушення права на екологічну 
інформацію з конституційної та політичної відповідальності політичної партії, яка делегувала на 
посаду Міністра охорони навколишнього природного середовища України, може 
трансформуватися в дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність посадових 
осіб Міністерства. Зрозуміло, що суб’єктами конституційної відповідальності можуть лише 
Міністри, їх заступники, можливо керівники служб, департаментів, призначені на посади за так 
званими партійними квотами або за домовленостями партій, що створили групи і фракції у 
парламенті. 

За порушення права громадян користуватися природними об’єктами власності 
Українського народу конституційна відповідальність може наступати у випадку ухвалення рішень, 
у тому числі нормативно-правових актів  у галузі охорони довкілля, які перешкоджають реалізації 
цього права. Така відповідальність може бути також обумовлена зловживанням повноваженнями, 
або ж невжиттям державними органами відповідних заходів та неприйняттям екологічно-
значимих рішень (якщо цим порушуються відповідне право особи) з боку державних органів, 
наприклад, щодо визначення засад використання природних ресурсів виключної (морської) 
економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та 
експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку виключно законами України (ст. 92), 
повноваження щодо забезпечення проведення політики у сферах охорони природи, екологічної 
безпеки і природокористування (ст. 116), повноваження щодо прийняття рішення про введення в 
Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану (ст. 106), повноваження щодо нагляду 
за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами (ст. 
121), повноваження щодо розроблення, затвердження та реалізації програм Автономної 
Республіки Крим з питань раціонального природокористування, охорони довкілля – відповідно до 
загальнодержавних програм, а також ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення 
зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих її місцевостях 
(ст. 138).   

Конституційна відповідальність також може наступати за порушення конституційних 
імперативів, зокрема, зобов’язання держави щодо забезпечення екологічної безпеки і підтримання 
екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – 
катастрофи планетарного масштабу, (ст. 16), заборони щодо використання власності у спосіб, який 
призводив би до погіршення екологічної ситуації і природні якості землі (ст. 41), заборони щодо 
засекречення інформації про стан довкілля (ст. 50), заборони щодо заподіяння шкоди природі (ст. 
66); зобов’язання щодо відшкодування завданих збитків природі (ст. 66). 

В подальшому зазначені права, імперативи, повноваження тощо розвиваються і 
конкретизуються в актах законодавства – кодексах, законах. Базовим тут, наприклад, є Закон 
України “Про охорону навколишнього природного середовища”, який визначає право власності на 
природні ресурси, екологічні права та обов’язки громадян, повноваження рад, органів управління 
у галузі охорони навколишнього природного середовища, заходи щодо забезпечення екологічної 
безпеки тощо.  

Настання конституційної відповідальності у випадку, наприклад, виникнення такого 
правопорушення, як порушення законодавчих вимог щодо екологічних нормативів, можна 
розглядати стосовно суб’єктів конституційно-правових відносин, до повноважень яких належить 
розробка нормативів та здійснення контролю за їх дотриманням, у разі невиконання цими 
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суб’єктами зазначених повноважень, що несе загрозу екологічній безпеці. За такої ситуації  
доречно ставити питання про логічність послідовних причинно-наслідкових зв’язків між 
елементами єдиного ланцюга – “запровадження екологічного нормативу – контроль за 
дотриманням екологічного нормативу – гарантії права громадян на екологічну безпеку”. Право ж 
громадян на екологічну безпеку, яке грунтується на загальнолюдському природному праві на 
безпеку[8], що дістало юридичне оформлення на конституційному рівні та деталізоване у чинному 
законодавстві як порушення нормативів екологічної безпеки і є свідченням порушення безпеки 
(тобто створення небезпеки) як важливої ознаки якості довкілля і нормативної ознаки права 
громадян на екологічну безпеку, а зазначені дії або бездіяльність підлягають кваліфікації на 
підставі системи ознак екологічного ризику, що має передбачати підвищену юридичну 
відповідальність.  

Захист порушених екологічних прав, закріплених у Конституції України, може відбуватися 
у порядку адміністративного або конституційного судочинства у залежності від юридичної сили 
нормативного правового акту, який порушує екологічні права і свободи людини. В інших 
випадках справа може розглядатися у порядку цивільного чи кримінального судочинства або 
дисциплінарного провадження. Відповідно, випливає, що за аналізовані порушення будуть 
застосовуватися дисциплінарні, майнові, адміністративні або кримінально-правові санкції. Тому 
логічне запитання: чи передбачає конституційна відповідальність конституційно-правові санкції і 
хто може їх застосувати.   

З огляду на характер екологічного правопорушення, вчиненого тим чи іншим суб’єктом 
конституційно-правових відносин, стосовно таких можуть наступати різні види конституційної 
відповідальності – від відставки конкретної посадової особи (у разі вчинення правопорушення 
конкретною посадовою особою або ж конкретним органом влади чи управління) до політичної 
відповідальності (наприклад, законодавця у разі його дій або бездіяльності, наслідком яких може 
бути порушення конституційних прав громадян на безпеку довкілля тощо).  

Застосування таких санкцій може мати і позасудовий порядок. Відставка посадової особи 
може бути як результатом звільнення, так і реалізована шляхом подання заяви про відставку на 
вимогу партії, фракції у Верховній Раді України, комітету Верховної Ради України. Конституційна 
відповідальність може також полягати у проголошення недовіри Уряду за рішенням Парламенту 
або прийнятті рішення про розпуск Парламенту та дострокові вибори. Конституційна 
відповідальність за екологічні правопорушення може застосовуватися незалежно від інших видів 
юридичної відповідальності.  

Аналіз інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення дає підстави 
зробити висновок про, щонайменше, три важливі проблеми, які стоять на заваді його ефективного 
використання, окрім еколого-правового нігілізму: ухилення окремих посадових осіб від 
застосування санкцій щодо порушників, а також слабкість та малозначність цих санкцій. Маються 
на увазі законодавчі протиріччя, неузгодженості у визначенні певних діянь як правопорушення у 
Законі “Про охорону навколишнього природного середовища”, Кодексі про адміністративні 
правопорушення, Кримінальному кодексі України, Законі “Про охорону навколишнього 
природного середовища” та між Земельним, Лісовим, Водним кодексом, Кодексом про надра, 
іншими законами. І нарешті, суперечності між Кодексом про адміністративні правопорушення і 
Кримінальним кодексом України та галузевими природоресурсовими законодавчими актами, 
природоресурсовим законодавством у цілому. 

На нашу думку, інститут юридичної відповідальності слід надалі вдосконалювати шляхом 
розширення санкцій майнового характеру, оскільки кримінально-правова репресія, навіть смертна 
кара не забезпечують підвищення ефективності юридичної відповідальності у демократичному 
суспільстві[9]. 

Інститут юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, з одного боку, є 
складовою системи екологічного права, а з другого, – поєднує її з інституційною та 
функціональною підставами економіко-правового механізму охорони довкілля, використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, оскільки застосування заходів 
адміністративного впливу, відшкодування заподіяної шкоди (забруднювач платить), притягнення 
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до кримінальної відповідальності за екологічні злочини є однією зі складових повноважень ряду 
органів управління, формою реалізації їх компетенції у цій сфері і викликає значний науковий 
інтерес. 

За змістом конституційні положення щодо охорони навколишнього природного 
середовища дають підстави говорити про закріплення у Конституції України взаємного обов’язку 
(відповідальності) особи, держави і суспільства щодо забезпечення права людини на чисте 
довкілля. Норми екологічного та інших галузей права розвивають ці положення. Розглядаючи 
Конституцію України як Суспільний договір, можемо стверджувати, що не тільки норми 
екологічного права, спрямовані на збереження довкілля для нинішнього і прийдешніх поколінь, 
але й сам інститут юридичної відповідальності за екологічні правопорушення є соціолого-
правовою проблемою.  
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Богдан А. Футей Роль суду присяжних в США і Україні (порівняльний аналіз) 

РОЛЬ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В США ТА УКРАЇНІ 
(ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) 

Богдан А. Футей 

Богдан А. Футей є суддею Федерального суду претензій США і був призначений на посаду Президентом 
Рональдом Рейганом у травні 1987 року. Починаючи з 1991 року, суддя Футей є активним учасником різних програм з 
верховенства права і демократизації в Україні. Він брав у суддівських програмах обміну, семінарах, робочих групах 
та був радником Робочої групи з питань розробки Конституції України та Парламенту України. Він також був 
офіційним спостерігачем підчас парламентських виборах в 1994, 1998, 2002 та 2006 роках, президентських виборах в 
1994, 1999, 2004 та 2010 роках, та проводив огляд українського виборчого права та розробляв керівні принцип для 
міжнародних спостерігачів.  

З прийняттям нової Конституції, Україна зробила спробу здійснити перехід у сфері 
гарантій прав людини, та і загалом у правовій галузі, до демократичної системи, що базується на 
верховенстві права. Однак, як свідчить досвід інших демократичних країн, єдиного шляху захисту 
і здійснення прав людини, необхідних для збереження демократії, не існує. Слід також зазначити, 
що Конституція України чітко не виписує методу гарантування певних прав та процедур, тож 
багато з них залежить від майбутніх законів, які визначатимуть ці деталі. У такий спосіб 
Конституція залишила декілька ключових питань відкритими для дискусії під час підготовки цих 
законів. Серед таких питань є роль суду присяжних в Україні. Конституція гарантує право на 
розгляд справи судом присяжних, проте ні Конституція, ні Закон України «Про судоустрій 
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України» від 2001 року не встановлюють процедур, необхідних для суду присяжних. Новий закон 
«Про судоустрій і статус суддів» від 2010 року також не торкається цього питання. Однак, зміни 
до закону прийняті Верховною Радою 13 квітня, 2012 року доповнюють і пояснюють положення 
щодо порядку реалізації присяжними судової влади та інших пов’язаних з цим питань.[1] 
Хочеться вірити, що ці зміни до закону зможуть в практиці втілити права гарантовані 
Конституцією 1996 року щодо суду присяжних. 

1. Суд Присяжних в США
Конституція Сполучених Штатів Америки гарантує суд присяжних у всіх кримінальних

справах. Верховний Суд США визначив право на суд присяжних як «основоположне в 
американській системі правосуддя» та як найважніший елемент Шостої поправки до Конституції 
США, яка стосується права на суд присяжних у кримінальних справах та Сьомої, що стосується 
права на суд присяжних у цивільних справах.[2] Суд присяжних що складається з громадян, які 
обираються сторонами у справі, є невід’ємною частиною судової системи у Сполучених Штатах. 
Під час судового розгляду присяжні визначають факти по справі та визначають чи ці факти 
свідчать на користь позивача чи обвинуваченого. На час прийняття Конституції США, суд 
присяжних складався з дванадцяти членів. Така кількість не є вимогою Конституції, оскільки 
Верховний Суд дозволив судити обвинуваченого у тяжких злочинах в суді штату судом, що 
складається з шести присяжних.[3] 

Оскільки доля підсудного у судовій системі США багато в чому залежить від рішень суду 
присяжних, який складається з пересічних громадян, то вирішальне значення має забезпечення 
безсторонності суду присяжних. Ця безсторонність гарантується двома вимогами щодо 
формування суду присяжних. По-перше, суд присяжних повинен обиратися з представницької 
вибірки громадськості. Однак, наявність того факту, що вибірка присяжних не є пропорційно 
представлена різними групами населення (чи то жінки, чи афроамериканці) не є достатньою 
підставою для демонстрування  порушення цієї вимоги. Сторона, що подає протест, повинна 
також довести факт маніпулювання присяжними, задля того, щоб відсторонити цей конкретний 
склад суду присяжних. Другою вимогою є те, що присяжні повинні бути безсторонні та повинні 
ухвалити рішення  лише на підставі доказів, представлених на судовому розгляді. Таким чином, 
якщо хтось з присяжних був схильний піддатися тиску або впливу (наприклад хабар), це є 
порушенням права обвинуваченого на безсторонній розгляд справи судом присяжних. А отже, 
якщо подібне трапляється, суддя повинен провести слухання з метою визначення, чи є суд 
присяжних неупередженим чи ні. Іншими обставинами, що загрожують безсторонності, є 
приватне спілкування з присяжним, факт, що місце проведення судового процесу було 
«бомбардовано» інформацією про судовий розгляд, чи випадок, коли присяжні володіють 
інформацією щодо істотних фактів справи ще до початку процесу. 

З метою запобігання цим обставинам, суди першої інстанції у Сполучених Штатах 
використовують досудову процедуру, відому як voir dire (з давньофранцузького-говорити правду - 
допит судом присяжного чи свідка на предмет з’ясування його безсторонності чи 
неупередженості), протягом якої сторони та суддя можуть ставити майбутнім присяжним 
запитання стосовно їхньої можливої зацікавленості у результаті справи та можливих упереджень. 
У випадку, якщо кандидат у присяжні має якісь переконання щодо сутності справи, він чи вона 
можуть бути належним чином звільнені від обов’язку присяжного. Якщо сторона відхиляє 
кандидатуру присяжного на цій підставі, це називається «відмова за конкретною підставою». Але 
не кожна точка зору(переконання), сформована перед судовим розглядом справи, може 
дискваліфікувати присяжного. Суддя повинен визначити, чи характер такої думки (переконання) є 
таким, що перешкоджає безсторонності присяжного.[4] 

Крім того на судових розглядах кримінальних справ, процес voir dire є дещо ускладненим, 
оскільки сторона обвинувачення, так і сторона захисту можуть звільняти від обов’язків певну 
кількість присяжних без зазначення будь-якої причини свого рішення. Такі відхилення кандидатур 
присяжних відомі як «відводи без зазначення причини». В федеральних цивільних справах, кожна 
сторона має право на три «відводи».Але якщо може бути доведено, в кримінальних чи цивільних 
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справах, що обвинувачення використовує відводи без зазначення причини для виключення певної 
расової групи, то такі дії вважатимуться порушенням Конституції.[5] 

По кримінальних справах у континентальній Європі прості громадяни використовуються не 
лише для визначення фактів. Серйозні судові розгляди включають поєднання професійних суддів 
та нефахівців, що займають місце суддів (непрофесійних суддів) при розгляді справи. Ці 
непрофесійні судді, на додаток до того, що вони встановляють питання факту по справі, також 
тлумачать закон. У Німеччині, на приклад, місця суддів в суді під час розгляду кримінальної 
справи займатимуть один професійний суддя та двох непрофесійних. Під час судових розглядів 
кримінальних справ у Франції використовуються три професійні судді та дев’ять непрофесійних. 
Один з професійних суддів працює в якості головуючого та відграє найактивнішу роль серед 
інших. У той же час менш серйозні судові справи розглядає один професійний суддя. 

Відразу після того, як обидві сторони завершили подання доказів по своїх відповідних 
справах, присяжні у Сполучених Штатах обдумують вердикт без присутності судді. У кримінальних 
справах на федеральному рівні вердикт вини вимагає одностайності присяжних. Крім того, на цьому 
етапі у кримінальному процесі суд присяжних лише вирішує питання вини, винесення вироку є 
окремою процедурою. Коли обвинувачений в кримінальних справах не є задоволений вироком суду 
присяжних, він чи вона, може внести апеляцію аж до Верховного Суду. Однак, прокурор не має 
права апелювати. В цивільних справах обидві сторони можуть вносити апеляцію. 

У континентальній Європі судді обдумують вердикт і голос кожного непрофесійного судді 
є такої ж сили як і голос професійного. Одностайність не вимагається, і вердикт щодо вини 
включає судове рішення по справі. 

2. Конституція України  
Конституційна гарантія на суд присяжних поєднує елементи характерні як для 

континентальної системи права, так і для системи звичаєвого права. Це може бути наслідком 
міжфракційного компромісу, необхідного в той час для ратифікації Конституції. Така двозначність 
також може свідчити про невизначеність щодо остаточної ролі суду присяжних в правовій системі 
України. Наприклад, стаття 124 вказує, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя 
через народних засідателів і присяжних, не даючи визначення цим термінам. Подібно, стаття 127 
передбачає, що «правосуддя  здійснюють  професійні  судді  та,  у визначених законом випадках, 
народні засідателі і присяжні». Ні термін «народні засідателі», ні «присяжні» не роз’яснено статтею 
127, і незрозуміло чи Конституція передбачає існування «народних засідателів» і «присяжних» 
окремо, чи в якості взаємозамінюваних суб’єктів. Конституція відокремлює присяжних від суддів, 
отже автори очевидно бачили роль присяжних такою, якою вона є у Сполучених Штатах Америки, де 
завдання присяжних полягає у встановленні фактів у справі та визначенні відповідальності 
(винуватості) підсудного, не роблячи при цьому жодних інших правових висновків.  

З іншого боку, називаючи в цій статті суддів «професійними суддями», розробники, 
очевидно, мали на увазі що присяжні діють як непрофесійні судді, як це є у системі 
континентального права. Наступне свідчення саме такого значення  терміну «суд присяжних» 
міститься в статті 129, якою встановлено що «судочинство провадиться суддею одноособово, 
колегією суддів чи судом присяжних». Таким чином, спосіб формулювання цього положення 
видається таким, що дозволяє судочинству здійснюватись безпосередньо «судом присяжних» без 
головування судді. В цьому випадку малоймовірно, що розробники мали намір визначити, що суд 
присяжних складається лише з непрофесійних суддів, які здійснюють судочинство. Це положення 
мало б сенс лише у тому випадку, якби розробники визначили термін «суд присяжних» як такий 
суд, що містить принаймні одного професійного суддю серед декількох присяжних. Більше того, 
варто зазначити, що стаття 129 не передбачає участі народних засідателів.                 

3. Особливості складу суду присяжних  
Незважаючи на неіснування чітко виписаних обов’язків суду присяжних в Україні, сама 

згадка про запровадження цього інституту без подальшої деталізації викликає ряд інших питань. 
Наприклад, Конституція не деталізує чи має особа право на суд присяжних у цивільних та 
кримінальних справах, чи лише у кримінальних справах. У Сполучених Штатах Америки ця 
проблема вирішується Шостою Поправкою до Конституції, яка гарантує право на суд присяжних у 



14 

всіх кримінальних справах. Сьома Поправка зберігає право на суд присяжних у позовах, що 
стосуються загального (цивільного) права коли «сума позову перевищує двадцять доларів». 
Собівартість двадцяти доларів була набагато вищою у 1791 році, коли ця поправка була 
ратифікована; проте ця сума ніколи не була збільшена.  

Варто також зазначити, що професійний суддя має бути громадянином України (стаття 
127), тоді як Конституція України дозволяє «народу» формувати суд присяжних (стаття 124). Тим 
не менше, присяжні обиратимуться з числа зареєстрованих виборців, які повинні бути 
громадянами України. Ця система подібна до системи Сполучених Штатів Америки, оскільки 
відповідно до 28 U.S.C. § 1865, громадянство є необхідною умовою для виконання обов’язків 
присяжного засідателя у федеральному судочинстві.  

Конституція України нічого не каже щодо загальної кількості присяжних та кількості 
голосів необхідних для прийняття рішення. Конституція Сполучених Штатів Америки також не 
зазначає точної кількості присяжних, але процедурні правила та Верховний Суд виходять з 
практики системи загального права, де в розгляді федеральних кримінальних справ прийнято 
призначати дванадцятиособовий склад суду присяжних. Див. Williams v. United States, 399 U.S. 
78 (1970); Fed.R.Crim. Pr. 23. У федеральних цивільних справах кількість присяжних становить від 
шести до дванадцяти осіб. Fed. R. Civ. Pr. 48. Як у цивільних, так і в кримінальних справах у 
системі федерального судочинства рішення приймається одноголосно. Таку практику суду 
присяжних Україна запозичила з системи звичаєвого права, проте Україна немає добре розвинутої 
концепції системи суду присяжних. Це може викликати додаткову невизначеність конституційних 
гарантій. Тепер, недавно ухвалені поправки ( 4652-VI) до закону про Судоустрій встановлюють і 
пояснюють статус присяжних і народних засідателів, їхні кваліфікації, обов’язки, функції, 
формування списків для вибору та інші вимоги та уповноваження. 

4. Необхідність подальшого законодавства
Залишаючи завдання визначення деталей майбутнім законодавчим актам, розробники

піддали право на суд присяжних загрозі знецінення («видирання»). Тобто, з одного боку, 
Конституція має на меті забезпечити право на суд присяжних, проте з іншого боку, наступні 
законодавчі акти можуть різко обмежити це право, чи цілком у ньому відмовити. Верховна Рада 
України простою більшістю голосів може прийняти законодавчий акт, який обмежить право на 
суд присяжних. У такий спосіб Верховна Рада має можливість обійти проблему конституційної 
більшості у дві третини голосів, необхідних для зміни Конституції.     

Конституція України, даючи гарантію існування суду присяжних, підняла ряд питань, які 
мають бути вирішені наступним законодавством. Одне з цих питань – це характер судочинства, і 
яку форму суду присяжних обере для себе Україна – континентального чи звичаєвого права.   

Судочинство в континентальній Європі, наприклад, наслідує інквізиторний (опитувальний) 
підхід до розгляду справи, коли суддя бере активну участь в процесі судочинства. У кримінальних 
справах суддя розпочинає процес зачитуючи обвинувачення, чи навіть узагальнюючи докази; 
також суддя може викликати та ставити запитання свідкам по справі.  

Судочинство у Сполучених Штатах відбувається за змагальною системою, коли сторони 
беруть активну участь у поданні своїх доказів. Суддя є набагато пасивнішим у цій системі: він 
головним чином реагує на заперечення сторін та відповідає на письмові чи усні запити. Суддям 
штатів у кримінальних справах заборонено коментувати докази; утримуються від цього, як правило, 
і судді федеральних судів. Сторони відповідальні за виклик свідків, і судді здебільшого уникають 
постановки їм своїх власних запитань. Причина чому судді в Сполучених Штатах відіграють таку 
пасивну роль, полягає в намаганні уникнути неналежного впливу на присяжних, адже безсторонній 
суд присяжних є найважливішим чинником забезпечення прав особи та обмеження державної влади 
шляхом залучення таких же як і відповідач громадян до вирішення його долі. 

Україна повинна усвідомлено підходити до питання яким саме чином їй втілювати 
конституційну гарантію суду присяжних. Якщо Україна поєднує інквізиторну систему з системою 
суду присяжних схожої до тої, що існує в Сполучених Штатах Америки, то виникає великий 
ризик, що активна роль судді поставить під загрозу безсторонність присяжних. Це суперечитиме 
правам обвинуваченого і достовірному розслідуванню обставин справи. Якщо Україна 
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наслідуватиме змагальну систему, то судові буде необхідна зрозуміла система процедурних і 
доказових правил для справедливого забезпечення прав обвинуваченого, справедливості судового 
процесу, безсторонності присяжних. Таким чином, важко переоцінити важливість майбутнього 
законодавства для виконання конституційних гарантій.   

5. Законодавство про судоустрій 
Навіть попри те що ці правозастосовчі акти мають вирішальне значення, вони і далі 

залишаються предметом нехтування. Відповідно до статті 127 Конституції, народні засідателі і 
присяжні здійснюють правосуддя «у визначених законом випадках».  Закон України «Про 
судоустрій України» від 2001 року встановлює, що народні засідателі вирішують  у  складі суду  
справи  у  «випадках,  визначених процесуальним законом» (стаття 65),  і що суд присяжних 
утворюється для розгляду по першій інстанції «судових справ, визначених процесуальним 
законом» (стаття 68). Проте процесуальні кодекси, які були введені в дію після 2001 року не 
передбачили діяльності суду присяжних чи народних засідателів. Таким чином, в практичному 
забезпеченні гарантії на розгляд справи судом присяжних як Конституція України, так і Закон 
України «Про судоустрій України» від 2001 року покладаються на подальші законодавчі акти.  

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2010 року з поправками (4652-VI) від 
13 квітня, 2012 року разом з Кримінально Процесуальним Кодексом України (КПК) ухваленим 
того самого дня, 13 квітня, 2012 року, пояснюють конституційні гарантії щодо присяжних в 
кримінальних справах. Стаття 31 (3) КПК встановляє що  «кримінальне провадження в суді 
першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне  позбавлення волі, 
здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням 
обвинуваченого – судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. 
Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних 
стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд.» Далі, 
стаття 31 (9) КПК відноситься до службових осіб на державних посадах. Під (1) встановляється, 
що «в суді першої інстанції – колегіально судом у складі трьох професійних суддів, які мають 
стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, а в разі здійснення кримінального провадження 
щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, за клопотанням 
обвинуваченого – судом присяжних у складі двох професійних суддів, ялі мають стаж роботи на 
посаді судді не менше п’яти років, та трьох присяжних».  Не зрозуміло чому КПК робить різницю 
між громадянами та службовими особами. Також, ніде не зазначено чи рішення має бути 
одностайним, як в США , і хто має право вносити апеляцію. 

Підпункт 1 пункту 26 розділу ХІ „Перехідні положення“ КПК України рекомендує 
Державній судовій адміністрації України протягом одного місяця з дня опублікування цього 
Кодексу (19 травня 2012 року) забезпечити звернення своїх територіальних управлінь з поданнями 
до відповідних місцевих рад про формування і затвердження ними списків присяжних відповідно 
до вимог Закону України „Про судоустрій і статус суддів“. Хочеться вірити що все буде виконане 
на час до 20 листопада 2012 року коли вимоги закону щодо гарантій закону про суд присяжних як 
також КПК набирають чинності.  

6. Висновки 
Конституція України гарантує її громадянам право на розгляд справи судом присяжних, але 

для конкретизації і застосування цього права Конституція вимагає подальших законодавчих актів.  
Цей рік знаменує шістнадцяту річницю затвердження Конституції України тому треба закінчити з 
подальшою невизначеністю конституційних гарантій. Новими поправками ( Закон 4652-VI) до 
закону про «Судоустрій і Статус Суддів» Верховна Рада намагається пояснити право на суд 
присяжних і установити певну процедуру в кримінальних судових процесах. Однак не має там 
жодних пояснень по відношенню до цивільних судових процесів. Тому додатковий закон ще 
мусить бути прийнятий. Але треба признати, що Верховна Рада зробила певний крок вперед.   
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ЯК МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

Атаманчук І.В. 
(старший викладач кафедри публічно-правових дисциплін Університету Сучасних Знань) 

Анотація. Розглянуто питання нормативного розуміння системи права, зокрема визначення місця в цій 
структурі процесуального права та його складових компонентів. 

Ключові слова. Правова система, правова норма, процесуальне право, процесуальна норма, правова 
процедура, юридичний процес. 

Аннотация. Рассматриваются вопросы нормативного понимания системы права, в частности, определения 
роли и места в этой системе процесуального права, как сложного комлексного образования. 

Ключевые слова. Система права, система процесуального права, правовые нормы, правовые институты, 
отрасли права. 

Annotation. In the article by Atamanchuk Irina «The system of judicial right as model of the legal adjusting» a 
question is examined about the normative understanding of the system of right, in particular about a place in this structure of 
the system of judicial right, component components of the system of judicial right. 

Keywords: Рrocedural law, procedural and legal regulation, the system of judicial right, egal norms, institute of right, 
field of law. 

Питання побудови системи процесуального права та місця процесуального права в системі 
вітчизняного права, на сьогодні, залишається дискусійним, оскільки серед науковців відсутня 
єдина точка зору щодо трактування правової категорії «процес», а звідси витікає різне бачення 
нормативного наповнення процесуального права. Не дивлячись на те, що вчені не прийшли до 
одностайної думки щодо поняття процесуального права та його системи, всі вони згодні з тим, 
що охорона суспільних відносин, захист прав, свобод і законних інтересів, а також вирішення 
суперечок між суб'єктами - одне з основних завдань держави, яке вона виконує, здійснюючи 
юрисдикційну та іншу охоронну діяльність, за допомогою норм процесуального права.  

З огляду на це, в умовах динамічного розвитку сучасної юриспруденції зросла потреба у 
подальшій розробці наукових положень системи процесуального права. Проблемність та 
актуальність досліджень системи процесуального права, крім того, зумовлені діалектичною 
суперечністю її основних рис – стабільності та динамізму. Щоб об’єктивно  охарактеризувати  
категорію  «система права» та вести мову про закономірності внутрішньої структурної побудови 
процесуального права, необхідно виокремити окремі елементи системи права, які в своїй 
сукупності утворюють його структуру.   

Питання про нормативне розуміння системи права, зокрема про місце в цій структурі проце-
суального права та його складові компоненти, незважаючи на багатоманітність наукових публікацій і 
постійну дискусію з даної проблеми, не втрачають актуальності. Одне з останніх спеціальних 
досліджень проблеми системи процесуального права, осмислення її значення для  формування, 
розвитку і практичного  функціонування  права    було здійснено у 2003 р. у праці О. Г. Лук’янової 
«Теория процесуального права», окремим питанням нормативного розуміння юридичного процесу та 
правової процедури присвятили свої дослідження Фатхутдінова О. В., Середа О. О.  

Метою статті є з’ясування сутнісних властивостей системи процесуального права, шляхом 
виокремлення її складових елементів та визначення її місця в загальноправовій системі. 

Звертаючись до історії питання, слід звернути увагу на думку Є. Б. Пашуканіса про те, що в 
ході історичної еволюції правова форма, поступово розвиваючись, досягає диференційованості і 
визначеності: «Ця вища стадія розвитку відповідає певним економічним та соціальним відносинам. 
Водночас ця стадія характеризується появою системи загальних понять, що відображають правову 
систему як єдине ціле» [1;c.65]. Наведене положення отримало розвиток у правовій науці наприкінці 
1970 – напочатку  1980-х років, коли з’явилися праці С. С. Алєксеєва, А. М. Васильєва, В. М. 
Кудрявцева, Н. І. Матузова, Ю. О. Тихомирова, Л. Б. Тіунової, що були спеціально присвячені 
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поняттю правової системи. Заклавши деякі концептуальні основи дослідження даного питання, 
науковці залишили поза увагою діапазон застосування поняття «правова система»: в існуючих 
визначеннях даного поняття змішуються різні методологічні рівні, відсутні єдині основи, наявна 
різноманітність наукових поглядів. Зокрема, М. І. Матузов розглядав правову систему як складне, 
збірне, багатопланове поняття, що відображає всю сукупність юридичних явищ суспільства [2;c.18]. 
В інших дослідженнях розуміння правової системи пов’язане з механічним застосуванням 
концептуального апарату системного аналізу без розкриття правової специфіки предмета. 
Наприклад, В. С. Жеребкін наводить наступне визначення: «…Під правовою системою слід  мати на 
увазі перед усім набір чи сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих в напрямку поставленої мети 
частин, тобто підсистем елементів, яка утворює єдине цілісне правове утворення, якому властиві  
специфічні системні, інтеграційні якості та ознаки інформаційної спрямованості» [3;c.62]. Інші 
науковці,  по суті, ототожнюють систему права із системою правових норм. Наприклад, Д. А. 
Керімов характеризує правову систему як об’єктивно зумовлене внутрішнє об’єднання в єдине ціле 
правових норм та їх поділ на галузі і зауважує, що «вершиною багатосистемності є система права, 
що складається із підсистем – правових норм, інститутів і галузей [4.;c.278]. При цьому система 
права – не просто сукупність її підсистем, а система підсистем. Таким чином, формується ієрархія 
правових систем, що створює струнку побудову правової системності: від основи (система правових 
норм) через «проміжні поверхи» (система інститутів і галузей права) до її вершини (системи права)» 
[5;c.253].  Означена точка зору,  має лінгвістичне підтвердження: за  енциклопедичним словником, 
система – англ.: system; нім.: System (n); фр.: systemе (m); пол.: system сукупність взаємопов’язаних 
елементів, утворюючих єдине ціле [6;c.660]. 

Л. С. Явич характеризував правову систему як структуровану сукупність окремих правових 
норм, що включає відносно самостійні утворення (інститути, галузі, групи галузей) [7;c.43]. 
Подібну думку, що фактично позбавляє шансів для визнання самостійності поняття «правова 
система» порівнянє з поняттям «система права», висловив Г. В. Мальцев: «Правова система 
виступає як внутрішньо поділена ієрархічно побудована цілісність  правових норм і правових 
актів, на основі яких виникають правові інститути і формуються правові уявлення та ідеї» 
[8;c.5]. Можна відзначити певні суперечності останнього твердження. По-перше, 
словосполучення «єдність правових норм і правових актів» не враховує  закони формальної 
логіки, а саме: неприпустимо ототожнювати явища, що відрізняться за природою; по-друге, в 
даній конструкції визначення автор виводить правові інститути за рамки правової системи. 

Інша група авторів (М. І. Матузов, В. К. Бабаєв, В. Н. Протасов) допускають ототожнення 
понять «правова система» і «механізм правового регулювання». Таким чином, правову систему 
можна визначити як сукупність внутрішньо сумісних, соціально однорідних юридичних засобів, 
за допомогою яких держава здійснює необхідний нормативний вплив на суспільні  відносини 
(закріплення, регулювання, охорона і захист) [9;c.26]. Підхід до правової системи через 
характеристику її як «всього правового» можна визнати панівним у правовій науці. Тому, можна 
погодитися з думкою В. Н. Княгиніна: «Термін «правова система» незалежно від того, який 
зміст у нього вкладає, використовується для позначення певної правової «тотальності», що 
охоплює сукупність всіх правових явищ в її цілісності, не- залежно від того, чи це цілісність 
абстрактної теоретичної моделі правової дійсності, чи цілісність правового життя конкретної 
країни, нації» [10;c.14].  

У науковій літературі структура правової системи аналізується, як правило, лише в плані 
елементного складу; теорія правової системи знаходиться на такому рівні наукової розробки, що 
розкриття навіть її компонентного складу є досить складним завданням. Виділення структури 
правової системи не може відбуватися довільно, оскільки, як і будь-яка структура, має 
об’єктивний характер.  

Таким чином, структура правової системи являє собою певну частину реальної структури 
правової сфери суспільного життя, та відображає сукупність взаємозв’язків між її 
функціональними компонентами. Компонентами системи права є усі види юридичних норм у 
своїй едності і погодженості та диференціація їх за галузями , підгалузями та інститутами 
[11;c.259]. 
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Основним і первинним складовим елементом структури системи права виступає правова 
норма – як початкова частинка права, що являє собою вихідний від держави, загальнообов’язковий, 
формально визначений припис, що виступає державним регулятором суспільних відносин, 
захищається та охороняється всіма заходами легального державного впливу, аж до примусу. В 
структурі права взаємодіють два види правових норм – матеріальні та процесуальні. В сучасній 
теорії права прийнято вважати, що матеріальні приписи первинні, процесуальні – опосередковані, 
підлеглі матеріальним і спрямовані на їх забезпечення. Відповідно до цього уявлення приорітет в 
системі українського права надається нормам матеріального права, які визначають певні варіанти 
правомірної поведінки і саме з ними пов’язується встановлення правопорядку в суспільстві. Але 
належна реалізація матеріальних норм і встановлення правопорядку в значній мірі пов’язані з 
процесуальними нормами. Саме норми процесуального права дозволяють забезпечити нормальний 
розвиток суспільних відносин, а коли це з яких-небудь причин не вдалося, вони сприяють 
витісненню негативних соціальних зв'язків.   

Норми вітчизняного процесуального права є первинною «цеглинкою» побудови системи 
процесуального права України, вони відносяться до різних галузей та різняться характером 
забезпечення матеріально-правових відносин, здебільшого, мають стабільний зміст і 
призначення, і в своїй сукупності їх слід розглядати як цілістну, динамічну систему. Таку 
систему, в науковій літературі, іменують процесуальним правом або, як вважав Горшенев, 
загальним юридичним процесом.  

Вважаємо, що ототожнення вказаних понять може призвести до термінологічної плутанини, 
звідси виникає потреба в їх розмежуванні. В першу чергу, слід відмітити що, на сьогодні 
визначення категорії «загальний юридичний процес» в теорії держави і права, залишається 
дискусійним, хоча концептуальне оформлення понять юридичних процесу і процедури у теорії 
юриспруденції розпочалося та окреслилось у своїх загальних рисах понад століття тому. Це, у 
свою чергу, дало привід авторам деяких тлумачних словників розглядати слова «юридичний 
процес» та «юридична процедура» не у якості похідних від відповідних соціальних категорій, а 
як такі, що мають відносно відокремлене значення. Ми вважаємо, що слід розглядати юридичну 
процедуру як елемент процесу, один з його невід’ємних атрибутів, даний підхід підтверджується 
філософським тлумаченням категорії «процес»: «Процес, як явище об’єктивної дійсності, 
характеризується діалектичною єдністю перервності та безперервності» [12;c.423]. Саме таку 
перервність процесу і репрезентує собою явище процедури.  

Оскільки процесуальні норми містяться як в традиційно процесуальних галузях національного 
права: кримінальний процес, цивільний процес, господарський процес, адміністративний процес, 
так і в інших галузях, як то конституційне право, фінансове право, трудове право, муніципальне 
право, митне право, та ін. можна зробити висновок про подібність їх системних властивостей, їх 
спільність в специфіці призначення, про те, що вони є лише компонентами загальної системи. 
Спільність призначення процесуальних норм проявлюється в потребі реалізації відповідних 
матеріальних норм.   

Для розуміння системних властивостей чинних процесуальних норм (першого складового 
компонента системи процесуального права) особливого значення набуває їх класифікація за 
принципом загальних, спеціальних та виключних норм. Відповідно до загальноприйнятої 
доктрини, “загальні процесуальні норми” стосуються всіх видів процесуальної діяльності та 
регулюють процесуальні правовідносини всіх видів судочинства на всіх його стадіях. До 
“спеціальних процесуальних норм” відносяться норми, які регулюють процесуальні 
правовідносини тільки в обмеженій сфері. Нарешті, “виключні процесуальні норми” доповнюють 
загальні та спеціальні норми; при цьому вони встановлюють винятки з правил, передбачених 
загальними та спеціальними процесуальними нормами.  

В рамках традиційно процесуальних галузей простіше прослідкувати підстави об’єднання 
процесуальних норм в підгалузі та інститути, виходячи з структурної побудови кодифікованих 
нормативних джерел. За загальнотеоретичним підходом, процесуальні галузі права визначають 
процедуру реалізації матеріального права і є похідними від нього, до них відносять цивільне 
процесуальне право, адміністративне процесуальне право, кримінальне процесуальне право, 
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господарське процесуальне право. Процесуальні галузі права мають свій предмет регулювання, 
який відрізняється від предмета регулювання матеріальних галузей права. Ним є організаційні 
відносини, які формуються в результаті діяльності уповноважених суб’єктів, пов’язаної із 
застосуванням норм матеріального права. 

Звісно, що наявність процесуальних норм у вітчизняній правовій системі не обмежується 
традиційно процесуальними галузями, оскільки процесуальні норми регулюють широкий спектр 
суспільних відносин  відіграють вельми важливу роль в забезпеченні оптимальних умов 
правового регулювання, несуть основне навантаження нормативного способу забезпечення 
законності, гарантування захисту прав, свобод і законних інтересів громадян. Зрозуміло, що 
сьогодні неможливо тільки за змістом матеріальних галузей права робити висновок про 
демократичність правової системи. Такий висновок можна робити і за аналізом кількісті 
процесуальних норм, закріплених в законодавстві та проаналізувавши реальність, ступінь 
надійності демократичного механізму їх реалізації. 

Питання підстав об’єднання процесуальних норм в процесуальні інститути серед 
матеріально-правових галузей викликає певну спірність. Ряд вчених, зокрема І. А. Галаган 
впевнені, що в любій матеріально-правовій галузі наявні процесуальні утворення (інститути) або 
навіть процесуальні норми, які, будучи украпленими, в зміст матеріально - правових інститутів, 
тим не меньше, виконують важливі функції процедурного забезпечення реалізації останніх 
[13;c.46]. Саме специфічність однієї групи суспільних відносин в порівнянні з іншими є 
причиною виникнення відповідних нормативно-правових інститутів. Поряд з цим є й інститути, 
які регулюють одне відокремлене специфічне суспільне відношення або навіть один з його 
елементів. 

Вважаємо, що правовий інститут процесуального права, доцільно розглядати, як відносно 
невелику спільність норм, специфіка і автономність якої може існувати як в рамках однієї 
процесуальної галузі права, так і виходити за межі однієї галузі права (це стосується, в першу 
чергу, матеріальних галузей). При цьому окремі так звані змішані (комплексні) інститути можуть 
містити норми, характерні для різних галузей права. Наприклад, інститут, що встановлює 
відповідальність за вчинення дисциплінарних порушень, відноситься до сфери трудового права, 
оскільки в основі інституту лежать владні повноваження адміністрації підприємства, її 
компетенція застосовувати дисциплінарні заходи до правопорушників. Однак трудові спори з 
питань накладення таких стягнень можуть розглядатися судовим органом за правилами цивільно-
процесуального законодавства, тобто іншої галузі права. Наявність змішаних інститутів 
пояснюється тим, що однорідність відносин, які регулює галузь права, зовсім не є стерильною. В 
ній завжди присутня певна кількість відносин, які відрізняються за сутністю і формою, але 
близько пов'язані за своїм призначенням. Таким чином, існують інститути традиційно 
процесуальних галузей права та комплексні (змішані) інститути, як системоутворюючі 
компоненти процесуального права. 

Російська науковиця, О. Г. Лук’янова, вперше, у 2000 році, розглянула об'єднання норм 
різногалузевого процесуального права за загальними системоутворюючими ознаками і зробила 
висновок, що вони  займають в структурі права особливе місце - правового блоку, який являє собою 
вторинне комплексне утворення в структурі права, сукупність правових норм, що регулюють 
комплекс суспільних відносин об'єднаних близькістю своїх об'єктивних властивостей та методів 
правового регулювання. Правові норми, що утворюють правовий блок мають свої особливості, але 
разом з тим об'єднуються єдністю цілей, завдань і функцій в структурі права [14; с.126].  

Висновки. Можна зробити висновок, що система процесуального права – це певним чином 
впорядкована система процесуальних норм права. Таке спостереження підтверджує визначення, 
яке свого часу дав Л. С. Явич. Правова система, писав він – це право кожної країни або 
міжнародне право, яке розглядається з погляду єдності норм, що його становлять, а також їх 
підрозділи – відносно самостійні малі та великі групи, що наділені усталеною цілісністю 
[15;c.126]. Система процесуального права виступає як модель правового регулювання, що  має 
науковий характер побудови, практичний напрям та мету. Науковість характеру полягає в тому, 
що система повинна будуватися на основі результатів наукового дослідження закономірностей 
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правового регулювання суспільних відносин, тобто аналізу об’єктивних факторів детермінації 
суспільних відносин і можливостей їх суб’єктивної модифікації. Практичний напрям і мета 
виражаються в тому, що її функціонування  має за мету підтримання внутрішніх не 
суперечностей і оптимально регулюючої суспільні відносини системи законодавства. Суттєвою 
особливістю структури системи процесуального права є її цілісний характер. Система 
процесуального права, в цілому, є багаторівневою системою, що містить норми права, 
процесуальні інститути та їх об`єднання, а також інші структурні підрозділи, виокремлення 
кожного з яких у якості складових компонентів цієї системи зумовлюється диференціацією 
системи процесуальних правовідносин. Система процесуального права являється вторинним 
комплексним утворенням в структурі вітчизняного права, складається з сукупністі правових 
норм, що регулюють комплекс суспільних відносин та об'єднуються близькістю своїх 
об'єктивних властивостей та методів правового регулювання. 
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Анотація. У статті висвітлено основні підходи до розуміння поняття допустимості доказів загалом, а 

також зроблено спробу систематизувати критерії допустимості доказів, отриманих в ході міжнародного 
співробітництва під час кримінального провадження. 

Ключові слова: докази, допустимість, міжнародне співробітництво. 
Аннотация. В статье отражены основные подходы к пониманию понятия допустимости доказательств в 

целом, а также сделана попытка систематизировать критерии допустимости доказательств, полученных в ходе 
международного сотрудничества во время уголовного производства.  

Ключевые слова: доказательства, допустимость, международное сотрудничество. 
Annotation. In the article the basic going is reflected near understanding of concept of admission of proofs on the 

whole, and also an attempt to systematize the criteria of admission of proofs, got during international cooperation during 
criminal realization is done.  

Keywords: proofs, admission, international cooperation. 
 
У зв’язку з прагненням України стати членом Європейської Співдружності уповноважені 

євроінституції неодноразово звертали увагу, що у нашій державі  невирішеними ціла низка 
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проблем, що стосуються сфери правового регулювання міжнародної кримінально-процесуальної 
співпраці. При цьому одним із недоліків визначали неналежну правову регламентацію проблеми 
допустимості доказів, отриманих при здійсненні міжнародної правової допомоги.    

Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року не містив необхідних норм, які б 
належним чином регулювали правові відносини, що виникають у процесі надання правової 
допомоги у кримінальних справах Так, ст. 31 відповідного Кодексу лише закріплює загальне 
положення про те, що порядок зносин суддів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з 
відповідними установами іноземних держав, а також порядок виконання взаємних доручень 
визначається за законодавством України і міжнародними договорами України [1]. 

Але не можна було погодитися з тим, що є допустимою практика, коли відсутність 
відповідних норм в основному кодифікованому правовому акті кримінально-процесуальної галузі 
компенсується відомчими нормативними актами. Зокрема, це випливає зі ст. 92 Конституції 
України, яка закріплює, що права і свободи людини і громадянина, а також гарантії цих прав і 
свобод визначаються виключно законами України [2].  

У зв’язку із цим відповідні зауваження правової спільноти було враховано законодавцем, 
який у новому Кримінальному процесуальному кодексу України 2012 року окремим розділом 
закріпив загальні засади та процесуальний порядок здійснення міжнародного співробітництва під 
час кримінального провадження при проведенні процесуальних дій, при видачі осіб, що вчинили 
кримінальне правопорушення, щодо кримінального провадження у порядку перейняття, а також 
стосовно визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передачі засуджених [3]. 

Поряд із цим питання допустимості доказів не втратило своєї актуальності і потребує 
аналізу та систематизації. Сьогодні існують різні визначення поняття допустимості доказів, які 
проте не особливо відрізняються за своєю суттю.  Одні науковці визначають допустимість як 
придатність доказу з точки зору його процесуальної форми, тобто законності джерел, способу і 
інших умов отримання доказу і порядку їх використання [4, с. 554]; інші – як властивість, що 
характеризує зовнішні умови формування доказів, механізм залучення інформації у процес [5, с. 
133]. 

Поряд із цим питання допустимості доказів нерозривно пов'язане з проблемами гарантій 
прав і свобод людини в сфері кримінального судочинства і ефективності правосуддя. Тому в 
кримінальному процесі це багатоаспектний інститут: по-перше, він забезпечує дотримання прав і 
законних інтересів учасників кримінально-процесуальної діяльності; по-друге – є важливою 
гарантією встановлення істини у кримінальній справі; по-третє – обґрунтування процесуальних 
рішень у кримінальній справі допустимими доказами забезпечує реалізацію правових приписів 
щодо законності та обґрунтованості правозастосовчих актів [6, с. 217].  

В теорії доказового права неодноразово зазначалось про роль правил допустимості доказів, 
завдяки яким вирішується питання про розмежування інформації (відомостей), отриманих у 
результаті кримінально-процесуальної діяльності, на таку, що має доказове значення, і, другий 
рівень, на можливість використання цієї інформації як доказу певного виду. На обох цих етапах, 
коли встановлюється, чи володіє дана інформація властивістю допустимості, аналізується, від кого 
вона виходить і хто її збирає, зміст і послідовність виконуваних дій (спосіб збирання), характер і 
результати фіксації зібраної інформації (її збереження і передача в процесі провадження у справі) 
[7, с. 37]. Таким чином, традиційним визначенням допустимості доказу є його придатність з точки 
зору законності джерел, методів і прийомі отримання відомостей, належного процесуального 
оформлення, належного суб’єкту, правомочного проводити дії з отримання доказів [8, с. 78].  

В доктрині кримінального процесу можна виділити два основних підходи щодо визначення 
критеріїв порушень допустимості. Так, прибічники першої точки зору вважають, що будь-яке 
порушення процесуальної форми збирання доказів тягне за визнання їх недопустимими. Інші 
притримуються погляду, що кримінально-процесуальний закон закріпляє ієрархію порушень, 
відповідно до яких процесуальною підставою скасування вироку або направлення справи для 
провадження додаткового розслідування є саме істотні порушення процесуального закону. Це 
положення знайшло вираження у підході «диференціації порушень кримінально-процесуальних 
норм у доказуванні» [9, с. 97-98]. 
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Поряд із ст. 86-90 КПК України 2012 року, що визначають правила допустимості доказів у 
кримінальному провадженні [3], Пленум Верховного Суду України постановою від 01.11.1996 р. 
№ 9 «Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя» роз’яснює, що «згідно зі ст. 62 
Конституції обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях, а також на доказах, одержаних 
незаконним шляхом. Докази повинні визнаватись такими, що одержані незаконним шляхом, 
наприклад, тоді, коли їх збирання й закріплення здійснено або з порушенням гарантованих 
Конституцією України прав людини і громадянина, встановленого кримінально-процесуальним 
законодавством порядку, або не уповноваженою на це особою чи органом, або за допомогою дій, 
не передбачених процесуальними нормами» [10]. Крім того, відповідно до постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 30.05.97 р. № 7 «Про посилення судового захисту прав та свобод 
людини і громадянина» докази визнаються допустимими, якщо вони отримані відповідно до норм 
КПК України [11].  

Загалом відмітимо, що традиційно умовами допустимості доказів визнаються належний 
суб'єкт (особа або орган, які за законом мають право на проведення процесуальної дії, в ході якої 
одержаний та закріплений доказ), належне джерело фактичних даних (докази можуть бути 
отримані лише з тих джерел, які передбачені кримінально-процесуальним законодавством) 
передбачений законом спосіб отримання доказів та належний порядок проведення тієї чи іншої 
процесуальної дії [12, c. 27]. 

Висновок про визнання того чи іншого отриманого доказу як допустимого має випливати з 
положень міжнародних договорів щодо встановленого порядку співробітництва у цій галузі та 
дотримання його сторонами договору при взаємодії по конкретній кримінальній справі та із 
принципів кримінального процесу України і змісту відповідних статей КПК України 2012 року, 
що регулюють процес доказування і поняття доказів. Також важливим є дотримання власне 
запитуваною стороною при одержанні необхідної доказової інформації положень внутрішнього 
національного законодавства в частині правового регулювання її збирання та закріплення, а також 
забезпечення прав учасників кримінально-процесуальної діяльності. 

Інші вчені вважають, що докази є допустимими, якщо вони отримані на законних підставах, 
компетентним органом іноземної держави, який діяв у рамках і за дорученням компетентних 
органів запитуючої держави, з точним дотриманням суб'єктами міжнародної правової допомоги 
вимог міжнародного договору та національного законодавства щодо порядку здійснення 
співробітництва, провадження запитуваної процесуальної дії, способу фіксації доказової 
інформації та забезпечення прав осіб, які залучаються до участі в провадженні по кримінальній 
справі [13, c. 265]. При цьому характер запитуваних дій визначається, перш за все, національним 
законодавством запитуючої держави, оскільки слідчий, прокурор або суд, у провадженні яких 
перебуває кримінальна справа, при зверненні за правовою допомогою не можуть вийти за межі 
національного закону. 

Отже, стає зрозумілим, що важливість питання допустимості доказів зумовлює потребу 
визначення переліку критеріїв оцінки допустимості доказів, отриманих при передачі 
кримінального переслідування та проведенні запитуваних процесуальних дій з подальшим 
закріпленням їх у новому КПК України. Серед основних таких критеріїв у кримінально-
процесуальні науці виділяють:  

- надання правової допомоги на підставі міжнародного договору чи на умовах взаємності. 
При цьому взаємність має місце лише при відсутності міжнародного договору, коли правова 
допомога надається запитуваною стороною за умови надання запитуючою стороною гарантії 
виконання в майбутньому певного запиту [14].  

- здійснення міжнародного співробітництва з кримінальних справ лише компетентними 
органами держав – сторін договору. При цьому загальноприйнятим правилом є здійснення 
правової допомоги центральними органами. Так, в Україні це відповідно до міжнародних 
договорів у тих чи інших випадках можуть бути Міністерство юстиції України, Генеральна 
прокуратура України [15; 16]; Стосовно умови про участь у відповідних відносинах лише 
компетентних органів договірних країн, то загальним є механізм взаємодії на рівні центральних 
органів держав. Хоча відмітимо, що, наприклад, Європейська конвенція 1959 року передбачає і 
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децентралізований порядок відносин, якщо це попередньо оговорено між країнами-партнерами 
[14]. При цьому на практиці виникає проблема відповідності статусу та компетенції визначених 
відповідних органів у зв’язку з різними повноваженнями за внутрішнім законодавством. Загалом 
же сьогодні система центральних органів України, компетентних здійснювати правову допомогу 
по кримінальних справах на основі ратифікованих європейських конвенцій, визначена 
Інструкцією від 29 червня 1999 р [17].  

- дотримання суб'єктами міжнародної правової допомоги встановленого міжнародним 
договором порядку відносин. Мається на увазі виконання встановлених процедурних вимог щодо 
подання та виконання запитів. Потрібно звернути увагу, що збільшення кількісних показників 
трансдержавних злочинів зумовлює розширення обсягу роботи щодо розробки та виконання 
запитів про правову допомогу. Тому досить логічною видається пропозиція надання повноважень 
безпосереднього співробітництва відповідним органам на місцях щодо запитів, які не стосуються 
виконання процесуальних дій, що зачіпають права та свободи громадян (децентралізація відносин 
міжнародної правової допомоги); 

- відповідність форми та змісту запиту про надання правової допомоги вимогам 
міжнародного договору. Так, запит про правову допомогу завжди подається у письмовій формі. У 
даному офіційному документі зазначають всю необхідну інформацію для ефективного та якісного 
проведення запитуваної процесуальної дії. При цьому слід звернути увагу на питання строку 
виконання запиту, що обходиться увагою у міжнародних договорах, хоча має важливе значення. 
Потрібно наголосити, що недотримання встановлених міжнародним договором або внутрішнім 
законом вимог до форми та змісту запиту про надання правової допомоги може викликати 
негативні правові наслідки, серед яких, по-перше, відмова у наданні правової допомоги, по-друге, 
загалом ускладнення отримання запитуваної допомоги, по-третє, складений без врахування 
особливостей процесуального законодавства запитуваної сторони запит може ініціювати 
отримання допомоги, формалізованої у таких документах, які не зможуть бути використані як 
допустимі докази у кримінальній справі. Тобто якість підготовки запиту про надання правової 
допомоги часто обумовлює якість провадження запитуваних процесуальних дій. 

- обов’язкове дотримання вимог національного закону запитуваної сторони при виконанні 
запиту. Оскільки відповідна процесуальна дія (наприклад, допит) проводиться органами 
запитуваної сторони на території країни запитуваної сторони, то безумовно слід дотримуватись 
кримінально-процесуального закону цієї сторони як стосовно змісту, так і засобів її здійснення. 
Так, це стосується і права на захист, і на особисту недоторканість і інших, передбачених 
Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод 1950 р. тощо [18]. Якщо в 
процесі провадження по кримінальній справі з'ясується, наприклад, що докази були отримані з 
порушенням умов справедливого судового розгляду, передбачених ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод, то такий доказ має бути визнаний недопустимим [19, с. 36]. При 
цьому в запитах доцільно зазначати ті реквізити, що мають бути обов’язково наведені в 
процесуальний документах за результатами його виконання; 

- дотримання встановленого порядку посвідчення отриманих матеріалів. Стосовно цього 
критерію, то за правилом, встановленими Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних 
офіційних документів 1961 року [20] (Україна приєдналась до Конвенції згідно Закону від 10 січня 
2002 року), офіційні документи, отримані від запитуваної сторони, не потребують подальшої 
легалізації запитуючою стороною. Проте якщо іншими міжнародними договорами передбачена 
окрема процедура посвідчення отриманих матеріалів, то дія зазначеної Конвенції виключається; 

 - забезпечення прав осіб, які залучаються до участі у провадженні по кримінальній справі в 
порядку надання правової допомоги. Ці права передбачаються як національним законодавством 
запитуючої і запитуваної сторони, так і міжнародними актами (наприклад, Європейська конвенція 
про захист прав людини і основних свобод) [18];  

- здійснення співробітництва у галузі надання правової допомоги в кримінальних справах в 
організаційно-правових формах, передбачених міжнародними договорами та національним 
законодавством договірних сторін. При цьому потрібно врахувати рекомендації правників 
стосовно чіткого визначення переліку відповідних організаційно-правових форм в новому КПК 
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України, що дозволить систематизувати їх та сприятиме обраннюкомпетентними органами 
найбільш раціональних форм при розслідуванні тих чи інших кримінальних справ.       

Таким чином, аналіз міжнародних договорів дозволяє зробити висновок проте, що Україні 
необхідно якісно імплементувати у кримінально-процесуальне законодавство критерії 
допустимості доказів, отриманих у порядку надання міжнародної правової допомоги, оскільки 
вони є визначальними при вирішенні питання щодо використання отриманих відомостей у 
кримінальному провадженні. Закріплення їх у новому КПК України 2012 року дозволить 
правоохоронним та судовим органам виробити єдину практику їх застосування з метою 
виключення недоліків, що негативно впливає як на імідж країни загалом, так і на якість та 
законність кримінального провадження по конкретній справі зокрема. 
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Анотація. У статті аналізуються технічні, санітарно-гігієнічні та інші вимоги законодавства ЄС та України у 

галузі питного водопостачання та використання питної води. 
Ключові слова: питна вода, питне водопостачання, екологічна безпека питного водопостачання, європейські 

стандарти питної води. 
Аннотация. В статье анализируются технические, санитарно-гигиенические, экологические и другие требования 

законодательства ЕС и Украины в области питьевого водоснабжения и использования питьевой воды. 
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Annotation. Technical, sanitary, ecological and other requirements of the Ukrainian and the EU law in the field of 

drinking water supply and usage are analyzed in the article. 
Key words: drinking water, drinking water supply, ecological safety of drinking water supply, European drinking 

water standards. 
 
В європейському і українському водному законодавстві держава бере на себе зобов'язання 

забезпечувати своїх громадян безпечною для здоров'я питною водою. Основні принципи такої 
безпеки питного водопостачання (нормування показників безпеки поетапно від джерела до 
споживача питної води) збігаються в європейському й українському водному законодавстві і 
викладені у низці спеціальних законів. 

Водне законодавство, прийняте Європейським співтовариством (ЄС), також як і українське, 
можна поділити на три основні групи: 

А) Директиви, що встановлюють якість води для використання з різними цілями, у тому 
числі питними; 

В) Директиви, спрямовані на обмеження або заборону промислових викидів небезпечних 
речовин у воду: 

С) Директиви з охорони природних водойм (річки, моря тощо) від забруднення і виснаження. 
До категорії А належить Директива 80/778/ЄС [1], щодо «якості води, призначеної для 

споживання населенням» (прийнята 1980 р. і більш відома під назвою "Директива з питної води" 
(Drinking Water Directive) Цей документ ліг в основу водного законодавства європейських країн-
членів ЄС, а також був врахований при складанні українського СанПіН для води господарчо-питних 
водогонів [2]. Оскільки більшість європейських країн виконала цю директиву, їй на зміну було 
розроблено Директиву 98/83/ЄС [3]. 

В якості критеріїв безпеки питної води в епідемічному відношенні й нешкідливості за хімічним 
складом у Директиві 80/778/ЄС використовуються знайомі нам мікробіологічні, органолептичні, 
фізико-хімічні та токсикологічні параметри. Крім того в окрему групу виділено речовини, присутність 
яких у воді у більших кількостях небажана, та параметри пом'якшеної води, призначеної для 
споживання. Загалом у таблицях Директиви 80/778 визначено  66 параметрів безпеки питної води, у 
Російському СанПіН 2.1.4.1074-01 "Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих 
систем питного водопостачання. Контроль якості" [4] їх 56, в Українському ДСанПіН № 136/1940 
"Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного 
водопостачання" – 39 [5]. Російський ГОСТ Р 51232-98 "Вода питна" [6] містить тільки загальні 
вимоги до організації і методів контролю якості, а нормативи безпеки наводяться лише у СанПіНі.  
В Україні дотепер діє радянський ГОСТ 2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за 
якістю" [7]. НОВИЙ стандарт ДСТУ "Вода питна" розробляється відповідно до законів України 
"Про питну воду й питне водопостачання" та до "Загальнодержавної програми "Питна вода 
України" на 2006-2020 рр." [8; 9]. 

У європейській Директиві з питної води, яка має законодавчий характер, критерії безпеки 
та її нормативи наведено у самій Директиві, що робить виконання їх обов'язковим. На жаль, в 
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українських законах такі нормативи відсутні, їх наведено у нормативній базі, а саме у стандартах. 
Згідно зі ст. 11 Законів "Про стандарти, технічні регламенти і процедури оцінки відповідності" та 
"Про стандартизацію" [10;11] вибір стандартів до застосування є добровільним в Україні, що дає 
підстави мати декілька стандартів з різними нормативами. 

У Директиві 80/778/ЄС [1] є два рівні гранично допустимих концентрацій для більшості 
параметрів. Перший рівень – бажаний, якого країни-члени ЄС можуть досягти у перспективі. Рівень 2 
– обов'язковий для виконаний всіма країнами. У Директиві ці норми закріплено у вигляді величин 
максимально допустимих концентрацій МАС (Махіmum Аdmisible Соncentration  для кожного 
параметра. Національний законодавець у кожній країні-члені Європейського Союзу має  
встановлювати норми якості води не гірші, ніж величина МАС. У наступній  Директиві 98/83/ЄС 
залишено тільки обов'язковий рівень нормативів. Український ДСанПіН 1996 р. розроблявся з 
урахуванням Директиви 80/778/ЄС. Показники безпечності у ДСамПіНі України та у Директиві 
80/778/ЄС практично не відрізняються за величиною.  Однак у 2000 р., коли українські водогінні 
станції мали перейти на ДСанПіН, не було відповідної технологічної бази для підготовки питної води, 
яка б забезпечила виконання встановлених нормативів безпечності води, а їх вимірювальні 
лабораторії та лабораторії СЕС не могли виміряти усі показники через відсутність необхідних засобів 
вимірювальної техніки та обладнання. Введення ДСанПіНу указами МОЗ України відкладено.  

Зараз більшість показників ДСанПіНу "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води 
централізованого господарсько-питного водопостачання" контролюється водопровідними 
станціями. Однак не всі, тому що технічна база лабораторій все ще не відповідає необхідному 
рівню, а методична база ДСанПіН (методики виконання вимірювань окремих показників), що 
повторює в основному радянську, істотно застаріла і вимагає перегляду. Крім того на зміну 
Директиві 80/778/ЄС уведено Директиву 98/83/ЄС. 

У новій Директиві 98/33/ЄС перелік обов'язкових для контролю параметрів скорочено з 66 
до 48, залишено тільки показники для найпоширеніших речовин, які можуть знаходитись у питній 
воді. При цьому граничні значення багатьох з них підвищені. Змінено також перелік критеріїв 
безпеки, тепер їх 4 групи: мікробіологічні, хімічні, індикаторні та радіаційні. 

Органолептичні показники не виділено в окрему групу, вони належать до індикаторної 
групи у числі інших вісімнадцяти. Їх тепер можна оцінити тільки якісно, кількісні нормативи 
відсутні. Один з індикаторних показників – електропровідність води – придатний для автома-
тизованих систем моніторингу. Він використовується для моніторингу і питної води (Директива 
98/83), і джерел прісних вод (Директива 2000/60) [13]. Сухий залишок вилучено з переліку 
показників питних вод, так само як показники твердості, вмісту Са, Мg, К, І. розчиненого кисню. 

Директива ЄС 93/83 містить тільки ті показники, вплив яких на здоров'я людини доведено. 
В основу європейських нормативів покладено критерії та нормативи ВОЗ для питної води. 
Наприклад, за вмістом йоду у питній воді ВОЗ не вказує кількісний показник верхньої межі, 
оскільки наявних даних з впливу йоду на здоров'я людини недостатньо для того, щоб обмежити 
його граничний вміст у воді. 

Привертає увагу те, що в європейських законах одиниці об'єму води наведено у літрах, а не 
куб. дм, хоча у країнах ЄС теж працюють у системі СІ. 

Одним з основних принципів європейського законодавства є те, що на рівні кожного 
національного законодавства державам – членам не дозволяється встановлювати гірші нормативи, 
ніж у Директиві, оскільки рівень захисту здоров'я людини має бути однаковим у межах усього ЄС.  
Держави-члени Євросоюзу можуть включати додаткові показники безпеки питних вод, тільки 
якщо вони значимі для здоров'я на їхній території (ст. 5 Директиви 98/8З), тобто не повинні 
вводити недоведені за впливом на здоров'я показники. 

Відмінністю Директиви 98/83/ЄС від українського водного законодавства є вимога 
провадити контроль якості питної води, що постачається їхнім громадянам, у крані всередині 
приватних і громадських будинків, а не тільки на виході з водопровідних станцій. Також потрібно 
контролювати якість питної води у вмістилищах (цистернах, пляшках тощо) і води, що 
використовується для виробництва у харчовій промисловості. До питної води, розфасованої у 
пляшки, встановлюються більш жорсткі вимоги, ніж до водопровідної. Це вказано в окремих 
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статтях Директиви. Але незалежно від способу споживання питної води (з водопровідного крану, 
пляшки чи цистерни) всі показники безпечності перераховано в одній Директиві 98/83. 

На води мінеральні природні, натуральні, розфасовані у пляшки, Директива 98/83/ЄС не 
поширюється. Для мінеральних натуральних вод є інша Директива 80/777/ЕЕС [14]. У цій 
Директиві мінеральною натуральною може називатися вода, яка отримана з надр (як і інші 
мінеральні копалини), але не має лікувальних властивостей. Вона належить до харчових 
продуктів, і до неї ставляться відповідні вимоги безпечності. Вимоги щодо екологічної безпеки 
для лікувальних вод врегульовані  Директива 65/65 [15].  

Відсутність в українських законах такої чіткості й послідовності призводить до різночитань 
і підміни критеріїв безпеки, коли до питних вод застосовують вимоги харчових продуктів або 
лікувальних вод. Так, у перелік ДСТУ "Води мінеральні природні фасовані" [16] входять води 
питної якості разом з лікувальними. Однак кількість показників безпечності лікувальних вод 
ДСТУ загалом 11, які не забезпечують безпеки здоров'я споживачів при необмеженому 
постійному споживанні води для пиття. 

Не меншу небезпеку являє спроба класифікувати всі води, розфасовані у пляшки (і питні, і 
мінеральні столові, і мінеральні лікувальні), об'єднавши в єдину категорію  –  харчовий продукт. 
Використовуючи формальну ознаку тари, до вмісту пляшок пропонуються єдині критерії безпеки і 
класифікації для всіх вод, незалежно від їхніх властивостей і складу. На практиці тут посилаються на 
Закон України "Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" [17]. При цьому  
ігнорується  водне законодавство як України, так і Європейського Союзу, зокрема, Закон України 
"Про питну воду і питне водопостачання" [18], де чітко визначаються умови виробництва питних 
вод. За цим Законом дозволяється використовувати для фасованих питних вод тільки підземні 
природні або додатково оброблені водопровідні води. Це підвищує безпеку споживачів тим, що 
виключає воду з незахищених поверхневих водойм (річок, озер, ставків тощо).  

У Законі про харчові продукти стан безпеки харчових продуктів забезпечується 
виробництвом і обігом відповідно до санітарного законодавства. Про походження і стан джерел води 
не йдеться. Застосування положень цього Закону до використання  питної води відразу вступає у 
протиріччя з Європейською Директивою 2000/60  (раніше з 75/440 та  79/369) .  Директивою  
2000/60 вимагається, щоб держави-члени визначили джерела води, які використовуються для 
одержання питної води, з їхнім переписом за кількістю та якістю і тим самим забезпечили дотримання 
Директиви 98/83 щодо якості води, призначеної для споживання людьми. 

Вимоги з вибору джерела води є найважливішим етапом одержання безпечної питної води. 
Завдяки цьому навіть скорочення переліку показників не повинне впливати на безпечність питної 
води. 

Охороні природних водойм від забруднення, у тому числі від забруднення промисловими 
стічними водами, призначено багато директив, які представлено у категорії В та С.  Зараз, після 
введення у дію Водної рамкової Директиви 2000/60 [103] багато з них переглядаються. 

Директивою 2000/60 істотно змінено вимоги щодо використання питної води, введено 
поняття "гарного стану" джерела води, в якому поєднуються біологічні і хімічні критерії оцінки 
якості та кількості.  

З метою збереження прісної води для нащадків, Директива 2000/60 починається зі слів: "Вода 
– це не комерційний товар подібно до інших, а, скоріше, спадок, який варто захищати, охороняти і 
використовувати належним чином". Це не суперечить основному положенню Водного кодексу 
України [19]: "Вода – це народне надбання". 

Директива 2000/60, як і Водний кодекс України запроваджує еколого-економічний 
інструментарій охорони і використання питної води: 

– акцент на адресність забруднення, що походить з будь-яких джерел, зокрема на визначення 
потенційно небезпечних впливів промислових продуктів, за наявності яких "забруднювач платить за 
забруднення"; 

– на науково обґрунтовану оцінку ризику. На відміну від українського водного законо-
давства, де для практичного втілення навіть законів не закладене економічне обґрунтування їх 
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реалізації, наприклад Водна рамкова Директива 2000/60 вимагає, щоб на національному рівні кожна 
країна розробила детальні плани для національної промисловості з розрахунком витрат і користі. 

Тобто, для виконання Директиви 2000/60 національні регуляторні органи повинні 
визначити витрати для одержання питної води на місцях, враховуючи утворення і очищення 
промислових стічних вод, і з охорони довкілля. Як частина програмних заходів державам-членам 
рекомендується використання економічного інструментарію. Зокрема, відповідно до принципу 
"платить той, хто забруднює", необхідно враховувати відшкодування витрат за послуги 
водопостачання, включаючи витрати на охорону навколишнього середовища і збереження 
ресурсів, пов'язані з заподіянням шкоди або негативним впливом на водне середовище, а не 
тільки систему штрафів. Директива 2000/60 пропонує провадити економічний аналіз послуг 
водопостачання, що базуватиметься на довгостроковому прогнозуванні пропозиції та попиту 
води у районі кожного окремого річкового басейну. 

Вводиться принцип керування якістю води за басейнами, у межах яких мають бути встановлені 
екологічні завдання, у тому числі хімічні й екологічні нормативи, яких необхідно досягнути, та 
реабілітацію водойм, басейновий принцип розвивається і в Україні, однак і тут відсутня ключова 
особливість Директиви 2000/60 – обов'язкове широке обговорення фахівцями зацікавлених 
організацій і громадськістю басейнових планів керування якістю води та підтримка прозорого 
процесу їх виконання. 

Необхідність впровадження принципів басейнового керування в Україні визначено Водним 
кодексом України і Законом України "Загальнодержавна програма розвитку водного господарства" 
[20]. Крім діючих 7 управлінь у басейнах річок Дніпра, Десни, Сіверського Дінця, Південного і 
Західного Бугу. Дністра і річок Криму, на першому етапі програми планується створення нових 
басейнових управлінь річок Дунаю, Тиси, Прип'яті, Верхнього і Нижнього Дніпра, Росі та річок 
Приазов'я. Програма має завершитися створенням басейнових управлінь для всіх річкових басейнів на 
основі прийняття законодавчих актів і Басейнових договорів. Однак положень про проведення 
розрахунків витрат і користі ні у Водному кодексі, ні у програмі немає.. 

Іншими слонами, якщо відповідно до Європейського законодавства, будь-яке нововведення, 
наприклад новий критерій безпеки, має бути обґрунтованим, крім впливу на здоров'я людини 
(причому методами сучасної доказової епідеміології), ще й економічно за критерієм користі-
виграти, то українське законодавство не настільки суворе і детальне.  

У європейському законодавстві додаткові показники (наприклад вплив на життєдіяльність 

риби) не належать до критеріїв якості питних вод. Для цього існує окрема Директива 78/659/ЄС 
[21], так само як і для ракоподібних та інших мешканців водойм Директива 2006/113 [22]. 

Таким чином, порівняння за критерієм витрат і користі дозволяє відзначити, що безпека 
людини від введення додаткових нормативів (наприклад від тестування підземних вод на 
виживаність риби) сумнівна, а витрати на впровадження додаткових нормативів можуть призвести до 
підвищення вартості питної води та до необґрунтованого закриття багатьох джерел води. Однак в 
українських виробників є можливість добровільного вибору стандартів та ініціювання затвердження 
міжнародних стандартів (через їх гармонізацію) як національних. 

На відміну від України Європейське водне законодавство чітко забезпечує виконання 
водної політики ЄС. Як частина загальної політики із захисту прісної води у Директиві 2000/60  
запропоновано заходи щодо запобігання довгострокового погіршення якості й кількості прісної 
води, а також реалізації програми дій з реабілітації водойм. 

У директивах послідовно визначаються вимоги з метою забезпечення безпеки питної води 
від джерела до споживача. Так, наприклад Директива 98/83  з питної води встановлює граничний 
рівень нітратів 50 мг/л. Крім того, для запобігання використання непридатних джерел води 
Директива 91/676 [23] про нітрати вимагає виявлення ділянок підземних вод/водойм, де рівень 
нітратів перевищує 50 мг/л. Директива 2000/60 встановила кінцевий термін – 2015 рік, до якого, з 
деякими припустимими виключеннями, всі поверхневі і підземні води мають досягти "доброго 
стану". За роки, що залишилися до цієї дати, комунальні підприємства повинні вирішити 
проблеми для її досягнення.  
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Подібні завдання поставлено і в українському водному законодавстві, зокрема Законом 
України "Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006-2020 р.". Наприклад, 
припинення спускання неочищених стічних вод у водойми намічене до 2010 р., недостатньо 
очищених – до 2015 р. Однак недосконалість управління та недостатність фінансування  не 
дозволяють виконати ці програми та довести якість води до європейського рівня.  

Отже, критерії безпеки питної води в європейських і українському водних законодавствах 
принципово не відрізняються, але в європейському законодавстві більш системно і раціонально 
підходять до забезпечення виконання критеріїв протягом усіх етапів водопідготовки від джерела 
до споживача. Всі європейські директиви випливають одна з іншої з аналізом причин розробки, 
наступності, послідовності. Остання Водна рамкова Директива 2000/60 щільно пов'язує 
європейське водне законодавство в єдину систему. Її введенням ЄС намагається забезпечити 
загальні принципи і загальні рамки для дій усіх країн. Ця Директива має скоординувати, 
інтегрувати та у більш довгостроковій перспективі розвивати загальні принципи та структури для 
захисту і ефективного використання води у Співтоваристві. Таким чином, політика Європейського 
Союзу у сфері водного господарства забезпечує прозорі, дієві та послідовні законодавчі рамки, на 
відміну від вітчизняного, де рамковий принцип не прийнято. Суперечливість і відсутність в 
українських законах чіткості і спадковості, чітких меж їх застосування призведе до різночитань і 
підміни критеріїв безпеки, коли до питних вод, наприклад, застосовують вимоги харчових 
продуктів або лікувальних вод.  
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Анотація. Аналізується процедура проходження законопроектів у Російській імперії середини ХІХ ст., роль 
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роль и место в ней высших органов государственной власти, в первую очередь императора. 
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Постановка проблеми. Процедура проходження законопроектів у державах з 

республіканською чи монархічною формами правління мають багато спільного, але більше 
відмінного. Ми маємо унікальну можливість порівняти обидві форми на прикладі своєї країни, 
адже в минулому більшість українських земель входила до складу монархічної Російської імперії, 
а нині маємо змогу користуватися перевагами (чи недоліками) республіки.  

Аналіз історіографії. Проблеми законодавчої процедури в Російській імперії ХІХ ст. 
актуальними були для дослідників державного права саме тієї доби, що досліджується. Низка 
дореволюційних вчених-конституціоналістів не лише вивчала, а й закладала підвалини розвитку 
державного права в Російській імперії. Вагоме місце у цій сфері наукових знань належало таким 
ученим як  М. Балуг’янському, А. Градовському, М. Сперанському, А. Романовичу-Славитин-
ському та іншим. Якщо в радянську добу проблема законодавчої процедури в Російській імперії не 
була актуальною для радянської науки, то нині вона притягує все більше дослідників як у Росії, 
так і в Україні (М. Миронова, П. Захарченко, О. Ярмиш тощо). Інтерес до тематики викликаний, 
насамперед, здійсненням компаравістичної оцінки процесу законотворення в умовах абсолютної 
та обмеженої монархії чи республіки. 

Завдання роботи. Оприлюдненням даної статті маємо намір поглянути на проблему 
проходження законопроекту через окремі інститути в умовах панування абсолютної монархії та на 
роль глави держави у цьому процесі. Останній з 1835р. був урегульований нормами Зводу Законів 
Російської імперії. Саме в ньому під назвою “Основні закони і установлення державні” [1, c. 11-
18] міститься регламентація законодавчої процедури імперії.  

Виклад матеріалу. Позаяк Російська держава за формою правління продовжувала залишатися 
абсолютною монархією, то ст. 47 Основних законів  містила положення про те, що джерелом 
законів і підставою їх обов'язкової сили є самодержавна влада монарха. Без її затвердження жоден 
законопроект не має юридичної сили на території держави (ст. 51). Навіть тлумачення, роз'яснення 
чи внесення доповнень до закону не може відбутися без “Высочайшего благоусмотрения» 
(ст. 49, 55). 
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Особливістю абсолютної монархії як форми правління є вручення главі держави права 
видавати закони різноманітної форми. Не дарма, відомий в Російській імперії ХІХ - початку ХХ 
ст. вчений-конституціоналіст А. Градовський зазначав: «В монархії необмеженій уся повнота 
влади законодавчої належить главі держави. Відтак, кожен законопроект, що надходив до 
законодорадчого органу, пропонувався за його повелінням чи з його дозволу» [2, c. 19]. 

Не була винятком і Російська імперія. Ст. 53 Основних  Законів гласила: “... закони вида-
ються у вигляді уложень, уставів, установлень, грамот, положень, наказів (інструкцій), маніфестів, 
указів, [мнений- рос.] Державної ради і доповідей, затверджених його Величністю. Крім  того, 
веління Величності в порядку управління виявляються у рескриптах та указах”, - таким був 
виключний перелік законодавчих актів, що затверджувалися в Російській імперії періоду 
абсолютизму. 

Звід Законів у частині “Основних законів і установлень державних” передбачав, що усі 
джерела чи форми писаного права рівні за обов’язковістю виконання. Якщо вони належним чином 
оприлюднені, то мають «свято і непорушно виконуватися всіма і кожним, як підданим, так і 
іноземцем, котрі в Росії перебувають … без різниці знань, чинів і статі» (ст. 63 Основного Закону).  

Для набуття законом загальнообов’язкової сили він мав бути затверджений підписом 
монарха (ст. 54 Основного закону). На думку теоретиків і практиків тогочасної юриспруденції, 
законопроект щоб стати законом мав пройти чотири стадії: 1) етап законодавчої ініціативи або 
зачин; 2) обговорення; 3) затвердження; 4) оприлюднення.  

Відповідно до Зводу Законів Російської імперії право законодавчої ініціативи надавалося 
як фізичним особам (приватна ініціатива), так і офіційним особам та державним установам. 
Щоправда, приватній особі дозволялося звертатися з законопроектами до законодавчої влади не 
безпосередньо, а через спеціальну Комісію прохань. Подальший хід приватній ініціативі надавався 
лише у тому разі, якщо названа Комісія з’ясує її актуальність з відповідним міністерством, і з 
дозволу глави держави, узгоджено, спрямує його до Державної ради. Важливим обмеженням такої 
ініціативи є той факт, що приватним особам заборонялося подавати колективні звернення чи 
прохання, які в Основному законі названі «зговором і скопом». 

На основі аналізу практики поданих ініціатив,  сучасники-юристи прийшли до висновку 
про вищий рівень ефективності звернень офіційних осіб і державних установ, ніж приватних 
прохань і петицій. А. Градовський, зокрема, заявляв: «Коли звернення спрямовується від особи, 
що належить до законодавчої сфери, питання про зміну закону вважається офіційно порушеним 
…. Навпаки, клопотання, що виходять від приватних осіб і громадськості, не тягне за собою 
неодмінного розгляду справи законодавчим порядком. Значення цього прохання більш моральне, 
ніж юридичне» [2, c. 19].   

Право подання колективних петицій і прохань законодавець надав лише дворянським 
зборам, які через губернського предводителя дворянства зверталися з поданням до губернатора 
або Міністра внутрішніх справ. За певних умов дворянству дозволялося безпосередньо звертатися 
на ім’я глави держави. 

Правом законодавчої ініціативи в Російській імперії, відповідно до ст. 49 Основних 
законів володіли вищі органи державної влади, а саме – Правительствуючий Сенат, Святійший 
Синод і міністерства. Перераховані державні інституції мали право розробляти і подавати 
законопроекти до Державної ради «з особливого дозволу і безпосереднього веління його 
Величності» [1, c.11]. Своєю чергою, Державна рада могла лише обговорювати, подані на її 
розгляд законопроекти, будучи сама позбавлена права законодавчої ініціативи.  

З аналізу статей “Основних законів і установлень державних” приходимо до висновку, що 
єдиною особою, що в повній мірі володіла правом законодавчої ініціативи в Росії був глава 
держави. Жоден із суб’єктів законодавчої ініціативи, а саме, Правительствуючий Сенат, 
Святійший Синод і міністерства, не міг подати законопроект на розгляд та обговорення 
безпосередньо, не отримавши попередньої згоди на те імператора.  

Безперечно, новим елементом законодавчого механізму в Росії у середині ХІХ ст. стало 
залучення до законодавчого процесу, зокрема до розроблення законопроектів, не лише широкого 
кола відповідних чиновників, а й представників громадськості, численного дворянського корпусу. 
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Так, у 1858 р. на виборні дворянські установи – губернські комітети та комісії з покращення 
побуту поміщицьких селян покладалася відповідальність за розроблення відповідних місцевих 
положень. 

Другим важливим моментом законотворчого процесу є  обговорення законопроекту. 
Тогочасні російські правники вважали, що на цьому етапі обговорення спочатку проводиться за 
допомогою засобів масової інформації, а завершує – офіційне. Воно здійснюється тими 
державними органами, які закон уповноважував на таку процедуру перед затвердженням проекту 
законодавчою владою [3, c. 307].   

У Російській імперії існували певні обмеження на обговорення законопроекту в засобах 
масової інформації. Згідно Цензурного статуту 1865 р., щоправда, ухваленого уже в ході реалізації 
реформ, приватним особам дозволялося обговорювати урядові проекти за тієї лише умови, аби при 
цьому ніхто не заперечував проти обов'язкової сили майбутнього закону. Фактично, піддані 
Російської імперії могли обговорювати тільки ті законопроекти, які не обмежувалися грифами 
«таємно» чи «конфіденційно», що в практиці проектування законів застосовувалося достатньо 
часто. Тому, передреформені тенденції і, зрештою, Цезурний статут 1865 р. як апогей правового 
регулювання  «свободи слова» в країні, не гарантував вільного і всебічного обговорення проекту в 
пресі [4, c. 1-10]. Наводимо цей факт для промовистішої  характеристики стану обговорення 
законопроектів у засобах масової інформації в умовах російського абсолютизму середини ХІХ ст. 

На загал, існували стадії офіційного обговорення: на першій, попередній - проводилося 
урядове обговорення, а на другій - законодавче або завершальне. 

Законопроект надходив спочатку до тієї урядової установи, яка його пропонувала до 
розгляду або до компетенції якої він підпадає. Якщо документ виходив за межі компетенції одного 
міністерства, то він мав бути розглянутий усіма міністерствами, до компетенції яких він 
потрапляв. При підготовці особливо важливих чи резонансних законопроектів, могли 
утворюватися спеціальні комісії, до яких запрошувалися фахівці в тій чи іншій сфері, відомі 
своїми науковими здобутками чи публіцистичними працями.  

На другій стадії обговорення проект нового закону передавався до чи законодорадчого 
органу, якому вручалося право завершального чи остаточного обговорення. Таким органом, згідно 
ст. 55 і 198 Основних законів, була Державна рада. Жоден закон не міг бути поданий главі 
держави без його попереднього розгляду Державною радою. Щоправда, мали місце винятки. 
Ведемо мову про окремі закони, що регулювали діяльність поліції, військовослужбовців, 
військово-морських сил, адже, вважалося, що члени Державної ради є не достатньо 
компетентними особами у питаннях вказаної категорії. Законопроекти, що регулювали сферу 
охорони правопорядку, обороноздатності та державно-церковні проблеми надходили до 
імператора через Військову та Адміралтійську ради та через Синод [5, c. 273].  

На етапі обговорення документу у Державній раді тогочасні дослідники державного права 
також виділяли дві стадії : спочатку він мав надійти до одного із департаментів за компетенцією, а 
потім – мав бути поданий на обговорення до Загальних зборів Державної ради [6, c. 65]. Саме 
Державна рада у середині ХІХ ст. стає основною ланкою законодавчого механізму. У цей час різко 
зростає кількість законопроектів, які потребують фахової підготовки, обговорення та 
затвердження. Якщо за першу чверть ХІХ ст. було ухвалено близько 10,5 тис. законодавчих актів, 
то така ж приблизно кількість припадала на кожне наступне десятиліття. За підрахунками Н. 
Єрошкіна впродовж 1836-1845 рр. було прийнято 10 829 законів, у 1846-1855 рр. – 10 443 [5, 
c. 272-273]. Тому на плечі Державної ради ліг основний тягар ухвалення багатьох законів 
реформаторського характеру. 

Їй на допомогу прийшов новий інститут у структурі вищих органів державної влади – 
Рада міністрів. Неофіційно створена у вересні 1857 р., а офіційно почала діяти з 1861 р. вона взяла 
на себе повноваження вищого дорадчого при імператорі органу, що здійснював координацію усіх 
відомств Російської імперії з різноманітних питань, у тому числі й законодавчого характеру.  

Наступним етапом проходження законопроекту було затвердження його главою держави. 
При його обговоренні на останній стадії і, зрештою, результативного голосування законопроект 
передавався на підпис його Величності монархові-самодержцю. Останній, своєю чергою, міг 
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погодитися із більшістю чи меншістю членів Загальних зборів Державної ради або запропонувати 
свій власний варіант резолюції, яка за змістом могла не відповідати як рішенню більшості, так і 
голосуванню меншості законодорадчого органу. У разі підтримки імператором думки меншості чи 
затвердження власного варіанту законопроекту, такі акти називалися «іменними указами». Коли ж 
глава держави погоджувався з думкою більшості, а законопроекти не були резонансними і 
суспільно-значимими, то назві закону  неодмінно передувало формулювання «Височайше 
затверджене мнение [Авт. – рос.] Державної ради» [7, с. 65].     

У Російській імперії існувало кілька форм затвердження законопроектів у останній 
інстанції – главою держави. Як показує практика, найбільш вживаною формою його затвердження 
був підпис імператора з наступним його затвердженням у формі указу Правительствуючому 
Сенату. До указу додавався текст нового закону з власноручним підписом государя і написаними 
ним словами «Быть по сему». Проте, за твердженням сучасного російського історика права Д. 
Пашенцев, у ХІХ ст. главою держави приймалася і велика кількість законів, які не мали підпису, 
тобто ухвалювалися усно [8, c.226].  

Найважливіші законодавчі акти інколи видавалися імператором у формі маніфестів з 
власноручним підписом імператора, як це станеться з проголошенням маніфесту про ліквідацію 
кріпосного права 19 лютого 1861 р. 

Наступний, і останній, етап законодавчої процедури який «є важливою умовою 
обов’язковості закону» [9, c.130] передбачав оприлюднення законопроекту, який, після підписання 
його главою держави, мав набрати законної сили. Цілком слушною є заувага юриста-сучасника 
про неможливість вимагати виконання закону від громадян чи підданих, якщо останні не мають 
змоги з ним ознайомитися [10, c. 347]. Як правило, закон передавався для оприлюднення одразу 
після його затвердження очільником держави. Щоправда, інколи законодавець свідомо допускав 
певні винятки, які давали можливість відстрочити введення закону у дію. 

Своєю чергою, процедура оприлюднення як у середині ХІХ ст., так і нині розпадалася на 
дві стадії: 1) розпорядження про опублікування закону і його виконання, що в державному праві 
стало називатися промульгацією закону [11, c. 429-430]; 2) безпосереднього його оприлюднення. 
Промульгація надає закону виконавчу силу, тобто викликає закон до життя. Власне, опри-
люднення закону визначає момент його введення в дію, початок його життя і практичного 
застосування.  

В Російській імперії відмінність між поняттями промульгація і санкція закону визнача-
ється у формулі, затвердженій Державною радою: «Его Императорское Величество, воспосле-
довавшее мнение государственного совета Высочайше утвердить соизволил (санкція) и повелел 
исполнить (промульгація)». В іменних указах Правительствуючому Сенату зазвичай вказувалося 
на необхідність ввести у виконання закон такими словами: «Правительствующий сенат не оставит 
сделать к исполнению сего указа надлежащие распоряжения», «повелеваем ввести сей устав в 
действие» тощо. Закон, санкціонований, але не промульгований імператором, в Росії також не 
підлягав виконанню, адже для оприлюднення він мав бути направленим до  першого департаменту 
Сенату. Лише після цього він спрямовувався для виконання «тим місцям і особам, які мають це 
робити» (ст. 57 Основних законів).  «Міністри ж самі собою не вводять у дію жодного нового 
загального  закону, не надавши його у списку Правительствуючому Сенату і, не отримавши від 
нього указу для подальших розпоряджень», - йдеться в примітці 2 ст. 57 Основних законів [1, c. 
13]. Іншими словами, бачимо взаємозалежність: без указу Сенату закони не можуть виконуватися, 
а указ, своєю чергою, може набути чинність лише внаслідок імператорської промульгації. 

Згідно зі ст. 59 Основних державних законів, закон вступав у дію зі дня його 
оприлюднення, хоча законодавець не прописав терміну, впродовж якого він мав бути 
оприлюдненим після підпису глави держави. Зазвичай, він починав діяти в губернському місті із 
дня його оголошення в губернському правлінні, а в повітах – з дня його заслуховування в 
поліцейському управлінні. Найбільш поширеним способом оприлюднення закону до ліквідації 
кріпосного права 19 лютого 1861 р. було його оголошення в місцях найбільшого скупчення людей, 
насамперед у церквах, на майданах, мирських сходах [3, с. 311]. Однак, оприлюднення у такій 
формі могло відбуватися лише для окремих указів чи маніфестів, що видавалися з обов’язковою 
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резолюцією «оголошується всенародно» [12]. Таким чином абсолютна більшість підданих 
російського царя, у силу специфіки оприлюднення закону, не була знайома з поточним 
законодавством у державі. Проте, законодавець у ст. 62 Основних законів передбачив норму, яка 
міцно увійшла в теорію і практику сучасного законодавства: «Ніхто не може відмовлятися 
незнанням закону, якщо він був оприлюднений встановленим порядком» [1, c.14].  

Висновки. Таким чином, в абсолютній монархії, якою була Російська імперія в середині 
ХІХ ст., процедура законодавчої ініціативи закріплювалася у т. 1 Зводу Законів Російської імперії і 
виходила лише від імені одного суб’єкта правовідносин – російського царя. Поданий ним 
законопроект, який, як правило, готувався відповідними міністерствами,  розглядався на засіданні 
Державної ради і, незалежно від результатів обговорення та голосування в цьому дорадчому 
органі, останнє слово завжди належало імператору. Він міг відхилити будь-яке рішення Державної 
ради і затвердити інше, покладаючись на власний розсуд. Принаймні, російське законодавство, що 
регулювало державно-правові відносини, не робило йому в цьому жодних перешкод і найменших  
застережень. При цьому, народ, суспільство в цілому, залишалося поза межами не лише 
законодавчого процесу, а й, як правило, поза межами ознайомлення з його результатами.  
Селянство, що у абсолютній більшості своїй перебувало в кріпацтві (державному або 
поміщицькому), було позбавлене будь яких прав, а, відтак, проблеми законотворчості жодним 
чином не перегукувалися з його насущними життєвими проблемами.  
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Annotation. The author examines the principles of environmental law in the theoretical and historical context. 
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Для системного розвитку екологічного законодавства України, забезпечення його 

ієрархічності та співпідпорядкованості у його структурі різних законоположень важливе науково-
теоретичне та практичне значення має коректне наукове визначення та втілення в чинному 
законодавстві об’єктивного та обґрунтованого співвідношення галузевих, підгалузевих та 
інституційних принципів даної галузі законодавства України.  

Дана проблема є однією з ключових не лише у загальній теорії права, але й теорії 
екологічного права, а також  у практиці законодавчої діяльності, оскільки нині не розроблено 
чіткої та загальноприйнятої системи наукових критеріїв віднесення тих чи тих конкретних 
принципів до числа галузевих, підгалузевих чи інституційних в рамках відповідної галузі права чи 
законодавства.  

Понад те, ця проблема не розроблена і на рівні теорії правових інститутів, про що 
констатують сучасні дослідники[1]. Тому, природно, що така теоретична вразливість чітко 
виявляється на галузевих прикладах, надто на прикладі такої відносно молодої галузі 
національного законодавства, якою є екологічне законодавство України. 

При цьому ми не поділяємо точки зору Л.Л. Чаусової, що диференціація принципів 
сучасного екологічного права України на принципи складних і простих інститутів, а також 
субінститутів передбачена законодавством, хоча й чітко в ньому не виражена[2].  

Справа в тому, що такий поділ має лише науково-доктринальний, а не легальний характер, 
тобто законодавством у силу його специфіки не визначений та й не може визначатися. Більше 
того, критеріїв поділу інститутів галузі законодавства на прості інститути та субінститути, 
принаймні в науці екологічного права, на сьогодні не опрацьовано[3]. Ідея щодо такого поділу, 
висловлена цим науковцем, є дещо умоглядною і переконливого аргументованого розкриття ані в 
її працях, ані в інших дослідженнях з даної проблематики не отримала.  

Тому ми не вбачаємо переконливих аргументів, за відсутності таких критеріїв, 
використовувати їх задля більш детального аналізу відповідних принципів екологічного 
законодавства України у розрізі їх вертикальної співпідпорядкованості.  

Вважаємо, що співвідношення та взаємодія галузевих, підгалузевих та інституційних 
принципів екологічного законодавства виконують три основні функції: нормотворчу, регулятивну 
та інформаційну[4].  

У рамках першої функції галузеві принципи забезпечують формування основи для 
деталізації правового регулювання на ріні підгалузевих та інституційних принципів, а також – на 
рівні конкретизуючих еколого-правових норм; адекватність відображення у нормах екологічного 
законодавства об’єктивних потреб розвитку екологічних відносин і внутрішню узгодженість 
різноманітних норм і актів екологічного законодавства; виявлення і подолання суперечностей у 
системі норм екологічного права засобами аналогії права та аналогії закону[2].  

У межах регулятивної функції підгалузеві та інституційні принципи екологічного 
законодавства України сприяють подоланню прогалин у системі відповідних еколого-правових 
норм; безпосередньому виникненню прав і обов’язків суб’єктів цих відносин; правильному 
тлумаченню та застосуванню норм екологічного права у ході еколого-правового регулювання 
тощо. 

Водночас інформаційна функція сприяє виробленню імперативної інформації, вміщеної в 
нормах екологічного права; отримання у концентрованому вигляді суб’єктами даної галузі права 
інформації щодо сутності та особливостях еколого-правового регулювання та напрямів його 
вдосконалення[5].  

Аналізуючи інституційні принципи екологічного законодавства України, мусимо 
зазначити, що вони ґрунтуються значною мірою на диференціації відповідних складних та 
правових інститутів цієї галузі законодавства. 

Так, у межах водного законодавства виокремлюється складний інститут водокористування 
(стаття 46 Водного кодексу України[6]), який розпадається на інститути загального 
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водокористування та спеціального водокористування; у функціональному плані – на інститути 
водокористування питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, 
оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, 
рибогосподарських та інших державних і громадських потреб (ст. 48 Водного кодексу України[6]). 

Так само складний інститут лісокористування поділяється на інститути загального та 
спеціального лісокористування (стаття 65 Лісового кодексу України[7]), а останнє своєю чергою – 
на інститути таких видів лісокористування, як заготівля деревини в порядку рубок головного 
користування; заготівля другорядних лісових матеріалів; побічні лісові користування; 
використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, 
туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-
дослідних робіт (стаття 67 Лісового кодексу України[7]).  

Складний інститут землекористування розпадається на прості інститути землекористування 
залежно від відповідних видів земель, яких нараховується 9 (стаття 19 Земельного кодексу 
України[8]).  

Характерно, якщо у межах екологічного права і можна виокремити принципи відповідних 
складних і простих інститутів, то у межах екологічного законодавства України далеко не всі 
принципи формально визначені та закріплені законодавчо.   

Так, з-поміж інституційних принципів водного законодавства України закріплені лише 
принципи питного водопостачання. Вони визначені, зокрема у статті 6 Закону України “Про питну 
воду та питне водопостачання” як принципи державної політики у сфері питної води та питного 
водопостачання.  

Щодо інституційних принципів лісового законодавства, то вони не сформульовані взагалі, 
що вказує на слабке опрацювання даної проблеми у рамках даної підгалузі екологічного 
законодавства України.   

Натомість найбільш опрацьованими виглядають інституційні принципи земельного 
законодавства України, хоча це частково пояснюється розгалуженістю самого земельного 
законодавства та наявністю поряд з кодифікованим законодавчим актом в цій галузі – Земельним 
кодексом України також значного числа законів, які регулюють окремі види земельно-правових 
відносин. У деяких з них принципи відповідних складних та простих інститутів земельного 
законодавства України сформульовані безпосередньо.  

Так, зокрема, законодавчо визначені принципи: 
інститутів розмежування земель державної та комунальної власності (стаття 4 Закону 

України “Про розмежування земель державної та комунальної власності”[9]);   
проведення оцінки земель (стаття 4 Закону України “Про оцінку земель”[10]);  
охорони земель (стаття 3 Закону України “Про охорони земель”[11]);  
державного контролю за використанням та охороною земель (стаття 3 Закону України “Про 

державний контроль за використанням та охороною земель”[12]);  
землеустрою (стаття 6 Закону України “Про землеустрій”[13]). 
Суттєвими вадами формулювання інституційних принципів в рамках екологічного 

законодавства України є “перенасичення” відповідних законодавчих актів принципами, 
запозиченими з числа підгалузевих або й галузевих.  

Так, наприклад, до числа принципів розмежування земель державної та комунальної 
власності (тобто принципів інституційного характеру) віднесено принципи забезпечення безпеки 
держави; досягнення збалансованого співвідношення економічних та екологічних інтересів 
суспільства, забезпечення раціонального використання та охорони земель[9].  

Між тим, відомо, що питання забезпечення безпеки держави взагалі нетотожні 
забезпеченню екологічної безпеки, тож формулювати такий загальний принцип як забезпечення 
безпеки на рівні закону екологічного профілю взагалі недоречно. Якщо ж у даному разі мався на 
увазі якраз принцип забезпечення екологічної безпеки, то він і так уже викладений у пункті а) 
статті 3 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”[14].  

Що ж стосується принципу досягнення збалансованого співвідношення економічних та 
екологічних інтересів суспільства, забезпечення раціонального використання та охорони земель, 
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то п. е) статті 3 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” йдеться 
про науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів 
суспільства[14]. Вважаємо, що положення про науково обґрунтоване узгодження таких інтересів 
“поглинає” принцип їх збалансованого співвідношення, а тому, з огляду на це,  ніякої необхідності 
його додаткового формулювання в Законі України “Про розмежування земель державної та 
комунальної власності” взагалі не вбачається.  

Наведене вище міркування повністю стосується і недоцільності подальшого додаткового 
закріплення в інших законах і такого загальногалузевого принципу екологічного законодавства 
України, яким є принцип науково обґрунтованого узгодження екологічних, економічних та 
соціальних інтересів суспільства (тоді, як у статті 4 Закону України “Про екологічну мережу” 
закріплений принцип системного врахування екологічних, соціальних та економічних інтересів 
суспільства[15], а в статті 6 Закону України “Про екологічну експертизу” – принцип 
збалансованості екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних  інтересів та 
врахування громадської думки[16]). 

Принцип пріоритету вимог екологічної безпеки закріплений у статті 6 Закону України “Про 
землеустрій”, статті 3 Закону України “Про охорону земель”, статті 3 Закону України “Про 
державний контроль за використанням та охороною земель”. Але ж він вже був сформульований у 
пункті а) статті 3 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Такий 
принцип навряд чи можна віднести до розряду інституційних. Він є, швидше, загальногалузевим, а 
тому в згаданих законах формулюватися не повинен.  

У статті 3 Закону України “Про охорону земель” та в статті 3 Закону України “Про 
державний контроль за використанням та охороною земель” закріплений також принцип 
поєднання заходів економічного стимулювання та юридичної відповідальності в галузі охорони 
земель. Але ж він лише дублює закріплений у пункті й) статті 3 Закону України “Про охорону 
навколишнього природного середовища” принцип. Тобто і в даному випадку вміщення 
зазначеного принципу, просто запозиченого з положень Закону України “Про охорону 
навколишнього природного середовища”, не є доцільним.  

Іноді зустрічаються дублювання одних і тих же інституційних принципів екологічного 
законодавства України в різних законодавчих актах. Так, відомо, що у розвиток Земельного 
кодексу України були ухвалені спочатку Закон України “Про охорону земель”, а трохи згодом – 
Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”. Спершу в 
одному, а потім у другому з них був сформульований (незрозуміло, з яких причин) майже 
ідентичний набір відповідних інституційних принципів екологічного законодавства.  

Так, основними принципами державної політики у сфері  охорони земель визначені: 
забезпечення охорони земель як основного національного багатства Українського народу; 
пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні землі як просторового базису, природного 
ресурсу і основного засобу виробництва; відшкодування збитків, заподіяних порушенням 
законодавства України про охорону земель; нормування і планомірне обмеження впливу 
господарської діяльності на земельні ресурси; поєднання заходів економічного стимулювання  та  
юридичної відповідальності в галузі охорони земель; публічність у вирішенні питань охорони 
земель, використанні коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на охорону 
земель[11]. 

Водночас основними принципами здійснення державного контролю за використанням та 
охороною земель є: забезпечення раціонального використання та охорони земель як основного 
національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави; пріоритет вимог 
екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над економічними інтересами; повне 
відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок порушення земельного законодавства 
України; поєднання заходів економічного стимулювання і відповідальності у сфері використання 
та охорони земель[12].  

По суті, відмінність тут простежується лише у виокремленні в Законі України “Про 
охорону земель” принципу нормування і планомірного обмеження впливу господарської 
діяльності на земельні ресурси, а також принципу публічності у вирішенні питань охорони  
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земель, використанні коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на охорону 
земель.  

Водночас помітна і деяка змістовна неузгодженість між згаданими законами: якщо в 
першому зафіксований принцип відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства 
України про охорону земель, то в другому – принцип повного відшкодування шкоди, заподіяної 
довкіллю внаслідок порушення земельного законодавства України. Адже категорії “шкода” і 
“збитки” не є змістовно тотожними у правовому сенсі.  

Як відзначають у цьому зв’язку автори Науково-практичного коментарю до 
Господарського кодексу України, шкода може бути матеріальною і нематеріальною, натомість 
збитки є винятково матеріальною шкодою, яка характеризується зовнішніми (фізичними) та 
внутрішніми (якісними) змінами майнової бази суб'єкта господарювання[17]. Аналогічна правова 
позиція щодо співвідношення даних категорій притаманна і авторам Науково-практичного 
коментарю до цивільного законодавства України[18]. 

Тож виникає істотне питання: чим керуватися повинен правозастосувач на практиці – 
принципом відшкодування збитків чи відшкодування шкоди. І це при тому, що, скажімо, у пункті 
і) статті 3 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” взагалі йдеться 
не про відшкодування, а про компенсацію шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного 
законодавства[14].  

Часто в чинних актах екологічного законодавства України можна зустріти вживання навіть 
загальноправових принципів, зокрема такого, як законність. Це наприклад, помітно у статті 4 
Закону України “Про оцінку земель”[19], статті 6 Закону України “Про землеустрій”[20], статті 10 
Закону України “Про екологічний аудит”[21], статті 6 Закону України “Про екологічну 
експертизу”[22]. Водночас ніякого нового нормативного змісту, порівняно із загальноправовим, 
означений принцип, як і принцип пріоритету вимог екологічної безпеки, у наведених 
законодавчих актах не отримав, що ставить під знак запитання доцільність його вміщення у них. 

Між тим, такі законодавчі положення, які не несуть нового змістовного навантаження 
взагалі спроможні, за вдалим висловом І.А. Ігнатьєвої, “сформувати негативне, зневажливе 
ставлення до законодавства; зведені ж до рангу принципів, вони повинні розглядатися як 
деструктивні і навіть провокаційні”[23]. 

Отже, як показує проведений аналіз, викладення і розмежування принципів екологічного 
законодавства України на галузеві, підгалузеві та інституційні не відзначається послідовністю та 
чіткістю. Часто відсутня єдність у формулюванні таких принципів з необхідним змістом, іноді 
спостерігається надмірна декларативність, дублювання, брак нормативності.  

Водночас маємо констатувати відсутність чіткого системного зв’язку між галузевими, 
підгалузевими та інституційними принципами екологічного законодавства України.  

Так само немає чіткості їх зв’язку з іншими положеннями актів екологічного законодавства 
України. Зокрема, недостатньо відпрацьованим виглядає механізм взаємодії між ними. Ґенеза 
такої взаємодії міститься у площині фактичних екологічних відносин, які виникають з приводу 
охорони довкілля, природокористування та забезпечення екологічної безпеки.  

У цьому контексті неприпустимою вважаємо відсутність конкретизації галузевих 
принципів екологічного законодавства України у підгалузевих, а підгалузевих – в інституційних 
принципах, з одного боку, та всіх зазначених принципів – в інших нормах екологічного права 
України.  

Відсутність такої конкретизації свідчить про недоцільність формулювання окремих 
принципів, не наділених конкретизаційним “механізмом”, їх декларативність, відірваність від 
реалій правового регулювання екологічних правовідносин, або ж свідчить про нездатність 
нормотворця забезпечити належну їх конкретизацію в законодавчих актах. Це істотно девальвує 
роль і значення принципів екологічного законодавства України у рамках відповідної галузі 
законодавства України, применшує їх нормативний вплив на екологічні правовідносини, зменшує 
загальне регулятивне значення екологічного права  України в цілому. 

Таким чином, на сьогодні можна констатувати неоднорідність не лише законодавчого 
закріплення підгалузевих, але й інституційних принципів екологічного законодавства України. 
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Така непослідовність, фрагментарність, а також  непоодинокі дублювання у відповідних 
законодавчих формулюваннях є яскравим свідченням низького рівня юридичною техніки та 
несистематизованості екологічного законодавства України загалом.  

Вважаємо, що перші кроки у напрямі систематизації можуть і повинні робитися у справі 
узагальнення і комплексного викладення підгалузевих та інституційних принципів екологічного 
законодавства України. Їх взаємозв’язок та взаємозалежність згодом мають знайти свій зовнішній 
прояв у формулювання галузевих принципів екологічного законодавства України, які повинні 
закріплюватися в Екологічному кодексі України як кодифікаційному акті вищого рівня[24].   

Лише чіткість та однозначність формулювання відповідних підгалузевих та інституційних 
принципів екологічного законодавства України спроможні забезпечити чіткий механізм їх 
взаємодії з конкретними нормами екологічного права України, гарантувати “переведення” 
принципів у площину конкретного правового регулювання. 

Водночас у співвідношенні з конкретними нормами екологічного права перевагу все ж слід 
надавати останнім. Протилежні рекомендації науковців, які іноді пропонують при тлумаченні 
правових норм враховувати перш за все відповідні принципи законодавства, та не визначають 
меж, в яких таке врахування припустиме, здатні привести до руйнування правової системи, 
оскільки за такого підходу суди змушені будуть оцінювати всі законодавчі положення на 
відповідність зазначеним принципам і залежно від такої оцінки, яка завжди є значною мірою 
суб’єктивною, застосовувати їх чи не застосовувати[18]. Зазначені міркування, висловлені з 
приводу цивільного законодавства, повною мірою стосуються описаної вище ситуації із 
співвідношення принципів екологічного законодавства України із нормами відповідної галузі 
права.  

Загалом наслідком такої взаємодії має стати певна функціонально-структурна єдність та 
взаємозалежність принципів екологічного законодавства України з іншими елементами змісту цієї 
галузі законодавства України (еколого-правові дефініції, презумпції, аксіоми, загальні дозволи та 
заборони тощо) у регулюванні еколого-правових відносин[5].  

Зрозуміло, що брак законодавчої уваги до формулювання зазначених принципів, їх багато в 
чому “залишковий” характер, вторинність, похідність перед конкретними еколого-правовими 
нормами провокують, своєю чергою, “залишковість” і низький рівень законодавчої техніки при 
визначенні відповідних підгалузевих та інституційних принципів. 

Такі принципи формулюються часто без урахування вже сформульованих принципів, без 
зв’язку з ними, а часто просто повторюють їх зміст чи відтворюють його з певними варіаціями, що 
провокує питання про співвідношення відповідних принципів, їх пріоритетність, специфіку їх 
змістовного наповнення тощо.  

На це додатково накладається порівняно низький рівень систематизованості екологічного 
законодавства України загалом, сильний вплив кон’юнктурних інтересів та вузькополітичних 
настанов при ухваленні нових законодавчих актів цієї галузі законодавства, відносно слабка 
організаційна та фахова діяльність із втілення означених принципів у життя. 

Відтак, інтерпретаційний потенціал підгалузевих та інституційних принципів екологічного 
законодавства України нині є суттєво заниженим, вони слабко втілюють у життя принципи 
“верхніх” рівнів – конституційних та власне галузевих принципів екологічного законодавства 
України.   

Все вищенаведене вказує на те, що структурно-функціональні взаємозв’язки та взаємодія 
галузевих, підгалузевих та інституційних принципів екологічного законодавства України ще на 
набули адекватного відображення та втілення.  

Всі елементи відповідної моделі співвідношення та взаємодії цих принципів ще 
перебувають на стадії розробки, що засвідчує уповільнення зусиль щодо систематизації цих 
принципів на рівні спеціальних законодавчих актів, невідпрацьованість та слабкий рівень 
уніфікації законодавчих підходів щодо єдиної та несуперечливої системи таких принципів.  

Внаслідок відсутності чітких критеріїв варіантів втілення тих чи інших підгалузевих та 
інституційних принципів екологічного законодавства створюється можливості для обмежень 
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екологічних прав і свобод людини і громадянина, ускладнень та перешкод у ході реалізації інших 
принципів екологічного законодавства України тощо. 
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Анотація. В статті здійснено аналіз основних нормативно-правових актів, які встановлюють 
відповідальність за деліктну поведінку в сфері захисту суспільної моралі.  

Ключові слова: відповідальність, суспільна мораль, деліктна поведінка, захист суспільної моралі. 
Аннотация. В статье осуществлен анализ основных нормативно-правовых актов, которые устанавливают 

ответственность за деликтное поведение в сфере защиты общественной морали. 
Ключевые слова: ответственность, общественная мораль, деликтное поведение, защите общественной 

морали. 
Annotation. The paper analyzes the basic regulations which establish liability for tortious conduct in the protection 

of public morals. 
Keywords: responsibility, public morality, tortious behavior, protection of public morals. 
 
Аналіз норм Закону України «Про захист суспільної моралі» дає можливість констатувати, 

що у самому нормативному акті не визначено відповідальності за порушення норм. У статті 21 
зазначеного нормативного акту говориться лише про те, що порушення норм законодавства 
України про захист суспільної моралі, умов обігу продукції, порядку проведення видовищних 
заходів сексуального характеру та розповсюдження продукції, яка містить елементи порнографії, 
тягне за собою цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну 
відповідальність згідно з чинним законодавством України.  

Поняття адміністративно-деліктної поведінки, сутність делікту, як правової категорії, 
питання адміністративної відповідальності розглядали вчені-юристи: Ю.П. Битяк, Є.В. Додін, Л.В. 
Коваль, В.К. Колпаков, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, О.І. Остапенко та інші. Разом з тим, 
відповідальності за деліктну поведінку в сфері захисту суспільної моралі зазначені вчені не 
приділили належної уваги.  

За здійснення дій чи бездіяльність, що суперечить закону, що призвела до порушення прав 
повинна бути встановлена відповідальність. Науковці зазначають, що правопорушення тягне за 
собою правові наслідки у вигляді юридичної відповідальності, яка є видом соціальної 
відповідальності та полягає у застосуванні до правопорушника заходів впливу, які визначені 
санкцією правової норми і полягають у позбавленні його матеріальних, духовних чи особистих 
благ. Як правило, юридичну відповідальність поділяють на види у залежності від виду вчиненого 
правопорушення, тобто на кримінальну, адміністративну, цивільну та дисциплінарну 
відповідальність [1]. 

Зайчук О.В. відзначає, що за галузевою ознакою розрізняють конституційну, кримінальну, 
адміністративну, цивільну, дисциплінарну, матеріальну відповідальність. Конституційна 
відповідальність має політичний характер; є основним інститутом публічного права; настає як у 
випадку вчинення правопорушення, так і при невиконанні обов'язку; є засобом охорони та захисту 
Конституції; кримінальна відповідальність - це найбільш суворий вид відповідальності, що 
призначається судом в рамках матеріального та процесуального закону; цивільно-правова 
відповідальність є засобом відновлення та компенсації договірних та позадоговірних зобов'язань, 
що полягає у відшкодуванні правопорушником майнової шкоди та поновленні порушених прав; 
адміністративна відповідальність є засобом забезпечення та відновлення порядку управління 
шляхом покладення на винних фізичних, юридичних і посадових осіб покарання відповідно до 
Кодексу про адміністративні правопорушення та Статутів; дисциплінарна відповідальність в 
трудовому праві полягає у обов'язку працівника відповісти за вчинене ним порушення трудової 
дисципліни перед роботодавцем і понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами 
трудового права. Адміністративна відповідальність настає за скоєння адміністративних 
правопорушень. Через інститут адміністративної відповідальності реалізуються норми 
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різноманітних галузей права — адміністративного, господарського, трудового, фінансового та ін. 
[2]. 

Розглянемо приклади застосування різних видів відповідальності у сфері захисту 
суспільної моралі. 

Застосування цивільно-правової відповідальності можливе при встановленні факту 
порушення суб’єктом приватноправових відносин, договірних відносин. Наприклад, підприємець 
замовив рекламну продукцію, сплатив за її виготовлення кошти, а дана рекламна продукція 
містить елементи сексуального характеру чи еротики. Якщо в замовленні це завчасно не було 
обумовлено, то підприємець може звернутись із цивільно-правовою вимогою про повернення 
коштів за так продукцію, мотивуючи своє звернення невідповідністю норм законодавства про 
захист суспільної моралі. 

В інших випадках, наприклад після зйомки відео кліпу з елементами еротичних сцен, було 
встановлено, що один із акторів на момент зйомок був неповнолітнім. Випуск такого кліпу 
суперечить закону про захист суспільної моралі. Відповідно, такий відео кліп не може 
транслюватись то телебаченню, не може бути розповсюджений іншими способами. Відповідно, 
замовник може вимагати від винної сторони відшкодування всіх понесених затрат. 

Тобто, в цивільному праві існують цілий ряд норм, які гарантують захист приватноправових 
відносин, якщо один із учасників цих відносин порушив норми чинного законодавства про захист 
суспільної моралі. В той же час, Л. Мазука зазначає, що попри те, що у національному 
законодавстві є ряд положень, які мають протидіяти розпалюванню расизму, етнічної та релігійної 
ворожнечі і правоохоронці, й експерти вказують на недосконалість законодавчої бази [3], тому 
вбачається можливим розширення можливостей цивільної відповідальності за порушення чинного 
законодавства в сфері захисту суспільної моралі. Очевидно, що потребує розробки норма щодо 
судового встановлення заборони на розповсюдження друкованої та іншої продукції визнаної 
такою, що суперечить нормам Закону України «Про захист суспільної моралі». Заборона на 
розповсюдження не є конфіскацією. Тому норма про вилучення та конфіскація такого роду 
продукції застосовуватись не може. Вилучення тиражу чи окремої його частини допускається 
тільки за рішенням або вироком суду, які набрали чинності, що передбачено законом України 
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Очевидно, потребує розробки саме 
поняття заборона розповсюдження, оприлюднення та т.п. Власник даної продукції за своїм 
розсудом може нею в подальшому розпоряджатись: знищити, повернути виробнику, зберігати, 
переробити, усунути зауваження та довести до спеціальних вимог обігу таких товарів тощо. 
Введення такої норми в цивільне законодавство встановить порядок обмеження на обіг продукції, 
на яку встановлені певні обмеження чи спеціальні правила продажу. Крім того, норма щодо 
можливості вилучення тиражу чи окремої його частини застосовується виключно до продукції 
друкованих засобів масової інформації. А щодо інших видів продукції то норма про вилучення чи 
заборону немає. Тому пропонується саме розширити межі застосування такої норми на більш 
широке коло товарів, обіг яких суперечить законодавству про захист суспільної моралі. 

У статті 442 Цивільного кодексу України передбачено, що твір не може бути опублікований, 
якщо він завдає шкоди моральності населення, проте як встановити можливі наслідки і чи не буде 
така заборона встановленням державної цензури. Тому необхідно говорити саме про заборону 
обігу конкретних товарів до того моменту, коли будуть усунуті всі суперечливі моменти або 
продукція буде відповідати нормам законодавства про захист суспільної моралі (наприклад: кожен 
екземпляр журналу з ознаками еротичного видання буде запакований у відповідності до вимог 
Закону України «Про захист суспільної моралі»). Після усунення порушень продукція може бути 
дозволена до обігу. 

Крім того, спеціально уповноважені органи повинні мати можливість звернутись до суду з 
позовом про припинення того чи іншого суб’єкта підприємницької діяльності, в тому числі і ЗМІ, 
які постійно порушують норми чинного законодавства про захист суспільної моралі.  

Необхідно зазначити, що відповідно до статті 41 Закону України „Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні” редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні 
органи, організації та об’єднання громадян несуть відповідальність за порушення законодавства 
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про друковані засоби масової інформації, а за порушення за рішенням суду може бути припинено 
випуск друкованого засобу масової інформації. У зазначеному законодавчому акті говориться про 
те, що суд припиняє випуск видання у разі порушення закону а про своє рішення суд повідомляє 
відповідний реєструючий орган. Серед порушень, визначених даним нормативним актом 
визначені: 

– поширення відомостей, розголошення яких забороняється статтею 46 Закону України 
«Про інформацію»;  

– закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або 
територіальної цілісності України;  

– пропаганди війни, насильства та жорстокості;  
– розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;  
– розповсюдження порнографії, а також з метою вчинення терористичних актів та 

інших кримінально караних діянь. 
Відповідно, даний перелік правопорушень повинен стати підставою для припинення 

суб’єкта підприємницької діяльності не тільки в сфері ЗМІ а і інших видів діяльності, наприклад 
таких, як проведення та організація масових заходів, концертної діяльності тощо. 

У відповідності до статті 110 Цивільного кодексу України юридична особа ліквідується за 
рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через 
допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, 
встановлених законом. Так Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні” встановлює такий порядок тільки для друковані засоби масової інформації.  

Крім того, у переліку правопорушень відсутні порушення, пов’язані із обігом товарів 
сексуального чи еротичного характеру. Адже, законом України «Про захист суспільної моралі» 
встановлені спеціальні правила та обмеження щодо обігу таких товарів. Тому пропонується 
розширити коло деліктних прояві, як кваліфікуючої ознаки щодо припинення суб’єкта 
підприємницької діяльності за порушення норм захисту суспільної моралі. 

Окремим питанням застосування примусу до суб’єктів підприємницької діяльності - 
порушників законодавства про суспільну мораль, є застосування адміністративно-господарських 
санкцій, які визначені Господарським кодексом України. Так статтею 238 ГК України визначено, 
що за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності 
до суб’єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади 
або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи 
організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення 
суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх 
повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб’єктів 
господарювання такі адміністративно-господарські санкції:  

– вилучення прибутку (доходу);  
– адміністративно-господарський штраф;  
– стягнення зборів (обов’язкових платежів);  
– застосування антидемпінгових заходів;  
– припинення експортно-імпортних операцій;  
– застосування індивідуального режиму ліцензування;  
– зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання певних 

видів господарської діяльності;  
– анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання окремих видів 

господарської діяльності;  
– обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання;  
– скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господарювання [4]. 
В той же час, жодного нормативного документу, яки й би визначав повноваження та 

порядок застосування адміністративно-господарських санкцій органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування в сфері захисту суспільної моралі немає. Крім того, Законом 
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України «Про захист суспільної моралі» не передбачено такого виду державного примусу як 
адміністративно-господарські санкції за порушення чинного законодавства у сфері захисту 
суспільної моралі. Хоча, як зазначає В.Д. Лук’янець, значна частина санкцій, наведених у цьому 
переліку, за своїм змістом не відповідає визначенню адміністративно-господарських санкцій у ст. 
238 ГК України [5], очевидно, що такий вид відповідальності суб’єктів господарювання може 
застосовуватись до порушень законодавства у сфері захисту суспільної моралі. 

Окремі положення застосування санкцій передбачені у Законі України «Про телебачення і 
радіомовлення». Проте, даним законом передбачено вичерпний перелік санкцій, що може 
застосовувати відповідний державний орган, і практично це не дає підстав говорити про 
застосування саме статті 239 Господарського кодексу України в загальній системі 
відповідальності за порушення норм законодавства про захист суспільної моралі. 

Тому пропонується, внести до Закону України «Про захист суспільної моралі» положення 
про те, що за порушення норм чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі можуть 
застосовуватись адміністративно-господарські санкції відповідно до Господарського кодексу 
України. Крім того, внести відповідні зміни у Закони України : «Про телебачення і 
радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про видавничу справу», «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», «Про рекламу». 

Окремого розгляду заслуговує питання надання дозволу на проведення масових акцій 
сексуального чи еротичного характеру. Очевидно, що проведення таких заходів масового 
характеру потребують узгодження із законодавством про захист суспільної моралі. Адже те, що 
прийнятне для однієї групи населення, зовсім не прийнятне для іншої. Для прикладу можемо 
навести проведення гей-парадів. За своїм смисловим навантаженням така акція носить явно 
сексуальний характер. Адже навіть у своїй назві вона визначає приналежність до окремого 
сексуального характеру відносин між окремими громадянами. Толерантність та сприйняття в 
суспільстві різних форм сексуальних відносин все ж не дає права на проведення таких акцій з 
вільним доступом неповнолітніх осіб, осіб, які за своїми переконаннями чи релігією не 
сприймають такі форми сексуальних відносин. Тому відкрита акція, що буде проводитись на 
вулицях міста, де на неї будуть звертати увагу діти, громадяни із зазначеної вище групи осіб, може 
слугувати негативним подразником для їх. Такі акції можуть суперечити моральним устоям інших 
груп осіб. Відповідно, необхідно брати до уваги і такі погляди.  

Сьогоднішня ситуація в суспільстві, правові гарантії на свободу своїх поглядів не дають 
можливість на заборону зібрання різних груп осіб. Для таких зібрань, які носять явно сексуальний 
характер: а саме для проведення різноманітних акцій сексуального характеру (паради, виставки, 
зібрання, фестивалі тощо) повинні проводитись із певними обмеженнями, визначеними чинним 
законодавством про захист суспільної моралі. В той же час, необхідно передбачити і встановлення 
спеціальних судових заборон на проведення таких акцій. Саме в судовому порядку повинно бути 
визначено процедура дозволу та дотримання спеціально встановлених обмежень для проведення 
зазначених заходів. А от уже порушення порядку проведення дозволених акцій буде нести за 
собою відповідальність щодо організаторів цих акцій. 

Для прикладу можна навести випадки, коли виникали суперечки між організаторами 
проведення мистецьких виставок у залах Києво-могилянської академії [13], що містили елементи 
еротики та сексуальності та мистецької виставки з елементами еротики у Шоколадному будиночку 
[12] – місці орієнтованому на відвідування дітей. Фактично у обох випадках було порушено 
основне правило проведення таких заходів – це дотримання спеціально встановлених обмежень 
щодо відвідування масових заходів з елементами еротики. Відповідно, у чинному цивільному 
законодавстві необхідно передбачити норму законодавства, яка встановлює порядок припинення, 
закриття масових заходів., що порушують норми законодавства про захист суспільної моралі. 

Порядок застосування дисциплінарної відповідальності визначений трудовим 
законодавством України і може застосовуватись виключно в межах цього законодавства. Як 
зазначає Ю.П. Битяк, дисциплінарна відповідальність згідно з чинним законодавством України 
настає за порушення трудової дисципліни й службових обов’язків. Такі порушення можуть бути 
виражені як у діях, так і в бездіяльності, допускатися як свідомо, так і з необережності. Підставою 
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дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, сутність якого полягає в невиконанні 
або в неналежному виконанні працівником покладених на нього трудових чи службових обов’язків. 
[6].  

Н.М. Хуторян зазначає, що дисциплінарна відповідальність, це вид юридичної 
відповідальності , яка полягає в обов’язку працівника відповідати перед роботодавцем за 
дисциплінарний проступок і зазнавати дисциплінарних санкцій, передбачених законодавством про 
працю. Дисциплінарна відповідальність поділяється на два види: а) дисциплінарні стягнення; б) 
заходи дисциплінарного впливу [7]. 

Тому, говорячи про дисциплінарну відповідальність за правопорушення у сфері захисту 
суспільної моралі, необхідно говорити виключно про трудові відносини між виконавцем та 
роботодавцем, про самовільне порушення договірних, трудових відносин, які призвели до 
невиконання або порушення норм чинного законодавства про захист суспільної моралі. 

Окремої уваги заслуговує порядок застосування кримінальної відповідальності за злочини, 
деліктність діянь яких визначена законодавством про захист суспільної моралі. 

У Кримінальному кодексі України визначено ряд статей, які безпосередньо формулюють 
деліктність діянь пов’язаних із суспільною мораллю. До таких кримінальних норм належать 
протиправні діяння визначенні у диспозиції статті 161 КК України «Умисні дії, спрямовані на 
розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження 
національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними 
переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих 
привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками», статті 300 Кримінального кодексу України: «Ввезення, виготовлення або 
розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи 
релігійну нетерпимість та дискримінацію» та стаття 301. «Ввезення, виготовлення, збут і 
розповсюдження порнографічних предметів». 

Опосередковано можна віднести до кримінальних деліктів у сфері захисту суспільної 
моралі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності (статті 152-156 КК України), 
злочинні дії щодо створення або утримання місць розпусти і звідництво (стаття 301 КК України), 
сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (стаття 302 КК України), злочинні дії 
пов’язані із пошкодженням релігійних споруд чи культових будинків (стаття 178 КК України), 
незаконним утримування, оскверненням або знищенням релігійних святинь (стаття 179 КК 
України), Перешкоджання здійсненню релігійного обряду (стаття 180 КК України). 

Окремо необхідно виділити злочинні дії пов’язані із жорстоким поводження з тваринами 
(стаття 299 КК України). Крім того, до окремої категорії необхідно віднести злочинні дії виражені 
у публічних закликах до геноциду, а також виготовленні матеріалів із закликами до геноциду з 
метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів (частина 2 статті 442 КК 
України).  

Таким чином можемо констатувати, що кримінальну відповідальність визначену за деліктні 
діяння, які класифікуються за прямою вказівкою на дотримання норм законодавства про захист 
суспільної моралі, можна систематизувати у дві групи таких кримінальних норм: 

- безпосередньо визначають відповідальність за порушення законодавства про 
захист суспільної моралі (статті 161, 300 та 301); 

- опосередковано визначають відповідальність за порушення законодавства про 
захист суспільної моралі (статті 152-156, 301-302, 178-180, 299, 442). 

Щодо злочинів пов’язаних із ввезенням, виготовленням або розповсюдженням творів, що 
пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та 
дискримінацію І.М. Качур зазначає, що безпосереднім об’єктом статті 300 КК України є суспільна 
моральність та інтереси суспільства й особи у сфері розповсюдження інформації, спрямованої на 
забезпечення загальнолюдських цінностей та рівності громадян незалежно від їх расової, 
національної чи релігійної приналежності. Викладене дає всі підстави вважати, що об’єктом 
злочину є суспільні відносини, що ставляться під охорону закону про кримінальну 
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відповідальність, на які посягає злочинне діяння, і яким заподіюється або може заподіюватися 
шкода. Відповідно родовим об’єктом ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що 
пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та 
дискримінацію є суспільні відносини, що забезпечують основні принципи суспільної моральності 
у сфері духовного і культурного життя суспільства [8].  

Як зазначає Рябчинська О.П., зміни в сексуальній моралі і поведінці ставлять перед 
сучасним суспільством безліч нових та надають гостроти старим проблемам. Орієнтація на 
ринкову економіку сприяла комерціалізації багатьох аспектів життя людей, серед яких опинилися 
і сексуальні відносини. Все частіше комерційні цілі та гарантований прибуток виправдовують 
аморальні, а, інколи і злочинні дії. На підставі аналізу юридичної літератури з проблеми поняття 
об’єкту злочинів, науковець приходить до висновку, що родовим об’єктом складу злочину, 
передбаченого ст. 301 КК України, є громадська моральність, під якою слід розуміти систему 
соціальних норм (принципи, погляди, уявлення), що виникають як безпосереднє відображення 
умов суспільного життя у свідомості людей у вигляді певних категорій, що регулюють 
міжособистістне спілкування та поведінку людей з метою забезпечення єдності особистих та 
колективних інтересів. Безпосереднім об’єктом цього складу злочину є моральні засади 
суспільства в сфері розповсюдження інформації про статеві відносини між людьми [9].  

В той же час І.О. Зінченко відзначає, що важливою гарантією забезпечення й захисту 
конституційних прав громадян є передбачена в статті 161 КК України кримінальна 
відповідальність за порушення їх рівноправності. Основним безпосереднім об’єктом злочину, 
передбаченого ст. 161 КК України, визначаються суспільні відносини, що забезпечують 
рівноправність громадян в усіх сферах їх життєдіяльності. Додатковим об’єктом тут можуть 
виступати честь, гідність, трудові, соціальні та інші конституційні права громадян і за частинами 2 
та 3 ст. 161 КК – життя і здоров’я потерпілого [10]. 

Аналізуючи диспозицію статті 161 КК України необхідно зазначити, що вона охоплює 
значну кількість різних деліктів. Виокремивши зазначені суспільні відносини, можемо назвати 
наступні кримінальні діяння, за які передбачена відповідальність: 

- розпалювання національної ворожнечі та ненависті; 
- розпалювання расової ворожнечі та ненависті; 
- розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті; 
- приниження національної честі та гідності; 
- образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями; 
- пряме чи непряме обмеження прав громадян за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; 

- встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Щодо проблем застосування статті 161 КК України свідчить статистика: у період з 1991 до 
2010 року в Україні було зареєстровано лише 42 злочини (у 1991-2003 роках – 17 злочинів, з 2003 
до 2010 року – 25 злочинів) [11]. Очевидно, що складність притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб, які вчинили протиправні діяння багато в чому пов’язані саме із суспільною 
небезпекою їх діянь, доведенням вини та винності цих осіб іншими особливостями кримінального 
провадження. В той же час, необхідно зазначити, що більшість перерахованих деліктів не є 
об’єктом для адміністративної відповідальності. Тому, необхідно розглянути можливість саме 
застосування адміністративної відповідальності за незначні правопорушення в сфері захисту 
суспільної моралі, та притягнення винних до відповідальності саме за адміністративним 
законодавством. 
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Останнім дедалі більше дослідників звертають свою увагу до вивчення різноманітних 
аспектів безпекової тематики. Це обумовлено все зростаючою роллю безпекових чинників у 
сучасному житті і актуалізації безпекової функції держави. 

У даному контексті слід визнати,  що, з-поміж значного кола наукових проблем, певна 
увага приділяється громадській безпеці. Водночас проведений нами науковий аналіз джерел дає 
можливість дійти висновку, що сама громадська безпека розглядається відірвано від національної 
безпеки, хоча онтологічно дані поняття слід розглядати як ціле та часткове. 

Актуальність даної статті полягає у тому, що нині бракує системних концепцій, на основі 
яких розрізнені дані були б об’єктивно об’єднані до єдиної несуперечливої когнітивної системи у 
вигляді теорії. На підставі чого актуалізується наукова проблеми щодо з’ясування сутності 
онтологічного виміру громадської безпеки. 

Мета статті — з’ясувати онтологічний вимір громадської безпеки. 
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У своїй статті я буду використовувати підхід, за якого розглядатиму онтологію крізь буття, 
можливість і дійсність, субстанцію і акциденцію, причину і наслідок.  

Одразу ж зауважу, що проблематика національної безпеки широко висвітлена в публікаціях 
В. Горбуліна, А. Качинського, Б. Кормича, В. Кобринського, В.Крутова, М. Левицької, В. Ліпкана, 
Ю. Максименко, М. Мельника, Н. Нижник, А. Новицького, С. Павленка, Г. Пономаренко, 
В. Паламарчука, М. Пальчука, Б. Парахонського, М. Пендюри, Г. Ситника та інших. 

Натомість, незважаючи на значну кількість розвідок, присвячених висвітленню різних 
аспектів безпеки, найбільш невисвітленими залишаються питання щодо змісту громадської 
безпеки та її місця і системі національної безпеки. 

З іншого боку, серед авторів, що досліджують громадську безпеку відсутні дослідження, в 
яких би громадська безпека розглядалася крізь призму національної. Більше того, здебільшого 
громадська безпека зводиться лише до забезпечення громадського порядку і підтримання режиму 
законності, чим обумовлений і напрям тем дисертацій, які були захищені за цієї темою. Так, 
Басова Ю.Ю., Головін А.П., Доценко  О.С., Кривенда В.Ю. та інші зосередили свою увагу на 
питаннях діяльності міліції громадської безпеки  [1—7]. Інші дослідники розглядають категорію 
злочинів проти громадської безпеки і відповідно питання кримінально-правової охорони 
громадської безпеки [8—10]. 

Утім, контекст системної проблеми штучно руйнується, оскільки громадська безпека не 
становить собою вузьке коло суспільних відносин, які регулюються діяльністю міліції. Громадська 
безпека має розглядатися набагато ширше, саме для обґрунтування цієї моєї тези і слід дослідити 
онтологічний вимір громадської безпеки. 

Нині можна простежити чіткий відхил від державних концепцій і домінування навіть в 
середовищі науковців думки щодо необхідності впровадження концепції людино центризму в усі 
сфери як життєдіяльності, так і наукові концепції. Я не схильний так думати. Принаймні 
живлючого підґрунтя для того, щоб зневіритись у здатність держави забезпечувати права людини 
у мене немає. 

Внаслідок падіння рівня довіри до державної влади, а також суттєвих кадрових прорахунків 
рівень громадської безпеки зазнав суттєвих змін — він значно перебуває у стані стійкого 
погіршення. 

На мій погляд коріння даних проблем  криються у відсутності узагальнюючи теорій, в 
рамках яких зайшов би повний опис феномен національної безпеки та її складових, якою є 
громадська безпека.  

У даному контексті слід підтримати тих дослідників, котрі зазначають, що і досі не є 
сформованою теорія національної безпеки, котра повинна виступати системним методологічним 
інструментарієм для наукового розв’язання проблем у сфері національної безпеки [11—22]. 
Зокрема в її рамках, а не в рамках будь-якої іншої науки, має знайти розв’язання питання щодо 
критеріїв не тільки формування об’єктів національної безпеки (відповідно до Закону України „Про 
основи національної безпеки України” це: людини і громадянин, суспільство і держава) а й 
відповідних ним функціональних складових: особиста безпека — громадська безпека — державна 
безпека.  

В Україні спостерігається певна активізація наукових розвідок із питань забезпечення 
громадської безпеки, натомість автори виділяють ракурс цієї проблеми лише в контексті 
діяльності міліції громадської безпеки. На мій погляд, даний підхід є завузький [1—7].  

Також можна спостерігати і іншу тенденцію: повне ігнорування такї сфера як сфера 
громадської безпеки. 

Так, прикладом, З.Д.Чуйко виділяючи залежно від конкретних сфер людської 
життєдіяльності структурні елементи національної безпеки: державну, економічну, енергетичну, 
екологічну, інформаційну, соціальну, політичну, науково-технологічну та воєнну безпеки лише не 
визначає окремо такі сферу як громадська безпека [14, с. 38]. 

Наслідком проведених нами досліджень є наступний висновок: нині відсутні методологічно 
розроблені підходи формування переліку основних сфер життєдіяльності, в яких власно 
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законодавець виділяє ті чи інші національні інтереси. Наслідком цього є різноманітні наукові 
інтерпретації як організаційних, так і функціональних складових національної безпеки. 

Ще одне питання, на яке я хотів б звернути увагу, полягає у неоднозначній трактовці і 
застосуванні порізнених термінів до вивчення складових національної безпеки. Адже саме тут 
почасти відчувається брак філософських знань, нехтування і кволість у їх застосуванні для 
врахування онтологічного виміру громадської безпеки: автори не враховують субстанцію і 
акциденцію безпеки. 

Так, Чуйко З.Д. зазначає, що екологічна (ст. 16, п. 6 ч. 1 ст. 92, п. 3 ст. 116), економічна, 
інформаційна, державна (ст. 17), громадська безпека (ст. 138), визначені в Конституції, є 
елементами національної безпеки [14, с. 37]. У той же час, Ситник Г.П. вважає що дані елементи 
виступають функціональними сферами [23]. 

Можна наводити і інші підходи, утім вони здебільшого віддзеркалюють авторські 
інтерпретації бачення системної проблематики. 

Здійснений нами аналіз безпекового законодавства і проектів нормативних актів 
уможливлює дійти висновку: законодавець постулює нерозривний зв'язок між національними 
інтересами і загрозами ним, тобто наявність такого зв’язку у певній сфері життєдіяльності слугує 
індикатором для утворення сфери національної безпеки. Саме тому, логічною і послідовною у 
цьому плані є думка В.А.Ліпкана, який пропонує критерієм формування функціональних сфер 
національної безпеки вважати синтез національних інтересів і реальних та потенційних загроз 
ним [20, 24]. 

Методологічно не слід плутати сфери життєдіяльності, однією з яких є національна 
безпека, і сфери національної безпеки, які виступають вже її складовими і не можуть бути 
дорівнені сферам життєдіяльності, оскільки є похідними від них. Тобто субстацнійність і 
акценденційність мають бути враховані при визначенні предметного поля громадської безпеки. 

Даний поділ є концептуальним з позицій як онтології, так і права, адже не будь-які інтереси 
виступають національними, а отже і не будь-які інтереси мають бути забезпечені механізмом 
держави до їхньої реалізації, у тому числі і у сфері громадської безпеки. 

Констатуємо, що сфери життєдіяльності є категорією статичною, натомість сфери 
національної безпеки є похідними від них і є категорією динамічною. Сфери національної безпеки 
визначені в законодавстві, натомість поза ним вони можуть не існувати. Поза нормами права 
існують лише сфери життєдіяльності, як такі, котрі  опосередковані динамікою потреб та інтересів 
тієї чи іншої нації. Таким чином, по суті існуюча правова сфера, що нині не є закріпленою у праві, 
де-юре відсутня, і перебуває відповідно до онтологічного виміру в сфері можливості, хоча 
насправді і в реальності вона є дійсністю. 

Онтологічний вимір громадської безпеки наводить нас на інший важливий науковий 
висновок: нині помилково заперечувати існування громадської безпеки, а отже і окремої сфери 
національної безпеки — сфера громадської. Відповідно до даного висновку ми стверджуємо про 
необхідність закріплення сфери громадської безпеки в безпековому законодавстві, а також чіткому 
визначенні змісту та структури громадської безпеки. 

Подальша дискусія навколо пропонованих нами положень є безумовно позитивним 
моментом, адже наочно демонструватиме актуальність проблем як вироблення державної 
політики внутрішньої безпеки, складовим елементом якої виступатиме політика громадської 
безпеки, так і усвідомлення інститутами громадянського суспільства своєї безпосередньої 
причетності до забезпечення громадської безпеки. Адже формування недержавної системи 
забезпечення національної безпеки є не простим науковим шумом, а реальною підставою і 
підґрунтям для формування окремих наукових досліджень і системного наукового забезпечення 
громадської безпеки, складовими елементами якого виступають інституційний та не 
інституційний компоненти. 

Навіть із позицій логіки мало хто піддає сумніву наявність окремої сфери: сфера державної 
безпеки. Дана сфера інститутивно закріплена і в безпековому законодавстві, і в чисельних 
наукових дослідженнях, присвячених даній тематиці. Так само, такому об’єкту національної 
безпеки, як людина і громадянин, також відповідає така складові як особиста безпека. Натомість 



50 
 

стосовно суспільства і оформлення як окремої такої сфери як громадська безпеки чи то суспільна 
безпека ще й далі точаться жваві дискусії. 

На мій погляд однією з причин цього є небажання держави визнати важливу роль 
громадянського суспільства не лише у проведенні флеш-мобів, страйків і акцій громадської 
непокори, а необхідності прямого залучення цього громадянського суспільства для забезпечення 
безпеки його ж самого. Дієвим інструментом цього виступає недержавна система безпека, про 
необхідність формування якої, її роль та місце в системі національної безпеки писав у своїх 
роботах В.А.Ліпкан майже 10 років тому [25]. Далі дана тема знайшла своє продовження у 
публікаціях В.Крутова, О.Дічека, О.Захарова, П.Пригунова, О.Тимошенко та інших вчених.  

Окреме місце так і не знайшла тема оформлення детективних та приватних охоронних 
агентств, також не вивчені на достатньому рівні питання взаємодії державних і недержавних 
структур процесі забезпечення національної безпеки. Серед такої незначної кількості публікацій я 
б окремо виділив роботу А.Г.Сачаво, в якій автором було вперше розглянуто порушені питання 
[26]. І хоча звичайно не всі аспекти даної системно проблеми були розглянуті, натомість вона 
стала знаковою для того часу і фактично однієї з перших, де була науково обґрунтована 
нагальність і необхідність вироблення спільного механізму такої діяльності на рівні держави 
обґрунтовано потребу у розробленні нормативно-правових актів, в яких були б урегульовані дані 
суспільні відносин і впорядковано взаємодію державних і недержавних структур. 

Важливим науковим завданням виступає з’ясування змісту сфери громадської безпеки. 
Аналізові змісту поняття „громадська безпека”, дослідниками приділяється значна увага, 
натомість в даному понятті відображається не сутнісний зміст громадської безпеки, а складові 
діяльності міліції громадської безпеки, в ньому не відображено приналежності громадської 
безпеки до системи вищого порядку — системи національної безпеки.  

Не можу погодитись також і з тим, що в наукових дослідженнях взагалі не відбулася 
постановка наукового питання про три основні напрями реалізації державної політики 
національної безпеки, які б корелювали об’єктам національної безпеки, визначеним у 
законодавстві. Так, не прописано чіткий механізм забезпечення громадської безпеки, не вироблено 
правовий механізм забезпечення громадської безпеки, не визначено вплив сформованих 
законодавцем сфер на сферу громадської безпеки. Це формує усі передумови для унеможливлення 
забезпечення на необхідному для повної реалізації національних інтересів рівня громадської 
безпеки. 

Адже нині не адекватним сучасним реаліям є підхід, за якого дослідники оминають 
питання формування як окремої сфери — сфери громадської безпеки — оминаючи дані питання 
взагалі, зосереджуючи увагу на питаннях особистої і державної безпеки, або за кращого випадку 
включаючи громадську безпеку до змісту національної безпеку в соціальній сфері.  

У цілому, інтерпретуючи положення теорії права і держави, теорії національної безпеки 
[24], можна подати наступні аргументи щодо необхідності формування  нового розуміння 
поняття „громадська безпека ”: 

1) відсутність сформованих підходів до визначення змісту громадської безпеки як 
складової національної безпеки; 

2) недостатня розробленість методологічних питань визначення сфер національної безпеки; 
3) відсутність логічної концепції, в рамках якої знайшло б наукове обґрунтування 

положення про необхідність кореляції об’єктів національної безпеки і сфер національної безпеки. 
Мета визначення змісту громадської безпеки полягає у тому, щоб виробити і впровадити у 

теоретичну і практичну діяльність дане поняття із застосуванням методології не лише правових, а 
безпекових наук, науково обґрунтувати необхідність формування окремої сфери національної 
безпеки — сфера громадської безпеки і відповідно їй громадської безпеки. 
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Зарубіжний досвід захисту суспільної моралі лише на перший погляд не пов’язаний із 

дослідженням закономірностей становлення відповідного законодавства загалом та 
адміністративно-правових засад захисту суспільної моралі в сучасній Україні зокрема. Між тим, 
протягом останніх років зацікавленість наукової громадськості та практичних працівників до 
осмислення та засвоєння цього досвіду помітно зросла в нашій державі.  

Таке зростання інтересу до питань зарубіжного досвіду захисту суспільної моралі і 
правового регулювання цієї сфери суспільних відносин є об’єктивно зумовленим: воно, зокрема, 
має не лише науково-теоретичне, але і суто практичне підґрунтя. Справа в тому, що захист 
суспільної моралі в юридичній літературі невипадково названо новою функцією сучасної 
демократичної держави (В.В. Костицький)[1]. Адже, як відомо, дореволюційна Україна, на відміну 
від західноєвропейських країн, мала досить високий рівень духовної культури, що значною мірою 
впливало на оцінку протиправної поведінки в сфері громадської моралі, зокрема переважно 
недержавними засобами.  

Водночас слід обережно ставитися до запозичення відповідних елементів зарубіжного 
досвіду у цій сфері з огляду на те, що йдеться про таку особливо делікатну сферу суспільних 
відносин, якими є відносини, що формуються та функціонують довкола суспільної моралі та її 
захисту. Адже суспільна мораль кожної країни є історично унікальною, неповторною, вона 
ґрунтується на досвіді минулих поколінь, відтак і форми та методи її захисту, придатні в одних 
умовах, можуть виявитися неприйнятними в інших. Ігнорування цієї закономірності може сприяти 
втраті культурно-духовної ідентичності народу[2]. 

Вищенаведені міркування ще зовсім не стали лейтмотивом в підвищенні якості 
нормативного матеріалу у зазначеній галузі. Досі, на жаль, немає чіткого зв’язку, залежності між 
широтою і повнотою дослідження зарубіжного досвіду правового регулювання захисту суспільної 
моралі і якістю відповідного національного законодавства України. Апелювання до такого 
досвіду, як правило, має місце не до, а вже після ухвалення відповідних законодавчих актів. Навіть 
у ході ухвалення Закону України “Про захист суспільної моралі”, попри наявність профільного 
парламентського Комітету з питань європейської інтеграції, відповідний фаховий аналіз положень 
законопроекту на його відповідність правовим актам Європейського Союзу та міжнародно-
правовим документам, до яких приєдналася Україна, не був здійснений.  

Відтак, аналіз міжнародного досвіду в цій сфері є нагальним завданням юридичної науки і 
практики. Водночас його комплексне узагальнення за всіма параметрами та в усіх деталях у 
рамках цього дослідження неможливе. З огляду на це, зарубіжний досвід правового регулювання 
захисту суспільної моралі може, на наш погляд, бути проаналізований та узагальнений за кількома 
ключовими критеріями, які найбільш рельєфно здатні відобразити найсуттєвіші особливості 
такого досвіду. До них ми віднесли такі, як: 1) особливості розмежування порнографії і еротики та 
ставлення держави до їх виготовлення і поширення; 2) наявність або ж відсутність у системі 
державних органів спеціалізованих органів, що опікуються проблемами контролю та нагляду у 
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галузі захисту суспільної моралі; 3) специфіка юридичної відповідальності у галузі порушень 
проти суспільної моралі; 4) особливі умови щодо захисту неповнолітніх від аморальних проявів та 
явищ; 5) особливості практики Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у галузі захисту 
суспільної моралі. 

Водночас, згідно з Рекомендаціями Ради Європи, законодавство багатьох 
західноєвропейських держав додатково встановлює кримінальну відповідальність за поширення 
серед неповнолітніх шкідливої для їх психіки і морального здоров’я інформації, зокрема: у ФРН – 
за підбурювання до протиправних діянь, а також за показ актів насильства і демонстрацію 
жорстокості і нелюдським способом, що ущемляє людське достоїнство; у Голландії – за 
демонстрацію зображень і предметів, показ яких повинен вважатися шкідливим для осіб, 
молодших 16 років; у Швейцарії – за пропаганду насильства, виставлення аморальних творів або 
зображень; у Швеції – за незаконне зображення насильства, а також поширення серед дітей або 
молоді літератури, зображень або технічних записів, які можуть призвести до грубості або 
жорстокості або іншим чином створити серйозну небезпеку для морального виховання молоді; у 
Данії – за продаж непристойних зображень або предметів; в  Іспанії – за поширення інформації, 
що пропагує насильство, або іншої негативної інформації[3]. 

У зв’язку з цим, дійсно важливим показником уваги держави до захисту суспільної моралі є 
обмеження функціонування інформації, яка може негативно позначитися на моральному здоров’ї 
підростаючого покоління. У цій сфері переважна більшість держав вводить досить жорсткі 
обмеження щодо ЗМІ. 

Зокрема, зарубіжний досвід у цій сфері показує, що певні обмеження, які накладаються на 
діяльність ЗМІ в цілях захисту неповнолітніх, не розглядаються як перешкода для поширення 
інформації, як прояв цензури тощо. До того ж правове регулювання обмеження обігу 
інформаційної продукції в інтересах захисту прав і законних інтересів неповнолітніх має доволі 
тривалу історію. Зокрема. В законодавстві західних країн встановлені суворі обмеження та 
заборони на поширення серед дітей і підлітків інформації, що руйнує їх мораль, порушує їхній 
добробут тощо.  

Згідно з підпунктом с) частини 1 статті 3 Факультативного протоколу до Конвенції про 
права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії від 1.01.2000 р., 
ратифікованого Законом України № 716-IV від 03.04.2003 р.[4], кожна держава-учасниця 
забезпечує, щоб, як мінімум, наступні діяння і види діяльності були повною мірою охоплені її 
кримінальним або карним правом, незалежно від того, чи були ці злочини вчинені на 
національному або транснаціональному рівні, або в індивідуальному чи організованому порядку: 
виробництво, розподіл, розповсюдження, імпорт, експорт, пропозиція, продаж або зберігання у 
вищезазначених цілях дитячої порнографії, визначеної у статті 2. Згідно з пп. с) ст. 2 цього 
протоколу, дитяча порнографія означає будь-яке зображення будь-якими засобами дитини, яка 
здійснює реальні або змодельовані відверто сексуальні дії, або будь-яке зображення статевих 
органів дитини, головним чином в сексуальних цілях[5].  

Важливою, з огляду на нормативні приписи щодо необхідності узгодження правозастовної 
практики України з практикою ЄСПЛ[6], є потреба щодо  врахування в національному 
правотворенні елементів та здобутків цієї судової інституції в галузі захисту суспільної моралі. 
Отже, спробуємо окреслити основні особливості та проблемні моменти існуючої  практики ЄСПЛ 
у відповідній сфері.   

Відповідно до статей 8-11 Європейської конвенції з прав людини  (далі – ЄКПЛ), якою 
керується у своїй діяльності ЄСПЛ, передбачена можливість обмеження права на повагу до 
приватного і сімейного життя, свободи думки, совісті й релігії, свободи вираження поглядів, 
свободи зібрань та об’єднань за умови, що такі обмеження встановлені законом і є необхідними в 
демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, економічного 
добробуту країни, територіальної цілісності, для запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони публічного порядку, здоров'я чи моралі (виділено мною – Авт.) або для захисту прав і 
свобод інших осіб[7].  
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При тлумаченні цих норм ЄСПЛ керується, зокрема, Сіракузькими принципами 
тлумачення обмежень і відступів від положень Міжнародного пакту про громадянські та політичні 
права, якими передбачено, що “оскільки суспільна мораль змінюється з плином часу і є різною в 
різних культурах, то держава, яка посилається на суспільну мораль в якості основи для обмеження 
прав людини, при визначенні меж свободи дій повинна чітко показати, що таке обмеження є 
суттєвим для підтримання поваги до основних цінностей суспільства”[8]. 

Взагалі важливим принципом тлумачення вимог ЄКПЛ є принцип пропорційності, який 
полягає в забезпечення рівноваги між правами окремого індивіда та суспільними інтересами, 
зокрема і вимогами суспільної моралі: “наскільки засоби захисту інтересів одних осіб не 
порушують права інших і є пропорційними до досягнення легітимної мети”p/[9]. Так, у Рішенні 
ЄСПЛ у справі “Сьорінг проти Сполученого Королівства” (1989 р.) йдеться про те, що Суд 
керується принципом “пошуку справедливого балансу між загальними інтересами суспільства і 
вимогами щодо захисту основних прав індивіда”[9]. 

У зв’язку з цим ЄСПЛ визнає, що захист суспільної моралі в демократичному суспільстві є 
легітимною метою обмеження права на повагу до приватного і сімейного життя, свободи думки, 
совісті й релігії, свободи вираження поглядів, свободи зібрань та об’єднань. Він визначив, 
зокрема, «непристойними» ті публікації, що прагнуть «розбестити і розтлити». На думку ЄСПЛ, 
«захист прав і свобод інших», коли це означає захист моральних інтересів і благополуччя 
конкретних осіб чи категорій осіб, котрі потребують спеціального захисту (з таких причин: 
недостатня зрілість, психічна нездатність, стан залежності), відносяться до одного з аспектів 
захисту суспільної моралі[10].  

Україна ж, підписавши Європейську конвенцію з прав людини, визнала над собою 
юрисдикцію ЄСПЛ і повинна враховувати рішення ЄСПЛ та його тлумачення норм Конвенції при 
прийняті своїх законодавчих актів[11]. До цього її зобов’язують і приписи Закону України “Про 
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23.02.2006 
р.[12] 

Вимоги поваги до дотримання принципів суспільної моралі і виправдання з цією метою 
обмежень свободи самовираження знаходимо в рішеннях ЄСПЛ.  

Зокрема, узагальнюючи практику ЄСПЛ, слід відзначити, що ця судова інстанція визнає за 
національними державами невід’ємне право ухвалювати закони, що обмежують поширення 
інформації та певних ідей, попри їхні достоїнства як творів мистецтва або їх внеску до публічного 
обговорення проблем, зокрема право встановлювати контроль і класифікацію інформаційної 
продукції, а при порушенні відповідних законів – застосовувати штрафні заходи, конфіскацію та 
інші санкції, аж до кримінально-правових, коли це визнається необхідним для захисту суспільної 
моралі (Рішення ЄСПЛ у справах Даджен (Dudgeon) проти Сполученого Королівства, 22.10.1981 
р.; Інститут Отто-Премінгер (Otto-Preminger-Institut) проти Австрії, 20.09.1994 р.; Вінгроув 
(Wingrove) проти Сполученого Королівства, 25.11.1996 р. та ін.). 

Так, у справі Вінгроув проти Сполученого Королівства ЄСПЛ зазначив, що митці та інші, 
хто поширює свої витвори, напевно не мають імунітету від можливих обмежень. Той, хто 
використовує свою свободу вираження поглядів, бере на себе «обов'язки й відповідальність»; їхній 
обсяг залежатиме від ситуації та засобів, що використовуються. ЄСПЛ вважає відповідні 
обмеження правомірними, як правило, якщо вони спрямовані на захист найбільш вразливих 
категорій аудиторії – дітей та юнацтва, або якщо існує небезпека, що такі категорії можуть 
отримати доступ до інформації, матеріалів або ідей та поглядів, які можуть зашкодити їх 
моральному розвиткові.  

У даній конкретній справі ЄСПЛ дійшов висновку, що еротичні фантазії головної героїні 
спірної кінострічки, визначеної в титрах як Св. Тереза Авільська (відома черниця XVI ст.), 
завдають образу релігійним почуттям християн з огляду на спосіб, в який цей «суто еротичний 
витвір» показує фігуру Христа. ЄСПЛ не знайшов порушення принципу свободи творчості у факті 
обмеження показу цієї кінострічки, оскільки втручання держави у даному випадку мало легітимну 
мету (захист прав інших, особливо права на свободу віросповідання) та було необхідним у 
демократичному суспільстві[13]. 
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До аналогічного висновку приходив ЄСПЛ у іншій справі – Інститут Отто-Премінгер (Otto-
Preminger-Institut) проти Австрії. Ця справа стосувалася заборони на поширення фільму, в якому 
викривлялася доктрина римо-католицької церкви. У цих умовах ЄСПЛ, зокрема, вказав, що в 
контексті релігійних переконань та віросповідання на митця можна правомірно покласти обов'язок 
уникати, наскільки це можливо, вираження поглядів, що є безпідставно образливими для інших і, 
таким чином, порушує їхні права[13].  

У справі “Гендісайд (Handyside) проти Сполученого Королівства” (1976 р.) ЄСПЛ зазначив, 
що оцінка доцільності обмежень щодо видання для дітей книги «Маленький червоний підручник» 
залежить від аудиторії, для якої насамперед було призначене це видання – для дітей і підлітків 
віком від 12 до 18 років. При цьому ЄСПЛ підкреслив, що ця книжка включала речення і абзаци, 
які молоді люди у переломний період свого розвитку могли б витлумачити як заохочення до дій, 
що не відповідають їх віку і є шкідливими для них, або навіть до вчинення певних кримінальних 
правопорушень. У цих умовах англійські судді мали право вирішити, що за певних обставин 
«Підручник» може мати згубний вплив на моральність багатьох дітей і підлітків, які його 
читатимуть. Тому ЄСПЛ не встановив порушень принципу свободи творчості[14].  

В іншій «мистецькій справі» - «Мюллер та інші проти Швейцарії» (1988 р.) –ЄСПЛ 
підтримав державу в тому, що картини, які було відкрито виставлені на виставці без будь-яких 
обмежень аудиторії, могли сильно образити уявлення про правильне ведення статевого життя в 
людей зі звичайною чутливістю тим, що ці картини робили наголос на сексуальності в її найбільш 
грубих формахp[14]. 

Загалом, як наголошує К. Дегтярьов, ЄСПЛ у більшості справ, в яких заторкуються 
проблеми захисту суспільної моралі, концентрує увагу на критеріях законності втручання держави 
у свободу мистецького чи іншого самовираження, а також на тому, чи переслідує таке втручання 
законну мету і наскільки воно є необхідним у демократичному суспільстві. Відповідність же 
правозастосовчої практики ЄСПЛ цим вимогам обумовлюється якістю та чіткістю відповідних 
законодавчих норм[15].  

У цьому зв’язку у ряді випадків ЄСПЛ визнає недостатню чіткість національного  
законодавства. Так, у справі “Олсон проти Швеції”, в якій розглядалося питання втручання у 
приватне і сімейне життя заявника, ЄСПЛ встановив, що державні органи могли втручатися у 
приватне життя у разі, якщо здоров’я або розвиток дитини перебував під загрозою без 
необхідності доведення, що фактична шкода була заподіяна[15].   

Отже, на думку Ю. Бєлкіної, ЄСПЛ вважає відповідні обмеження свободи творчості 
правомірними, як правило, якщо вони спрямовані на запобігання образам почуттів національних 
меншин чи віруючих; на захист найбільш вразливих категорій аудиторії – дітей та юнацтва, або 
якщо існує небезпека, що такі категорії можуть отримати доступ до інформації, матеріалів або 
ідей та поглядів, які можуть зашкодити їх моральному розвиткові[13]. 

Ще більш категоричним з цього приводу є висновок В. Манукяна, який вважає, що ЄСПЛ 
узагалі неохоче визнає накладені національними державами обмеження такими, що суперечать 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод[16].  

Разом з тим, далеко не вся практика ЄСПЛ, спрямована на захист суспільної моралі, є 
однорідною, односпрямованою. Зокрема, вона не виглядає такою у зв’язку з розглядом численних 
проблем захисту прав різноманітних сексуальних меншин. 

Так, досліджуючи відповідну практику ЄСПЛ у галузі захисту прав “квірів”[17], Д. Гудима 
дійшов справедливого висновку про те, що ЄСПЛ, захищаючи права людини, поступово став 
нівелювати своїми рішеннями, прийнятими в останні роки, різницю між традиційною 
гетеросексуальністю та маргінальними гомосексуальністю та трансгендерністю[18].  

Така практика може, зокрема, суттєво негативним чином вплинути на ціннісні орієнтації 
відповідних західних, передусім європейських, суспільств, зумовлювати нові зміни обсягу й 
змісту певних фундаментальних прав людини, призводячи до поступового нехтування 
відмінностями між чоловіком і жінкою, батьком і матір’ю, сприяти подальшому послабленню 
традиційних інститутів шлюбу та сім’ї тощо[18].  
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Вибух “неортодоксальних видів сексуальності”, за словами М. Фуко[19], легітимізований 
деякими рішеннями ЄСПЛ, здатний впровадити певні маргінальні гендерні ідентичності до центру 
традиційної суспільної моралі, тим самим сприяючи послабленню та анігіляції таких цінностей 
новими “цінностями”, що пропагуються під гаслами захисту прав людини. Зрозуміло, що така, в 
цілому небезпечна, тенденція здатна в недалекому майбутньому призвести до заміщення настанов 
суспільної моралі якісно іншими настановами та підходами.  

Навряд чи “демократизовані” у такий спосіб суспільства будуть більш захищеними від 
різноманітних зовнішніх негативних впливів, зокрема і в сфері суспільної моралі. За таких умов 
об’єктивно неухильно знижуватиметься, очевидно, і життєздатність відповідних соціумів, ризик 
втрати якої є, за словами Н. Рулана, повсякчасним[20]. 

Вбираючи в себе правозастосовчу практику ЄСПЛ, національне законодавство України 
може відіграти як позитивну, так і негативну роль. Конкретизуючи міжнародні положення, воно 
може, за словами О.І. Цибулевської, стати або “загороджувальним” бар’єром, або бути 
“провідниким” чужої моралі, тобто бути використане як в благих, так і в поганих цілях. У 
першому випадку воно слугуватиме втіленню в життя принципів суспільної моралі, тоді як у 
другому, стаючи аморальним, здатне посприяти розпаду суспільної свідомості, суспільних зв’язків 
і моральній деградації соціуму[2].  

Як бачимо, аналіз законодавчих рішень щодо захисту суспільної моралі, практикований у 
зарубіжних країнах, а також відповідна практика ЄСПЛ демонструє крайню неоднорідність, 
ізоморфність зарубіжного досвіду в цій сфері. Така неоднорідність є результатом тривалої за 
часом еволюції відповідних правових систем та відповідних їм моделей захисту суспільної моралі, 
відмінностей існуючих правових сімей (англосаксонської, романо-германської, пострадянської, 
мусульманської, соціалістичної, за класифікацією О.О. Булгакової[21]).  

Останніми роками помітні певні тенденції щодо зближення відповідних моделей і систем у 
рамках зокрема євроінтеграційного процесу, під помітним впливом практики ЄСПЛ. Прикметно, 
що останній украй неохоче визнає неправомірність обмежень прав людини в інтересах суспільної 
моралі, віддаючи досить багато на розсуд державної влади відповідних країн.  

Водночас такий досвід ґрунтується на визнанні та врахування принципу верховенства 
права, інших універсальних правових засад суспільного життя. При цьому не можна не згадати 
формулу, за якою “оскільки верховенство права залежить від морального консенсусу в 
суспільстві, воно (право) не може усунутися від формування соціальної моральності; 
доброчесність не можна утвердити в житті законодавчо, але ваду – можна, якщо законодавство 
надто утруднює боротьбу за доброчесність”[22]. 

Нормативна та ціннісна неоднорідність такого досвіду об’єктивно обмежує можливості 
прямих запозичень та імплементацію відповідного досвіду  в українських умовах. Зокрема, 
неоднорідність законодавчих підходів як до критеріального розмежування продукції сексуального 
характеру (порнографії, еротики тощо), а також моделей державного управління в зазначеній 
сфері не можуть служити однозначним аргументом на користь запозичення тієї чи іншої 
конкретної моделі.  

Очевидно, можна вести мову лише про окремі елементи відповідного досвіду та украй 
обережне їх використання в Україні при коригуванні відповідних законодавчих норм. Такий 
досвід може застосовуватися лише за умов спільних концептуальних юридичних підходів до 
вирішення тих чи тих конкретних завдань в адміністративно-правовому регулюванні захисту 
суспільної моралі. Зокрема, особливо продуктивним у цьому сенсі видається осмислення та 
критичне запозичення відповідного досвіду пострадянських держав, з якими Україну об’єднує 
спільність історичної долі, подібність систем законодавства та спільність підходів щодо 
необхідності інтенсифікації зусиль довкола вирішення актуальних проблем захисту суспільної 
моралі в сучасних умовах глобалізованого світу.  
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Анотація. Стаття присвячена аналізу нормативних засад здійснення внутрішнього контролю, який є одним 
із засобів забезпечення законності в діяльності митних органів та їх посадових осіб. Встановлено потребу 
удосконалення механізму правового регулювання контрольної діяльності з боку Державної митної служби України за 
підпорядкованими їй митними органами. 

Ключові слова: законність, внутрішній (відомчий контроль), митні органи, митне законодавство. 
Аннотация. Статья посвящена анализу нормативных основ осуществления внутреннего контроля, который 

является одним из средств обеспечения законности в деятельности таможенных органов и их должностных лиц. 
Установлено необходимость совершенствования механизма правового регулирования контрольной деятельности со 
стороны Государственной таможенной службы Украины за подчиненными ей таможенными органами. 

Ключевые слова: законность, внутренний (ведомственный контроль), таможенные органы, таможенное 
законодательство. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the regulatory framework of internal control, which is one of the 
means of legality providing in the activities of customs authorities and their officials. The need of improving the mechanism of 
legal regulation of controlling activity on the part of Ukrainian State Customs Service for its subordinate bodies is defined. 

Keywords: legality, internal (institutional control), the customs authorities, customs law. 

Ефективне виконання основних завдань митної служби України, що нормативно закріплені 
у ст. 544 Митного кодексу України [1] (далі – МК України), вимагає забезпечення належного рівня 
законності в діяльності митних органів в цілому та їх посадових осіб. В процесі реалізації своїх 
владних повноважень у галузі державної митної справи, митні органи мають забезпечувати 
реалізацію прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб, з одного боку, та прав, свобод і 
законних інтересів посадових осіб митної служби під час їх професійної діяльності – з іншого. 
Разом з тим, незважаючи на нормативне закріплення численних приписів щодо додержання 
законності митними органами та їх посадовими особами, фактичний стан у цій сфері викликає 
занепокоєння як у представників влади, так і у пересічних громадян. Про проблеми у цій царині 
свідчить статистика, зокрема дані щодо кількості фактів оскарження рішень, дій та бездіяльності 
митних органів та їх посадових осіб, а також кількість посадових осіб митних органів за 
невиконання чи неналежне виконання своїх службових обов’язків. 

Відповідно ст. 28 МК України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері державної митної справи (Державна митна служба України, 
далі – Держмитслужба України), має право в порядку контролю за діяльністю підпорядкованих 
митних органів або їх посадових осіб скасовувати або змінювати їхні неправомірні рішення, а 
також вживати передбачених законом заходів за фактами неправомірних рішень, дій або 
бездіяльності зазначених органів або осіб. 

Здійснення Держмтислужбою України, контрольних заходів щодо перевірки діяльності 
підпорядкованих їй митних органів або їх посадових осіб є одним з дійових заходів забезпечення 
законності в галузі державної митної справи та підвищення ефективності діяльності митної 
служби України з виконання основних завдань і функцій. 

Даний різновид діяльності вищестоящого органу виконавчої влади щодо підпорядкованого 
йому державного органу в науковій літературі та практиці отримав назву внутрішній (відомчий) 
контроль. Змістом контрольної діяльності є виконання правовідновлювальної, аналітично-
інформаційної, профілактичної та правоохоронної функції, що здійснюється з метою забезпечення 
законності в діяльності митної служби України, отримання об’єктивної інформації про 
функціонування цієї системи щодо стану виконання управлінських рішень у галузі митної справи; 
правильного застосування норм митного законодавства посадовими особами митних органів; 
профілактики (попередження) правопорушень серед особового складу митної служби; припинення 
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порушень і притягнення винних до відповідальності; надання допомоги підконтрольному органу 
(посадовій особі); усунення хиб та недоліків у діяльності митної служби, удосконалення 
управління шляхом відповідного корегування управлінських рішень та підвищення ефективності 
роботи системи органів митної служби Україні. 

Про те, що Держмитслужба України здійснює активну роботу щодо забезпечення 
законності діяльності підпорядкованих їй митних органів та посадових осіб свідчить наступне: 
впродовж 1 півріччя 2012 р. в митних органах проведено 459 службових перевірок та 136 
службових розслідувань. Не залишається даний напрямок роботи без уваги і тепер, так у ІІІ 
кварталі 2012 р. проведено 239 перевірок та 60 службових розслідувань. 

Повноваження щодо здійснення Держмитслужбою України контрольних заходів визначені 
галузевими нормативними актами. Так, відповідно до п.4 Положення про Державну митну службу 
України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.11 р. № 582/2011 [2], 
Держмитслужба України відповідно до покладених на неї завдань: організовує та контролює 
діяльність регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій. 

Основними напрямками контрольної діяльності Держмитслужби України є контроль за 
оперативно-службовою діяльністю митних органів та контроль за фінансово-господарською 
діяльністю митних органів. 

Безпосередню організацію та здійснення контролю за оперативно-службовою діяльністю 
митних органів забезпечує Департамент організаційно-інспекційної діяльності митних органів. 
Так, основним завданням Департаменту, відповідно до свого положення, затвердженого наказом 
Держмитслужби України від 07.05.09 р. № 425 [3], є контроль за дотриманням посадовими 
особами митних органів України вимог законодавства при здійсненні ними оперативно-службової 
діяльності. 

Контроль за оперативно-службовою діяльністю митних органів здійснюється у 
відповідності до Інструкції про порядок проведення комплексних й тематичних перевірок митних 
органів з питань оперативно-службової діяльності, затвердженої наказом Держмитслужби України 
від 06.08.03 р. № 526 [4]. Так, основними напрямами контролю за оперативно-службовою 
діяльністю митних органів є перевірка: 1) стану організаційно-управлінської діяльності 
керівництва митного органу (структурного підрозділу митного органу); 2) загальних питань 
діяльності структурних підрозділів; 3) діяльності підрозділу внутрішньої безпеки; 4) діяльності 
юридичного підрозділу; 5) роботи із засобами масової інформації; 6) діяльності підрозділу по 
роботі з особовим складом; 7) стану режимно-секретної та мобілізаційної роботи; 8) стану 
діловодства та роботи із зверненнями громадян; 9) діяльності підрозділу по боротьбі з 
контрабандою та порушеннями митних правил; 10) діяльності підрозділу митної варти; 
11) діяльності підрозділу митної статистики; 12) стану організації митного контролю і здійснення 
митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон 
України; 13) діяльності підрозділів митного оформлення (транзитно-вантажних) відділів (митних 
постів); 14) діяльності відділу митних платежів; 15) діяльності відділу тарифів та митної вартості; 
16) діяльності відділу номенклатури товарів.  

Контроль за оперативно-службовою діяльністю митних органів здійснюється шляхом 
проведення: або тематичних перевірок з питань оперативно-службової діяльності (контрольний 
захід Держмитслужби України, спрямований на здійснення внутрішнього контролю за 
виконанням митним органом вимог законодавства України з окремих питань оперативно-
службової діяльності, визначених програмою перевірки), або комплексних перевірок митного 
органу з питань оперативно-службової діяльності (система контрольних заходів Держмитслужби 
України, спрямованих на здійснення внутрішнього контролю за виконанням структурними 
підрозділами митного органу вимог законодавства України з питань митної справи, на підвищення 
ефективності та якості роботи митного органу, на виявлення причин, що призводять до скоєння 
порушень, і умов, що цьому сприяють, на вивчення позитивного досвіду роботи й доцільності 
його впровадження в інших митних органах). 

Інструкція визначає періодичність проведення тематичних перевірок митних органів за 
окремими напрямками оперативно-службової діяльності. Періодичність перевірок коливається від 



60 
 

6 місяців - для проведення перевірки стану організації митного контролю й здійснення митного 
оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, до 3 
років, - для перевірки діяльність підрозділу по роботі з особовим складом. Разом з тим, крім 
планових перевірок, у випадку оперативної потреби допускається проведення позапланових 
перевірок.  

Проведення перевірок Держмитслужбою України й митними органами здійснюється на 
підставі планів, затверджених у порядку, передбаченому даною Інструкцією. 

Результати перевірки в разі відсутності порушень законодавства України з питань митної 
справи оформляються довідкою. У всіх випадках виявлення порушень чинних законодавчих і 
нормативних актів, зловживань, фактів прийняття до митного оформлення фіктивних документів, 
серйозних недоліків у оперативно-службовій діяльності митного органу, коли внаслідок дії або 
бездіяльності посадових осіб бюджетами недоотримано доходів тощо, за наслідками перевірки 
складається акт. 

Безпосередню організацію та здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю 
митних органів забезпечує Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, який діє на 
підставі положення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 23.10.12 р. № 576 [5]. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю митних органів здійснюється на 
виконання вимог постанови КМ України «Деякі питання утворення структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери 
управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» від  28.09.11 р. № 1001, 
розпорядження КМ України «Про внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього 
фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2017 р.» від 
22.10.08 р. № 1347-р, реалізації положень Концепції розвитку системи управління державними 
фінансами, схваленій розпорядженням КМ України від 3.09.12 р. № 633-р. Безпосередньо 
контрольна діяльність здійснюється у відповідності до приписів Інструкції з підготовки, 
проведення контрольних заходів з питань фінансово-господарської діяльності та реалізації їх 
матеріалів у митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 11.05.04 р. 
№ 326 [6]. Даний різновид контрольної діяльності здійснюється з урахуванням вимог Стандартів 
внутрішнього аудиту, затверджених наказом Мінфіну від 04.10.11 № 1247 [7] з метою 
забезпечення дотримання фінансової дисципліни в митній службі України. 

Метою здійснення внутрішнього фінансового контролю є:  
- аналіз фінансово-господарської діяльності; цільового й економного використання 

бюджетних коштів; 
- збереження державного майна;  
- економного використання фінансових і матеріальних ресурсів; 
- виконання планових завдань; достовірності даних бухгалтерського обліку й фінансової 

звітності та правильності ведення останніх;  
- забезпечення усунення порушень фінансової дисципліни, відшкодування заподіяних 

збитків;  
- ужиття заходів до запобігання фінансовим порушенням. 
Основними завданнями, які реалізуються у процесі здійснення контрольних заходів є 

контроль: 1) дотримання фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни; 2) збереження й 
цільового використання бюджетних  коштів і коштів державних цільових фондів; 3) стану 
збереження й використання державного майна; 4) ефективності використання матеріальних і 
фінансових ресурсів; 5) своєчасності документального оформлення господарських операцій; а 
також з'ясування причин ненормованих витрат і втрат; 6) правильності ведення бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності; своєчасності й повноти відображення в обліку фінансових, 
кредитних і розрахункових операцій, а також законності їх здійснення; 7) виконання зобов'язань 
перед бюджетами й кредиторами; 8) стану дебіторської і кредиторської заборгованості; 9) стану 
виконання заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією чи 
перевіркою; 10) дотримання встановленого порядку закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні 
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кошти; 11) інших питань діяльності митного  органу в межах компетенції контрольно-ревізійного 
підрозділу 

Внутрішній фінансовий контроль здійснюється у формі  ревізій,  перевірок фінансово-
господарської діяльності митного органу. Чинними нормативними актами передбачено здійснення 
або вибіркових перевірок (перевірка об'єкта контролю, яка обмежується проміжком часу, за який 
проводиться перевірка, або кількістю документів, що підлягають контролю), або тематичних 
перевірок (перевірка здійснення однорідних господарських операцій, що проводиться на підставі 
єдиної програми перевірки й може охоплювати декілька об'єктів контролю). 

Контрольні заходи в митній службі України проводяться, як правило, на підставі планів 
проведення контрольних заходів, проекти яких складаються на кожне півріччя. Планові 
контрольні заходи проводяться з періодичністю не рідше одного разу на три роки. Разом з тим, 
передбачено здійснення й позапланових контрольних заходів, які можуть бути  проведені за 
окремим дорученням керівника митного органу або за зверненнями державних органів (у тому 
числі правоохоронних). 

Здійснення контрольних заходів відбувається у відповідності до програми  проведення 
контрольного  заходу, затвердженого керівником митного органу. На підставі програми, головою 
комісії, яка безпосередньо здійснює контрольних захід, складається робочий план проведення 
ревізії чи перевірки. 

За результатами проведення контрольного заходу складається офіційний документ (акт чи 
довідка), що підтверджує проведення контрольного заходу, відображає його результати та є носієм 
інформації про виявлені й систематизовані за економічною однорідністю недоліки у фінансово-
господарській діяльності об'єкта контролю, про порушення законодавства України посадовими 
особами митного органу. 

З метою забезпечення законності в діяльності митних органів та їх посадових осіб, 
Держмитслужба України повинна вживати увесь комплекс заходів недопущення порушення вимог 
чинного законодавства, притягнення осіб, винних у його порушенні. 

Чинне законодавство,а саме ст. 28 МК України передбачає ряд заходів, а саме: 
скасовування або зміна неправомірних рішень, прийнятих підпорядкованими митними органами 
чи їх посадовими особами. Процедура скасування таких письмових рішень як накази, визначена 
Порядком підготовки наказів в митній службі України, затвердженим наказом Держмитслужби 
України від 1.06.09 № 950 [8] та Інструкцією з діловодства в митній службі України, затвердженій 
наказом Держмитслужби України від 28.12.02 р. № 747 [9]. 

За результатами контрольної діяльності можуть складатися плани, програми метою яких є 
здійснення заходів спрямованих на усунення порушень та відшкодування збитків, які були завдані 
неправомірними рішеннями окремих митних органів та їх посадових осіб. Крім того, якщо у 
результаті контрольної діяльності були виявленні порушень законодавства, що завдали збитків 
Держбюджету України, матеріали контрольних заходів за рішенням керівника митного органу 
передаються до правоохоронних органів. Такі заходи теж належать до засобів забезпечення 
законності в діяльності митних органів. 

Дієвим заходом попередження порушення норм митного законодавства посадовими 
особами митних органів та одночасно своєрідним заходом припинення протиправної поведінки є 
притягнення посадових осіб митних органів, винних у вчиненні протиправних дій до юридичної 
відповідальності. 

Так, за даними Держмитслужби України за результатами проведених заходів спрямованих 
на забезпечення законності діяльності митних органів та їх посадових осіб тільки за 1 півріччя 
2012 р. до дисциплінарної відповідальності згідно з Законом України «Про дисциплінарний статут 
митної служби України» притягнуто 891 посадова особа, у тому числі звільнено з митних органів 
171 працівника, оголошено догани - 333 особам, оголошено зауваження - 290, попереджено про 
неповну службову відповідність 22 працівника, понижено у спеціальному званні на один ступінь 
49 посадових осіб. Відповідно до вимог антикорупційного законодавства митною службою за 
власною ініціативою до правоохоронних органів надіслано 56 інформацій про виявлені факти чи 
ознаки вчинення працівниками митних органів злочинів у сфері службової діяльності або 
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адміністративних корупційних правопорушень. У ІІІ кварталі 2012 р. за результатами здійснення 
внутрішнього контролю до дисциплінарної відповідальності притягнуто 311 посадових осіб 
митної служби, а саме: оголошено догани –142, оголошено зауважень – 93, понижено у 
спеціальному званні на один ступінь – 19, попереджено про неповну службову відповідність – 29, 
звільнено з митних органів – 28 осіб [10]. 

Отже, можемо констатувати, що одним з дієвих засобів забезпечення законності діяльності 
митних органів та х посадових осіб є здійснення внутрішнього (відомчого) контролю. Метою такої 
контрольної діяльності є охорона і захист прав, свобод та законних інтересів учасників митних 
правовідносин, виявлення, припинення чи попередження правопорушень, відновлення порушених 
прав і законних інтересів їх учасників та притягнення винних до відповідальності.  

Наразі Держмитслужбою України здійснюється активна робота у цьому напрямку, проте 
існує необхідність удосконалення механізму правового регулювання діяльності внутрівідомчих 
суб’єктів із забезпечення законності в діяльності митних органів. Такий стан підтверджується 
наріканнями на службову діяльність посадових осіб митних органів. Саме тому питання правового 
регулювання забезпечення законності та практики його реалізації вимагають свого розв’язання у 
якомога коротший термін. 
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Анотація. Особливою категорією осіб, що вчинили злочин є неповнолітні, які підлягають підвищеному 

захисту з боку державних органів та посадових осіб, особливо діти із соціально-неблагополучних сімей. Саме тому 
справи, в яких беруть участь неповнолітні, виділяють в окреме провадження, в якому встановлено додаткові 
процесуальні гарантії захисту їх особистих прав. 

Ключові слова: неповнолітні, процесуальні гарантії, кримінально-процесуальне провадження. 
Аннотация. Особой категорией лиц, совершивших преступление есть несовершеннолетние, которые 

подлежат повышенной защите со стороны государственных органов и должностных лиц, особенно дети из 
социально-неблагополучных семей. Именно поэтому уголовные дела, в которых участвуют несовершеннолетние, 
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выделяют в отдельное производство, в котором установлены дополнительные процессуальные гарантии защиты их 
личных прав. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, процессуальные гарантии, уголовно-процессуальное производство. 
Annotations. The special category of people who committed the crime are minors, who are subjected to increased 

protection of the public authorities and officials, especially children from socially-disadvantaged families. Therefore, cases 
that involve minors are isolated in separate proceedings, which established additional procedural safeguards to protect their 
personal rights. 

Key words: minor, procedural safeguards, criminal procedure proceedings. 
 
Згідно чинного кримінального законодавства кожна особа, яка вчинила злочин, повинна 

нести кримінальну відповідальність. Однак законодавець залежно від віку поділяє осіб, які 
вчинили суспільно небезпечне діяння, на кілька категорій і встановлює для них певні процесуальні 
гарантії з метою захисту їх конституційних прав. 

Однією з таких категорій осіб є неповнолітні, які підлягають підвищеному захисту з боку 
державних органів та посадових осіб, особливо діти із соціально-неблагополучних сімей. Саме 
тому справи, в яких беруть участь неповнолітні, виділяють в окреме провадження, в якому 
встановлено додаткові процесуальні гарантії захисту їх особистих прав. 

За загальним правилом, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення 
злочину виповнилося 16 років, і лише за вчинення деяких найбільш тяжких злочинів: умисне 
вбивство, посягання на життя державного чи громадського діяча, умисне тяжке тілесне 
ушкодження, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, диверсію, бандитизм, 
терористичний акт, захоплення заручників, зґвалтування, насильницьке задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом, крадіжку, грабіж, розбій, умисне знищення або пошкодження 
майна, пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, угон або захоплення залізничного 
рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, незаконне заволодіння 
транспортним засобом, хуліганство – з чотирнадцяти років [2]. 

До неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння, що підпадають під ознаки 
діяння, передбаченого КК України, у віці, коли їм виповнилося 11 років, але до досягнення віку, з 
якого згідно з кримінальним законом можливе настання кримінальної відповідальності, суди 
застосовують заходи виховного характеру, передбачені ст. 105 КК України [2]. 

Згідно зі ст. 485 КПК України, що набрав чинності 19 листопада 2012 року,  при 
кримінальному провадженні та розгляді в суді справи про злочин неповнолітнього необхідно 
встановити:  вік неповнолітнього (число, місяць, рік народження); стан здоров'я та загального 
розвитку неповнолітнього. За наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не 
пов'язану з душевним захворюванням, повинно бути також з'ясовано, чи міг він повністю 
усвідомлювати значення своїх дій і якою мірою міг керувати ними; характеристику особи 
неповнолітнього; умови життя та виховання неповнолітнього; обставини, що негативно впливали 
на виховання неповнолітнього; наявність дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули 
неповнолітнього в злочинну діяльність [1]. 

Для встановлення зазначених обставин мають бути допитані як свідки батьки 
неповнолітнього та інші особи, які можуть дати потрібні відомості, а також витребувати необхідні 
документи і провести інші слідчі та судові дії, так звану  «взаємодію». 

Кримінальний процес і криміналістика розуміють «взаємодію» слідчого й оперативного 
працівника як спільну, погоджену щодо мети, місця і часу діяльність [3, с. 12]. 

При розслідуванні справи про злочини неповнолітніх обов'язково необхідно долучити до 
справи розгорнуту характеристику зі школи, з місця роботи, а також з місця проживання. Крім 
того, необхідно одержати з органів міліції у справах дітей і служби у справах дітей (судових 
вихователів) довідки з інформацією, що може бути про цього неповнолітнього. 

У кожній справі повинні бути з'ясовані умови життя і виховання неповнолітнього, тобто 
встановлені факти, що стосуються сімейно-побутових умов його зовнішнього оточення. Це 
допоможе слідчому з'ясувати безпосередні причини, що призвели до вчинення неповнолітнім 
злочину або суспільно небезпечної дії. 

Також необхідно встановити обставини, що негативно впливали на виховання 
неповнолітнього. Це є суттєвими обставинами, що підлягають з'ясуванню. Йдеться не про те, щоб 
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запровадити в наше законодавство і практику найбільш прогресивні й гуманні методи поводження 
з правопорушниками. Проблема тут складніша і глибша. 

На жаль, доводиться констатувати, що в теорії і практиці досі застосовуються традиційні 
для радянської теорії права юридичні поняття і категорії. Хоча ми розуміємо, що сьогодні в нових 
умовах існування нашої держави й суспільства всі ці поняття і категорії потребують 
переосмислення [4, с. 32]. 

Отже, одним з основних критеріїв оцінки ефективності організації і функціонування 
держави, окремих її владних структур, у тому числі і правосуддя, є не кількість ухвалених 
юридичних рішень, законів, а, перш за все, ступінь задоволення суспільних потреб і інтересів та 
інтересів окремих людей, особливо неповнолітнього віку та дотримання їх прав і гарантій.   

Наступним суттєвим аспектом судочинства є його  профілактична функція. Велике 
значення для попередження вчинення злочинів неповнолітніми має процесуальна діяльність судів, 
що здійснюють провадження у кримінальних справах. Ефективні правові заходи, які суди 
застосовують щодо неповнолітніх, можуть реально сприяти попередженню вчинення ними нових 
злочинів та виправленню неповнолітніх. Здійснюючи правосуддя, суди повинні забезпечити 
захист гарантованих Конституцією України прав і свобод як підсудного неповнолітнього, так й 
інших учасників процесу. 

Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх, як передбачено ст. 484 КПК, 
визначається загальними правилами КПК для провадження кримінальних справ і, крім того, 
додатковими нормами, викладеними у главі 38 КПК «Кримінальне провадження щодо 
неповнолітніх». У зазначеній главі містяться норми, якими передбачено підвищення захищеності 
прав неповнолітніх у кримінальному судочинстві [5].  

У багатьох країнах світу (США, Великобританії, Бельгії, Франції, Німеччині та ін.), на 
відміну від України, судочинство у справах про злочини неповнолітніх здійснюється 
спеціалізованими судами різних модифікацій. Діяльність таких судів для неповнолітніх 
оцінюється вченими-юристами досить високо [6].  

Правосуддя щодо неповнолітніх має бути складовою процесу національного розвитку 
кожної країни. Відповідно до ст. 9 Конституції чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 
України. Тому суди повинні враховувати вимоги міжнародних правових актів, зокрема тих, які 
стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх. У міжнародно-правових актах 
наголошується на необхідності особливого захисту дітей. Україною було підписано міжнародний 
договір від 29 листопада 1985 р., за яким вона взяла на себе зобов’язання виконувати Мінімальні 
стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські 
правила»). У пр. 2.1 зазначених Правил підкреслюється необхідність неупередженого їх 
застосування [7].  

В іншому важливому міжнародному документі — Конвенції про права дитини, прийнятій 
44-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН у 1989 р. і ратифікованій Верховною Радою України 27
лютого 1991 р. (далі — Конвенція), міститься гуманне положення щодо застосування до
неповнолітнього міри запобіжного заходу. Відповідно до ст. 37 Конвенції «арешт, затримання чи
тюремне ув’язнення дитини здійснюється згідно з законом та використовується лише як крайній
захід і протягом якомога більш короткого відповідного періоду часу» [8].

Апеляційні суди областей відмічають негативну тенденцію до послаблення контролю з 
боку міліції та комісій у справах дітей за поведінкою засуджених, які були звільнені від 
відбування покарання з випробуванням. Ситуація зі злочинністю у дитячому середовищі вимагає 
удосконалення профілактичної роботи, пошуку ефективних форм взаємодії всіх заінтересованих 
організацій, діяльність яких спрямована на запобігання втягненню неповнолітніх у протиправну 
діяльність.    Законом України від 24 січня 1995 р. «Про органи і служби у справах неповнолітніх 
та спеціальні установи для неповнолітніх» (зі змінами, внесеними згідно із законами від 11 грудня 
1998 р., 8 липня 1999 р. і 3 квітня 2003 р.), виходячи з положень Конституції України та Конвенції 
визначено правові основи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для 
неповнолітніх, на які покладається здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень 
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серед осіб, що не досягли 18-річного віку. Цим же Законом (ст. 6) передбачено створення при 
судах інституту судових вихователів для здійснення контролю за виконанням рішень щодо 
неповнолітніх, який діє згідно з Положенням, яке затверджується Верховним Судом України, 
Міністерством юстиції України, Міністерством освіти України. Але такий інститут поки що 
практично не діє. Роз’яснення судам з питань застосування законодавства щодо кримінальної 
відповідальності неповнолітніх надані Пленумом Верховного Суду України в постановах: а) від 26 
червня 1981 р. № 5 (зі змінами, внесеними постановами від 12 жовтня 1989 р. № 10, від 4 червня 
1993 р. № 3, від 13 січня 1995 р. № 3 та від 3 грудня 1997 р. № 12) «Про практику застосування 
судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну 
та іншу антигромадську діяльність» (далі — Постанова Пленуму Верховного Суду від 26 червня 
1981 р. № 5); б) від 23 грудня 1983 р. № 6 (зі змінами, внесеними постановами від 28 березня 1986 
р. № 4, від 12 жовтня 1989 р. № 10, від 4 червня 1993 р. № 3 та від 3 грудня 1997 р. № 12) «Про 
практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення 
неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність» (далі — постанова Пленуму 
Верховного Суду від 23 грудня 1983 р. № 6); в) від 22 грудня 1995 р. № 21 (зі змінами, внесеними 
постановою від 3 грудня 1997 р. № 12) «Про практику застосування судами примусових заходів 
виховного характеру» [9].  

З часу прийняття зазначених постанов минуло немало часу та відбулися значні зміни в 
правовій сфері. 28 червня 1996 р. прийнято Конституцію України, в якій людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю 
(ст. 3), реформовано кримінально-процесуальне законодавство.  Але, незважаючи на те, що 
Держава гарантує забезпечення прав і свобод людини,  зміни у законодавстві викликали появу 
нових питань, які виникли в судовій практиці, стали підставою для проведення всебічного 
узагальнення судової практики у справах про злочини, що вчинені неповнолітніми.  
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Дирдін М.Є. 

(кандидат юридичних наук, Національний університет ДПС України) 

Анотація. У статті розглядаються тактичні складові повторного призначення експертизи слідчим. 
Акцентується увага щодо умов та обставин, які створюють підґрунтя по призначенню та проведення повторних 
експертиз в кримінальному провадженні.  

Ключові слова: тактика; експертиза; повторна експертиза. 
Аннотация. В статье рассматриваются тактические составляющие повторного назначения экспертизы 

следователям. Акцентируется внимание относительно условий и обстоятельств, которые создают подпочву по 
назначению и проведение повторных экспертиз в криминальном осуществлении.   

Ключевые слова: тактика; экспертиза; повторная экспертиза. 
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Annotation. The tactical constituents of the repeated setting of examination investigators are examined in this 
article. Attention is accented in relation to terms and circumstances which create subsoil on setting and leadthrough of the 
repeated examinations in criminal realization.   

Keywords: tactic; examination; repeated examination. 
 
Що стосується тактики, організації, призначення і проведення експертиз, у 

криміналістичній літературі розглянуті досить повно як у цілому по експертизах, так і окремо за 
об’єктами дослідження [1; 2; 3]. Є наукові праці і з повторного проведення експертиз [4; 5; 6]. 

С.П. Дідковська, Н.І. Клименко, В.К. Лисиченко зазначають, що аналіз експертної 
практики показує, що повторні експертизи найбільш часто призначаються через суперечності 
висновків експерта фактичним обставинам справи, у випадках встановлення нових обставин, які 
можуть суттєво впливати на висновки експерта, а також при допущенні порушення закону на 
стадії призначення або проведення первинної експертизи [7, с. 14]. 

Окремі автори виділяють такі характерні підстави призначення повторної експертизи: 
необґрунтованість первинного висновку назвали 21,6 % респондентів; неякісне проведене 
дослідження – 19,1 % респондентів; використання невідповідної методики дослідження – 5,7 % 
респондентів; сумніви у правильності висновку – 33,5 % респондентів; суперечність висновку 
іншим даним у справі – 16,0 % респондентів; некомпетентність експерта – 6,7 % респондентів; 
порушення процесуального порядку проведення експертизи – 4,1 % респондентів; клопотання 
учасників процесу – 41,7 % респондентів [8, с. 145–146].  

При цьому основними причинами невідповідності первинного висновку вторинному 
послужили такі: неповнота оцінки матеріалів дослідження і отриманих даних, про що зазначили 
38,1 % респондентів; неправильність оцінки матеріалів дослідження і його даних – 26,8 % 
респондентів; некомпетентність експерта – 5,7 % респондентів; невідповідність вибраної методики 
дослідження – 13,9 % респондентів [8, с. 146]. 

За результатами проведеного нами анкетування, 355 слідчих правоохоронних органів 
України зазначили, що підставою для повторного (додаткового) призначення експертизи були: 
поява нових (додаткових) матеріалів (об’єктів) для проведення експертизи, про що вказали 51,3 % 
респондентів; необхідність в уточненні певних питань, про що зазначили 47,0 % респондентів; 
необхідність зміни виду призначеної первинної експертизи – 16,1 % респондентів; неякісне 
проведення експертизи експертом – 34,9 % респондентів; непрофесійність проведення експертизи 
експертом – 20,3 % респондентів; у зв’язку з клопотанням про призначення експертизи 
підозрюваним (обвинуваченим), захисником – 26,5 % респондентів. 

За результатами вивчення та аналізу архівних кримінальних справ, до основних причин 
повторного або додаткового призначення експертиз відносяться: помилкове (неточне) або неповне 
формулювання питань, що мало місце у 50 % випадків; ненадання необхідних вихідних даних, що 
мало місце у 16,7 % випадків; недостатньо питань, які поставлені в первинній експертизі, що мало 
місце у 16,7 % випадків; зміна криміналістичних умов після проведення первинної експертизи, що 
мало місце у 16,7 % випадків. 

Необхідно зазначити, що призначенню повторної експертизи передує її обґрунтованість. 
Обґрунтованість такої експертизи може залежати від допущених помилок до неналежної 
організації її проведення, а також за тактичною доцільністю, викликаною характером 
розслідування конкретного злочину. Якщо слідчий прийняв рішення про проведення повторної 
експертизи, то, таким чином, до призначення і проведення її необхідно включати такі елементи:  

– прийняття слідчим рішення про необхідність проведення повторної експертизи, 
можливо і вибір моменту або час її проведення (аналіз і оцінка як самої первинної експертизи, так 
і в сукупності з іншими матеріалами справи); 

– проведення організаційних заходів зі збору і підготовки об’єктів для дослідження. 
Можливо, потрібно отримати зразки для експертного дослідження, вибір експертної установи або 
експерта, підготовка питань, визначення із термінами проведення, можливі консультації з 
потенційним експертом щодо повторного проведення експертизи тощо; 

– винесення законної та обґрунтованої постанови (звернення) слідчим про призначення 
повторної (додаткової) експертизи; 
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– взаємодія слідчого і експерта під час проведення експертизи; 
– безпосередня робота експерта (експертів) по дослідженню наданих об’єктів (наприклад, 

вивчення об’єктів і питань, вибір спеціального методу дослідження, вимога у слідчого додаткових 
матеріалів, складання експертного висновку тощо); 

– оцінка результатів повторної експертизи і подальші дії. 
Крім того, помилки, що можуть бути підставами й умовами призначення і проведення 

повторної експертизи, можна поділити на помилки слідчого і експерта.  
За результатами вивчення теоретичних положень та слідчої практики під час досудового 

розслідування, слідчий може допускати такі основні помилки, а саме: недостатнє використання 
спеціальної літератури або інформування при призначенні певних експертиз; неправильний вибір 
експерта або експертної установи; неправильність і неповнота в постановці питань експерту; 
надання неякісних об’єктів і зразків; не надання або недостатність необхідних даних і матеріалів; 
порушення кримінально-процесуального закону; недостатнє застосування наукових досягнень у 
науково-технічній сфері.  

Наприклад, система інформування про можливості використання досягнень науки і 
техніки за окремими дослідженнями в 2,2 % випадків слідчими розцінюється, як організована 
належним чином; у 34,7 % випадків – як задовільно; у 60,7 % випадків – як незадовільно [9, с. 
203]. Відсутність оптимального інформування слідчих про нові досягнення науки і техніки в сфері 
експертних досліджень, відобразиться на якості отриманих результатів і їх використанні у 
практичній діяльності. Крім того, у самих слідчих, як правило, відсутній механізм пошуку нових 
можливостей. 

Таким чином, коли помилки допускаються слідчим і її не виявляє експерт, то вона може 
перерости в експертну помилку. У юридичній літературі зазначають, що експертні помилки часто 
пов’язані зі слідчими помилками при призначенні експертизи [10, с. 102–103; 11, с.73].  

В.М. Абрамова виділяє в структурі експертних помилок наступні групи: 1) нормативно-
правові; 2) методологічні; 3) операційні (виникають через порушення процедурного порядку 
дослідження, недотримання його вимог) [10, с. 102–113]. Г.Л. Грановський поділяє експертні 
помилки на незначні, просто помилки і грубі, класифікуючи їх за різними підставами [12, с. 2–4, 
6–7]. С.П. Лапта поділяє експертні помилки на об’єктивні і суб’єктивні [3, с. 105–106]. 

Вивчення практики проведення повторних експертиз у КНДІСЕ показує, що нерідко 
експертні помилки, які ми відносимо до нормативно-правових, припускаються через те, що 
експерт не реалізує своє право порушувати клопотання про надання нових матеріалів, необхідних 
для вирішення поставленої задачі [10, с. 104]. 

В.М. Абрамова зазначає, що аналіз експертної практики свідчить про те, що частіше за все 
зустрічаються методологічні та операційні помилки. Наприклад, у 1999 році була рекомендована 
нова методика дослідження холодної зброї, яка не одразу в усіх експертних підрозділах була 
впроваджена. Через застосування застарілої методики при наявності нових вимог до досліджень 
даного виду значно зросла кількість помилкових висновків. Використовуючи стару методику, 
експерти не завжди правильно визначали ознаки об’єктів, наданих на дослідження, які б дозволяли 
визнавати їх холодною зброєю. 

Сьогодні в деяких експертних підрозділах МВС України продовжують використовувати 
методику встановлення статі виконавця рукопису, яка базується на використанні ознак, 
характерних для формування почерку за старими прописами. Для осіб, почерк яких формувався 
після 70-х років, вона дає помилкові висновки. 

Наприклад, до операційних помилок призводять неправильні виміри або підрахунки. 
Практика свідчить, що такі помилки часто допускаються експертами при проведенні будівельно-
технічних, автотоварознавчих експертиз. Так, при проведенні автотоварознавчої експертизи 
експерт зробив неправильний висновок через помилку в розрахунках, виборі параметрів, 
коефіцієнтів. При проведенні ґрунтознавчої експертизи особливо важливою є стадія підготовки 
проб до аналізу. Нерідко, отримуючи об’єкти і порівняльні зразки для дослідження, експерти не 
проводять необхідної попередньої роботи з ґрунтами: висушування, відбір видимих сторонніх 
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включень, виділення однорозмірних фракцій з усіх наданих об’єктів, розділення багатошарових і 
багатокомпонентних забруднень на предметах-носіях [10, с. 110–113]. 

Постанова слідчого про призначення повторної експертизи повинна містити максимально 
глибоку інформацію для експерта (підстави для повторної експертизи, коли і ким проводилася 
первинна експертиза, які були поставлені питання і які отримані результати). Такий підхід 
дозволить правильно підійти до призначення і проведення повторної експертизи, дозволить 
експертові на початковому етапі зробити правильний вибір методики і обґрунтованості 
проведення повторної експертизи, якщо він матиме інформацією про проведення первинної 
експертизи. На нашу думку, це дозволить уникнути або мінімізувати ризик допущення експертної 
помилки при проведенні повторної експертизи. Подібну пропозицію висловлюють й інші автори 
[13, с. 171–172]. 

Існує думка, що проведення повторної експертизи бажано призначати не тій установі, де 
вже проводилася первинна експертиза, а бажано було б цю роботу доручити іншим експертним 
установам. Крім того, бажано, щоб повторні експертизи були комісійними, а в необхідних 
випадках – і комплексними [14, с. 144]. Інші автори пропонують такі криміналістичні 
рекомендації закріпити в процесуальному законі, надати їм імперативного характеру [10, с. 198]. 
Ми підтримуємо таку думку.  

Для якісного проведення як первинної, так і повторної експертизи, слідчий повинний 
взаємодіяти з експертом для уникнення сумнівних результатів. Цьому питанню приділяється 
вагоме значення в криміналістичній літературі [15; 16, с. 39–44]. Розглянемо деякі моменти 
взаємодії слідчого і експерта при повторному призначенні і проведенні експертизи. Правильною 
була б ситуація, щоб взаємодія слідчого і експерта супроводжувалася від моменту прийняття 
рішення про проведення повторної експертизи до її оцінки, проводилися консультації з експертом 
з питань призначення повторної експертизи, щоб експерт надавав допомогу в пошуку і 
формуванні об’єктів для повторного дослідження.  

На нашу думку, виходячи з конкретної ситуації, доцільно, щоб слідчий був присутній при 
проведенні експертизи як первинної, так і повторної.  

Тому слушним є наступний приклад. Вивчаючи матеріали кримінальної справи, що була 
повернена на додаткове розслідування, слідчий звернув увагу на те, що в дослідницькій частині 
висновку судово-медичної експертизи поверхово описано слід, заподіяний ріжучим знаряддям на 
одній з кісток трупа. На його питання, чому ж кістку, на якій був слід, при проведенні експертизи 
не було вилучено, судово-медичний експерт з „олімпійським спокоєм” повідомив, що слідчий, 
який провадив первинне розслідування справи, відповідне питання в постанові не ставив і такого 
завдання не давав, сам при проведенні експертизи не був присутній і тому він, експерт, не вважав 
за потрібне відображати дану обставину в експертному висновку, тим більше вилучати кістку. 

Враховуючи те, що в обвинуваченого у вбивстві В. при його затриманні був вилучений і 
приєднаний до справи ніж, слідчий прийняв рішення про проведення ексгумації трупа. З 
призначеної пізніше трасологічної експертизи було зроблено категоричний висновок, що саме тим 
ножем В. був залишений слід на кістці, вилученій при ексгумації з трупа потерпілого, що було 
потім одним з найбільш вагомих доказів для винесення обвинувального вироку. У свою чергу, В. 
ознайомившись з висновками трасологічної експертизи, визнав себе винним у вбивстві, хоча 
раніше заперечував свою провину. 

Переконані, що, як би слідчий був присутній при проведенні судово-медичної експертизи 
трупа, то ці обставини були б виявлені і досліджені своєчасно, і В. був би викритий у здійсненні 
вбивства значно раніше, ніж через два роки, що мало місце в даному конкретному випадку [17, с. 
366]. 

Таким чином варто зазначити, що перед тим як прийняти рішення про призначення 
повторної (додаткової) експертизи, слідчому доцільно було б допитати експерта. Допит експерта, 
можливо, дозволить вирішити питання, що можуть виникнути у слідчого в процесі аналізу 
результатів первинної експертизи. Під час допиту експерт може дати пояснення про процес 
проведення дослідження, роз’яснить терміни проведення, приведе додаткові пояснення і 
аргументи до свого висновку. Допит експерта дасть змогу уникнути необґрунтованого 
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призначення повторної (додаткової) експертизи, скоротити матеріальні витрати і час на досудове 
слідство.  

Крім того, Л.Д. Удалова зазначає, що допит експерта повинний проводитися тоді, коли 
для роз’яснення і доповнення його висновку не вимагається додаткових досліджень [18, с. 112]. 
Такої самої думки дотримуються С.П. Дідковська, Н.І. Клименко, В.К. Лисиченко [7, с. 13]. 

При цьому однією з найважливіших проблем, що з’явилася на практиці, є правильне 
визначення предмета допиту експерта, відмежування даного предмета від предмета додаткової 
експертизи [52, с. 37], а також від предмета повторної експертизи.  
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Анотація. На підставі дослідження особливостей правового статусу працівників Національного банку 
України автор розглядає питання про незалежність Національного банку України як одного із органів державної 
влади. 
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Аннотация. Исследуя особенности правового статуса сотрудников Национального банка Украины автор 

рассматривает вопросы независимости Национального банка Украины как одного из органов государственный 
власти. 
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Annotation. On the basis of the study of the features of the National Bank of Ukraine employees’ legal status, the 

author examines the question of the independence of the National Bank of Ukraine as one of the government bodies. 
Key words: employees of the National Bank of Ukraine, independence of the National Bank of Ukraine.  
 
Належний рівень виконання функцій НБУ та забезпечення його незалежності у ході 

організації його діяльності забезпечується поєднанням організаційних зусиль керівництва НБУ та 
роботою підлеглих працівників. Зрештою, ефективне функціонування НБУ як колективу 
працівників і досягнення поставлених перед ним завдань неможливі без належної організації праці 
цього колективу з усією багатоманітністю посталих проблем організаційного характеру[1].  

Без перебільшення, можна твердити, що всі елементи організаційної, інституційної, 
функціональної, політичної та нормативної незалежності НБУ концентруються довкола людського 
фактора, заломлюються крізь призму того, якою є якість працюючих в НБУ службовців, які вимоги 
висуваються до них і як ці вимоги реалізуються у практичній діяльності колективу працівників 
НБУ. 

Колектив НБУ можна визначити як внутрішньо організовану, відособлену сукупність 
державних службовців, на яких законами та іншими нормативно-правовими актами покладено 
здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій у структурі НБУ.   

У нормативному сенсі особливості організації роботи працівників НБУ знаходять свій вияв 
в правовому регулюванні статусу колективу працівників НБУ, проходження ними державної 
служби, адже йдеться про орган державного управління, невід’ємною ознакою якого є наявність 
особливої структури працюючих, штатного розпису, умов та порядку проходження державної 
служби в даному органі.   

Внутріорганізаційні службові відносини як різновид адміністративно-правових відносин, що 
складаються довкола проходження державної служби в тому чи тому органі державної влади, 
певною мірою виражають ступінь автономності статусу даного органу у системі таких органів. 
Зокрема, наявність автономної системи державної служби у структурі того чи того державного 
органу, ступінь конкретизації службових відносин у відомчих, а не законодавчих нормативно-
правових актах відображають і ступінь автономності самого даного органу, обсяг його компетенції 
у сфері визначення статусу власних працівників[2].  

Разом з тим, у разі визнання працівників такого органу державними службовцями, на них 
поширюються і загальні вимоги чинного законодавства про державну службу. Специфіка 
проходження такої служби, своєю чергою, обумовлена специфікою та призначенням цього органу, 
поставленими перед ним завданнями, цілями діяльності, що знаходить свій вияв у законодавстві[3].  

Як зазначалося в юридичній літературі, під державною службою можна розуміти 
організаційно-правову форму самостійного державного органу або окремого типу чи виду 
державної служби[4].  

Законом України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. визначено, що це професійна 
діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного 
виконання завдань і функцій держави та одержують зарплату за рахунок державних коштів[5].  
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Не є винятком у цьому контексті статус працівників НБУ. Відправні норми щодо нього 
вміщені в окремому – 12-му – розділі відповідного статусного закону[6], а решта питань 
регламентована підзаконними актами самого НБУ – Постановою Правління НБУ “Про Положення 
про ранги державних службовців Національного банку України” від 30.06.1999 р.[7] та 
Постановою Правління НБУ “Про класифікацію посад та ранги державних службовців 
Національного банку України” від 30.06.1999 р.[8] 

Статус службовців НБУ є різновидом видового статусу державного службовця. Він 
регламентується переважно нормами адміністративного права України і складає окремий інститут 
у структурі більш загального правового інституту – інституту державної служби України.  

Це спеціальний або ж родовий статус певної категорії державних службовців, які працюють 
у центральному апараті НБУ, його територіальних підрозділах, інших структурних одиницях НБУ. 

У ньому поєднуються загальні права, обов’язки та гарантії прав, притаманні державним 
службовцям як таким, так і унікальні, особливі риси, притаманні саме працівниками центробанку 
держави, пов’язані передусім з особливостями функціонального призначення цього органу влади, 
специфікою виконуваних ним завдань, функцій і повноважень.  

Такий статус є досить стабільним, що підкреслюється тим, що відправні норми щодо нього 
вміщені у спеціальному статусному законі – Законі України „Про Національний банк України” і не 
можуть бути змінені без застосування відповідної законодавчої процедури.  

Разом з тим, йому притаманні і певні динамічні елементи, пов’язані у першу чергу з 
особливостями прийому на роботу, проходження службової кар’єри в НБУ, питаннями соціального 
захисту працівників НБУ тощо. 

Частковий характер статусу працівників НБУ як державних службовців обумовлюється 
специфічністю ролі цих службовців у здійсненні конкретних державно-управлінських функцій[9]. 
Цей статус включає в себе права, обов’язки, гарантії прав працівників НБУ, а також їх 
відповідальність.  

Відповідно до статті 64 згаданого Закону визначаються засади статусу працівників НБУ, 
зокрема умови найму, звільнення, оплати праці, надання відпусток, службові обов'язки та права, 
система дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту службовців НБУ, умови 
присвоєння рангів службовцям НБУ тощо. 

При цьому умови найму, звільнення, оплати праці, надання відпусток, службові обов'язки та 
права, система дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту службовців НБУ 
визначаються Законом України "Про державну службу".  

Працівниками НБУ є службовці та обслуговуючий персонал НБУ. виокремлюючи ці дві 
категорії працівників НБУ, Закон установлює відповідно два різні правові режими їх роботи в 
цьому органі.  

Службовцями вважаються особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій НБУ 
та займають посади, передбачені штатним розписом. Правління НБУ визначає перелік посад 
працівників, трудовий договір з якими укладається у формі контракту.   

Службовці НБУ є державними службовцями, і до них застосовуються норми Закону України 
"Про державну службу".  

Водночас Закон “Про Національний банк України” у регулюванні службових відносин грає 
роль спеціального законодавчого акта: якщо він встановлює інші правила, аніж Закон “Про 
державну службу”, то застосовуються норми Закону “Про Національний банк України”. Таким 
чином, останній Закон є спеціальним по відношенню до Закону “Про державну службу” і, 
відповідно, саме його норми мають пріоритет у регулюванні службових відносин працівників НБУ.  

Врегулювання службових відносин у НБУ двома рівними за юридичною силою законами 
виражає специфіку зазначених відносин.  

Законодавство про НБУ вирізняє дві категорії працівників: службовці НБУ, праця яких 
безпосередньо пов’язана з виконанням функцій НБУ, та обслуговуючий персонал. До складу 
останнього входять  працівники,  обов'язки яких безпосередньо не пов'язані із виконанням функцій 
НБУ. 
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Згідно з Постановою Правління НБУ “Про класифікацію посад та ранги державних 
службовців Національного банку України”[8] до першої категорії службовців належать посади 
першого заступника Голови Правління НБУ; заступників Голови Правління НБУ; першого 
заступника Голови НБУ; заступників Голови НБУ.  

До другої: 1) у центральному апараті: а) директорів департаментів та  начальників 
самостійних управлінь; б) радників та помічників Голови НБУ; в) Постійного представника НБУ  у 
Верховній Раді України; г) заступників директорів департаментів; д) інших прирівняних до них 
посад; 2) у територіальних управліннях та структурних одиницях і підрозділах НБУ: а) перших 
керівників; б) інших прирівняних до них посад.  

До третьої: 1) у центральному апараті: а) заступників начальників самостійних управлінь; б) 
начальників управлінь у складі департаментів та їх заступників; в) начальників відділів та їх 
заступників; г) завідуючих секторами; д) головних економістів (спеціалістів, інженерів); д) інших 
прирівняних до них посад; 2) у  територіальних управліннях та структурних одиницях і підрозділах 
НБУ: а) заступників перших керівників; б) головних бухгалтерів; в) інших прирівняних до них 
посад. 

До четвертої: 1) у центральному апараті: а) провідних економістів, економістів 1 та 2 
категорій і економістів (спеціалістів, інженерів); б) інших прирівняних до них посад; 2) у 
територіальних управліннях та структурних одиницях і підрозділах НБУ: а) начальників відділів та 
їх заступників; б) завідуючих секторами; в) інших прирівняних до них посад. 

До п'ятої: 1) у центральному апараті: а) інкасаторів; б) інших прирівняних до них посад; 2) у 
територіальних управліннях та структурних  одиницях  і підрозділах НБУ: а) головних і  провідних 
економістів, економістів 1 та 2 категорій і економістів (спеціалістів, інженерів); б) касирів та 
контролерів-касирів у банку, інкасаторів; в) інших прирівняних до них посад. 

Віднесення інших прирівняних посад службовців до категорій посад державних службовців 
здійснюється наказами НБУ. 

Особам, які вперше зараховані службовцями НБУ, присвоюється, як правило, найнижчий 
ранг, передбачений для відповідної категорії посад. Ранги присвоюються службовцям банку 
одночасно з прийняттям їх на роботу або призначенням на вищу посаду. Особам, призначеним на 
посади службовців з установленням випробування, ранги присвоюються з урахуванням його 
результатів. 

Через два роки після присвоєння службовцю НБУ відповідного рангу керівник підрозділу 
центрального апарату, територіального управління, структурної одиниці НБУ розглядає питання 
щодо можливості присвоєння йому чергового рангу.  

Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи службовця. Черговий ранг не 
може бути присвоєний службовцю, до якого протягом останнього року застосовувалися 
дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування або перебування 
під слідством.  

Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до службовця 
НБУ як захід дисциплінарного впливу.  

Водночас встановлено, що за виконання особливо відповідальних завдань службовцю може 
бути достроково присвоєно черговий ранг у межах відповідної категорії посад. 

У разі призначення службовців на посади більш високої категорії їм присвоюється ранг у 
межах категорії посад, які вони зайняли. Якщо службовці зайняли більш високі посади в межах 
категорії посад, на яких вони перебували, їм може бути залишений попередній або присвоєний 
більш високий ранг у межах цієї категорії. У разі залишення попереднього рангу наступний ранг 
службовцю присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.  

За сумлінну працю службовцю при  звільненні з державної служби у зв'язку з виходом на 
пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії  посад,  якщо він має 
найвищий ранг у цій категорії посад. 

Для реалізації статті 64 Закону України "Про Національний банк України Кабінет Міністрів 
України і НБУ видали спільну Постанову „Про реалізацію статті 64 Закону України "Про 
Національний банк України" при визначенні пенсії відповідно до Закону України "Про державну 
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службу" від 28.01.2000 р. N166[10]. Відповідно до неї посади  службовців НБУ для призначення їм 
пенсій прирівняні до відповідних  посад  державних службовців Секретаріату  Кабінету Міністрів 
України згідно з переліком, що додавався. Також установлено, що при визначенні розміру пенсій 
відповідно до Закону України "Про державну службу" службовцям НБУ враховуються: фактичний 
розмір їх посадового окладу, але не вище максимального розміру посадового окладу відповідних 
посад державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України; надбавка за ранг.  

Посадовий оклад та надбавка за ранг визначаються у розмірах, передбачених  Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 р. N2288[11]; надбавка за  вислугу  років у розмірі, 
встановленому Законом України "Про державну службу", виходячи із стажу роботи, визначеного 
відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.05.1994 р. 
N283, посадового окладу та надбавки за ранг у розмірах, передбачених цією постановою; інші 
надбавки, премії, доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної  
спеціальності, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N2288, у 
встановлених розмірах, але не вище їх максимальних величин, визначених для відповідних 
категорій працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Водночас дозволено НБУ та його установам провадити за бажанням працівників, що 
виходять на пенсію за віком як державні службовці, виплату їм пенсії, призначеної органами 
соціального забезпечення, в установах НБУ на умовах, погоджених з Пенсійним фондом України. 

Якщо службовець НБУ перейшов на посаду нижчої  категорії або залишив державну 
службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний ранг. 

Позбавлення рангу службовця НБУ може відбутися лише за вироком суду. Присвоєння, 
зміна, позбавлення рангу за вироком суду оформляються наказом керівника за місцем роботи в 
системі НБУ, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці службовця. 

Надбавка за ранг надається з дня його присвоєння. Особам, які призначені на посади 
службовців із строком випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи, 
надбавка за ранг у період випробування надається відповідно до цього рангу. Розміри надбавок за 
ранги службовців банку здійснюються відповідно до умов оплати праці, встановлених у НБУ. 
Службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг здійснюється 
пропорційно відпрацьованому часу. 

Законодавство встановлює також вимоги щодо несумісності для службовців НБУ. 
Інтерналізація керівництва та інших службовців НБУ є одним з важливих чинників, що позитивно 
впливають на незалежність НБУ у проведенні грошово-кредитної політики. Встановлення такого 
принципу сприяє відданості працівників НБУ організації діяльності банку, обмеженню 
стороннього впливу на них[12]. Все це не виключає можливостей політичного впливу, проте Закон 
визначає мінімізацію такого впливу, усуває інституційні його форми, а відтак сприяє незалежній 
діяльності НБУ як центробанку держави.  

Згідно зі ст. 65 Закону Голова НБУ,  його заступники, члени Правління НБУ та інші 
службовці НБУ згідно із переліком посад, затвердженим Правлінням НБУ не можуть: бути  
народними депутатами України; членами Уряду України; займатися підприємницькою діяльністю; 
виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності; 
входити до керівних органів та бути акціонерами банків. Зазначені вимоги щодо несумісності не 
поширюються на обслуговуючий персонал НБУ.  

Разом з тим, Голові НБУ, його заступникам, членам Правління НБУ та іншим службовцям 
НБУ забороняється  отримувати  позики від будь-яких інших кредитних установ, за винятком НБУ. 

Зазначені вимоги мають гарантувати незалежний статус службовців НБУ, усунути 
можливості переважання корпоративних та особистих інтересів над службовими.  

Стаття 66 Закону визначає правовий режим збереження таємниці працівниками НБУ. 
Зокрема, службовцям НБУ забороняється розголошувати інформацію, що становить державну та 
банківську таємницю або іншу конфіденційну інформацію, яка стала відома їм у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, і в разі припинення роботи в НБУ, крім випадків, передбачених 
законодавством України.  
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Це зроблено з метою запобігти розголошенню важливих відомостей, що стали відомі або 
можуть бути відомі працівникам НБУ у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.  

Більше того, відповідні заборони охоплюють, як видно, не лише період службової діяльності 
в НБУ, але і час, який настає після звільнення працівника з роботи в НБУ, тобто дана заборона є 
універсальною в часі.  

Закон називає три види такої інформації: це державна таємниця, банківська таємниця та 
інша конфіденційна інформація.  

Чинне законодавство України досить повно кваліфікує такі види інформації.  
Зокрема, відповідно до статті 1 Закону України „Про державну таємницю” від 21.01.1994 р. 

до державної таємниці відносять вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, 
економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, 
розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, 
встановленому законом, державною таємницею і підлягають охороні державою[13].  

Відповідно до статті 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. 
до банківської таємниці належать: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан 
кореспондентських рахунків банків в НБУ; 2) операції, проведені на користь чи за дорученням 
клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та 
клієнта; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її 
керівників, напрями діяльності; 6) відомості щодо комерційної діяльності клієнтів чи комерційної 
таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та іншу комерційну інформацію; 7) 
інформацію щодо звітності по окремому банку, крім тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що 
використовуються банком для захисту інформації[14]. 

Відповідно до частини 2 статті 30 Закону України „Про інформацію” від 2.10.1992 р. 
конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або 
розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до 
передбачених ними умов[15]. 

У разі порушення зазначених вимог Закону службовці НБУ притягаються до 
дисциплінарної відповідальності[16] (стаття 14 Закону України „Про державну службу”), а також 
мають нести цивільну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з чинним 
законодавством України (стаття 38 Закону України „Про державну службу”[5]).  

Так, зокрема, що стосується кримінальної відповідальності за зазначені діяння, то в 
чинному Кримінальному кодексі України від 5.04.2001 р.[17] такими визнані діяння, передачені 
статтями 232, 328, 329, 330 ККУ[18]. 

Водночас і членам Ради НБУ забороняється розголошувати державну, банківську або 
службову таємницю, яка стала відома їм у зв’язку із здійсненням ними їх повноважень.  

З того, що ці особи здійснюють свою діяльність у Раді НБУ на громадських засадах, О.П. 
Орлюк робився висновок, що до них може бути застосована лише конституційно-правова 
відповідальність, тобто вони можуть бути відкликані з Ради НБУ суб’єктом їх призначення[19]. 
Проте цей висновок видається нам небезспірним, адже ці особи здійснюють державно-владні 
повноваження, тому вони мають бути віднесені до посадових осіб НБУ і на них мають 
поширюватися й нормами про кримінальну відповідальність. 

У той же час названі питання становлять собою лише невеликий фрагмент того великого 
комплексу проблем, що неминуче виникають і виникатимуть у зв’язку із застосуванням заходів 
юридичної відповідальності до службовців НБУ.  

Дотепер до кінця не проведено чіткої демаркаційної лінії у визначенні спільного, 
особливого та унікального у статусі державних службовців та статусі службовців саме НБУ.  

Регулювання відповідних питань у спеціальному статусному Законі України „Про 
Національний банк України” є поверховим і значною мірою відсильним. Це породжує відомчу 
правотворчість, численні спроби заповнити законодавчі прогалини виданням підзаконних 
нормативно-правових актів, зокрема урядових (ми переконалися у цьому на прикладі урядової 
Постанови, прийнятої для реалізації статті 64 Законі України „Про Національний банк України”).  
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Такий, у цілому незадовільний, стан регулювання питань відповідальності як елемента 
статусу службовців НБУ дало підставу для обґрунтованого висновку про те, що питання 
відповідальності (її обсягу, видового різноманіття, чіткості суб’єктного складу тощо) працівників 
НБУ не визначено в чинному законодавстві України на належному рівні[19].  

Для регулювання цих відносин притаманні прогальність, фрагментарність та крайня 
розпорошеність правового регулювання.  

Відзначається також певна законодавча нестійкість статусу працівників НБУ, їх доволі 
часта змінюваність під впливом тих чи тих факторів, що не сприяє належному виконанню цими 
службовцями покладених на них завдань і повноважень.  

Їх усунення, як і вирішення багатьох інших проблем статусу службовців НБУ, лише 
посилюватиме положення НБУ як особливого органу державного управління, слугуватиме 
зміцненню засад його незалежності. Очевидно, що це має відбуватися в контексті проголошеної в 
Україні адміністративної реформи[20]. Суттєвим її елементом стало ухвалення в 2011 р. нового 
Закону України “Про державну службу”, який має набрати чинності з 1.01.2013 р. 

Подальший розвиток статусу працівників НБУ, його деталізація та конкретизація в 
чинному законодавстві, поступове зміцнення, розширення власне законодавчого регулювання 
елементів цього статусу – актуальне завдання юридичної теорії і практики в Україні. Разом з тим, 
це ще й важливий елемент підвищення статусу самого НБУ, зміцнення засад його незалежності, 
що, безумовно, позитивно впливатиме і на стан всієї банківської системи України в 
довгостроковій перспективі.  
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Коробай А.П. Правове регулювання нотаріального оформлення документів для дії за кордоном

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
ДЛЯ ДІЇ ЗА КОРДОНОМ 

Коробай А.П. 
(помічник судді Ірпінського суду) 

Анотація. У статті висвітлено окремі аспекти правового регулювання нотаріального оформлення 
документів для дії за кордоном, проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних вчених, розглянуто основні 
проблеми в даній сфері та окреслено основні шляхи їх вирішення.   

Ключові слова: нотаріус, документи для дії за кордоном, нотаріальне оформлення документів, іноземний 
елемент. 

Аннотация. В данной статье освещены отдельные аспекты правового регулирования нотариального 
оформления документов для действия за границей, проанализированы труды отечественных и зарубежных ученых, 
рассмотрены основные проблемы в данной сфере и намечены основные пути их решения. 

Abstract. This paper focuses on some aspects of regulation notarization of documents abroad, analyzes the works of 
local and foreign scientists, the basic problems in this area and outlines basic solutions. 

Однією з важливих умов побудови в Україні правової, соціально орієнтованої держави є її 
відкритість для світового міжнародного співтовариства, активна співпраця з іншими державами, 
розвиток міжнародних зв’язків. На даному етапі розвитку в українській державі із збільшенням 
обсягу міжнародних еміграційних, трудових, навчальних процесів все більшого значення 
набувають проблеми відповідності національного законодавства європейським стандартам та 
правові аспекти врегулювання цивільно-правових та сімейно-правових взаємовідносин, між 
громадянами різних країн. Активний процес входження України до європейського й світового 
співтовариства, розширення й поглиблення її міжнародних зв’язків, об’єктивно потребують 
удосконалення захисту прав і законних інтересів громадян України за кордоном. Такий захист 
неможливий без оформленням різного роду документів, в тому числі нотаріальних, для подання до 
зарубіжних юридичних установ. Потреба в оформленні документів для дії за кордоном дедалі 
частіше виникає і в іноземців та осіб без громадянства, які постійно чи тимчасово мешкають в 
Україні, крім того не можна не зважати, що останнім часом збільшилася кількість змішаших 
шлюбів між громадянами української держави та жителями інших держав. Ще одним важливим 
аспектом, який впливає на розвиток міжнародних відносин між державами є збільшенням 
професійних та ділових зв’язків вітчизняних підприємств з іноземними фізичними та юридичними 
особами, розвиток бізнесу потребує вільного переміщення підприємницького капіталу. Такі 
тенденції, звичайно, вимагають чіткішої правової регламентації оформлення та видачі. За таких 
умов в Україні останнім часом в практиці нотаріусів України значно зросла кількість справ за 
участю іноземного елементу.  

У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває проблема законодавчого врегулювання, 
вироблення та удосконалення відповідних правозастосовчих механізмів нотаріального 
оформлення документів для їх використання за кордоном та визнання документів іноземних 
держав на території України. Крім цього, дана тема є актуальною, оскільки на даному етапі 
становлення української держави відсутні відповідні теоретичні розробки щодо посвідчення 
нотаріусами на правочинів за участю іноземного елементу [4, c. 36]. 

Безсумнівно, що тема нотаріального оформлення документів для дії за кордоном не є 
новою для сучасної правової теорії та практики, оскільки окремі її аспекти отримали 
фрагментарне висвітлення у наукових працях І. І. Дахно, В. К. Радзієвського, В. В. Попкова, О. М. 
Криштопи, Д. М. Курдельчука. Цьому питанню присвячено також декілька ґрунтовних праць 
російських правознавців, наприклад П. А. Кінсовського та А. М. Єльцова. Однак, майже відсутні 
публікації, в яких вивчалися б особливості та проблемні моменти нотаріального оформлення 
документів для дії за кордоном. Зважаючи на те, що всі згадані науковці наголошують на 
існуванні суттєвої необхідності вдосконалення застарілої правової бази у сфері оформлення 
документів нотаріусами, необхідності чіткого детального поетапного регламентування цієї 
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процедури, це питання потребує поглибленого цілісного вивчення у рамках одного дослідження. 
Крім того, наявні наукові праці мають здебільшого описовий характер i коментують систему 
чинного законодавства та практику його застосування, при цьому не розкриваючи повністю 
питання посвідчення нотаріусами правочинів за участю іноземного елементу. Саме тому не лише 
науковцю, а й практику не достатньо лише вказівки на застосування тієї чи іншої норми стосовно 
правочинів за участю іноземного елементу, йому потрібно знати шлях, спосіб, підхід до пізнання 
цієї норми та інструментарій для її реалізації.  

Таким чином, як у науці, так і на практиці виникає низка проблем що стосуються 
посвідчення нотаріусом правочинів за участю іноземного елементу, які не є остаточно вирішеними 
на теоретичному і на законодавчому рівні.  

До проблеми правового регулювання порядку оформлення та видачі документів для дії за 
кордоном у незалежній Україні в різні роки підходили по-різному. Іноді для вирішення виключно 
процедурних і технічних питань державні нотаріуси, які на той час мали виняткове право на 
нотаріальне оформлення документів для дії за кордоном, ще за звичкою шукали відповіді в такому 
документі, як Інструктивні вказівки Мін’юсту СРСР від 04.05.1984 «Щодо нотаріального 
оформлення від імені радянських громадян, підприємств, установ та організацій документів, 
призначених для дії за кордоном» – для свого часу досить чіткого і детального роз’яснювального 
правового інструменту, деякі положення якого могли б бути корисними й для нотаріального 
процесу незалежної України. З часом Мін’юст, розуміючи це, а також відчуваючи недостатність 
регламентації порядку нотаріального оформлення для дії за кордоном, розробляє і публікує в 
«Інформаційному віснику нотаріату» № 1 за 1998 р. свої «Роз’яснення щодо нотаріального 
оформлення від імені громадян, підприємств, установ та організацій України документів, 
призначених для дії за кордоном», що, безперечно, позитивно вплинуло на роботу нотаріусів, 
особливо приватних, які до видання Указу Президента України «Про врегулювання діяльності 
нотаріату в України» від 23.08.1998 права на оформлення документів для дії за кордоном не мали. 

На даний час, питання вчинення нотаріальних дій нотаріусами України для дії за кордоном 
регламентуються ст. 9 Конституції України [1], Законом України “Про нотаріат”[6], Порядкoм 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України [5], Постановою Кабінету Міністрів України від 
18.01.2009 року №61 “Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого 
Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів”, Законом України 
“Про міжнародне приватне право”. Вчинення таких нотаріальних дій регламентується також 
роз'ясненнями Міністерства юстиції України від 01.02.1998 року та від 12.01.2011 року.  

Не зважаючи, на перший погляд, на повне законодавче регулювання, нотаріальне 
оформлення документів для дії за кордоном, не повністю регламентоване діючою нормативною 
базою в Україні, про що яскраво свідчить кількість недоліків в цій сфері. Оскільки, під час 
здійснення Управлінням нотаріату Головного управління юстиції у м. Києві функцій контролю за 
дотриманням державними та приватними нотаріусами вимог чинного законодавства, а також при 
розгляді звернень громадян та юридичних осіб було виявлено неналежне виконання вимог щодо 
оформлення документів для дії за кордоном. 

Найбільш типовими помилками чи недоліками є, зокрема: 
– недотримання форми посвідчувального напису;
– в документі, посвідченому нотаріально, який призначений для дії за кордоном, зроблено

застереження та дописки; 
– документ оформлено без дотримання вимог ст. 15 Закону України «Про нотаріат»;
– на документі для дії за кордоном вчиняються службові відмітки, що не допускається;
– не дотримано культури оформлення документу для дії за кордоном, наприклад, якість

копії не дозволяє повністю прочитати текст документу та/ або посвідчувального напису; 
– український текст документу викладено на правій стороні аркушу, а його переклад — на

лівій, в той час, коли відповідно до вимог чинного законодавства повинно бути навпаки. 
Українські нотаріальні органи мають право вчиняти оформлення щодо таких документів:  
- засвідчувати вірність копій документів і перекладів документів;
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- посвідчувати доручення на ведення спадкових справ у судах та адміністративних органах, 
на управління та розпорядження майном, одержання гонорарів, аліментів, пенсій та інших 
періодичних платежів, на вчинення торговельних операцій;  

- видавати свідоцтво про те, що громадянин живий і перебуває в певному місці;  
- вчиняти морський протест за заявою капітана іноземного судна;  
- видавати свідоцтво про право на спадщину;  
- засвідчувати справжність підпису на різних видах заяв;  
- забезпечувати докази, необхідні для ведення справ в органах іноземних держав [8, c. 120]. 
При цьому, варто не забувати, що оформлення документів для дії за кордоном - процес, 

який згідно зі ст. 98 Закону України «Про нотаріат» відбувається з урахуванням вимог іноземного 
законодавства і за умови, що воно не суперечить українському законодавству. Тобто існують дві 
умови оформлення документів. По-перше, документи оформляються з урахуванням законодавства 
іноземної держави. По-друге, законодавство іноземної держави не повинно суперечити 
законодавству України. Оскільки в останньому не існує положень, які би регулювали порядок 
встановлення змісту іноземної правової норми, то аналіз та тлумачення такої норми покладається 
на нотаріуса. Це вносить певну складність в роботу нотаріусів, тому що вони не завжди досконало 
орієнтуються в законодавстві інших країн. Звичайно, у них є можливість порадитися з провідними 
спеціалістами відповідних державних установ, зокрема, Міністерством юстиції України та 
Міністерством закордонних справ України, а також отримати консультацію у спеціалізованих 
об`єднаннях адвокатів з іноземних справ, але відповідальність за остаточне рішення щодо 
реалізації іноземної правової норми в кожному окремому випадку несе нотаріус. Неабиякою 
запорукою успіху в цьому є взаємодія і координація зусиль відповідних державних і громадських 
структур, зокрема Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України 
фахівців із права, як теоретиків, так і практиків – вчених, нотаріусів, консулів, адвокатів. Зі змісту 
цих документів випливає, що перед оформленням документів для дії за кордоном, нотаріуси 
повинні встановити зміст норм іноземного права згідно з офіційним їхнім тлумаченням та 
практикою їхнього застосування у відповідній іноземній державі й впевнитися в тому, що ці 
норми не суперечать українському законодавству. Коли таку проблему вирішує нотаріус, який не 
володіє достатньо знаннями іноземного права, йому слід керуватися положеннями ст. 8 Закону 
України «Про міжнародне приватне право», де передбачено, що особи, які беруть участь у справі, 
самі мають право подавати документи, які підтверджують зміст норми права іноземної держави, і 
що з метою встановлення змісту норми права іноземної держави можна звертатися до 
Міністерства юстиції України чи інших компетентних органів та установ в Україні чи за кордоном 
або залучати експертів. Такими експертами можуть бути, наприклад, фахівці спеціалізованих 
об’єднань адвокатів з іноземних справ, науковці з проблем іноземного права. У разі, якщо зміст 
норми права іноземної держави в розумні строки не встановлений, незважаючи на вжиті для цього 
заходи, застосовується право України [8, c. 401]. 

Важливим моментом, безперечно, є координація зусиль нотаріусів, котрі в кінцевому 
підсумку посвідчують документи для дії за кордоном, і спеціалізованих об’єднань адвокатів з 
іноземних справ, котрі, здійснюючи правовий захист майнових та особистих немайнових інтересів 
українських фізичних і юридичних осіб за межами України, готують проекти таких документів. 
Адвокати цих об’єднань, як правило, є юристами-міжнародниками за фахом. Знання ними 
інститутів зарубіжного права й міжнародного приватного права, а також практики їх застосування, 
володіння іноземними мовами - це неабияка запорука того, що документ, який надходить від 
спеціалізованих адвокатських об’єднань до нотаріусів, відповідає вимогам іноземного закону і не 
суперечить українському закону, а переклад документу на іноземну мову (в разі потреби) є 
професійним, відповідним до тієї юридичної лексики і тих фразеологічних формул, які 
використовуються зарубіжними юридичними інституціями. 

Обов’язковим при вчиненні нотаріальних дій є виконання положень ст. 47 Закону України 
«Про нотаріат» щодо оформлення документів. Для вчинення нотаріальних дій не приймаються 
документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують 
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, які 
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мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші не застережені виправлення, документи, 
тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.  

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну 
силу. З питань оформлення та видачі документів для дії за кордоном до нотаріусів, як і до інших 
держаних і недержавних структур України, можуть звертатися безпосередньо або через своїх 
представників громадяни України, іноземці, особи без громадянства, вітчизняні й іноземні 
юридичні особи. Таке право іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, випливає із загальних положень, закріплених в ст. 26 Конституції України, та 
спеціальних положень, що містяться в ст. 22 Закону України «Про правовій статус іноземців та 
осіб без громадянства» і ст. 43 Закону України «Про нотаріат». При нотаріальному оформленні 
документів для дії за кордоном встановлення особи здійснюється за паспортом або за іншими 
документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, 
який звернувся по вчинення нотаріальної дії (паспорт  громадянина України, паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорти, посвідчення особи моряка, 
посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або 
документ, що його замінює, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, 
посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи). Однак, слід пам’ятати, що згідно з Наказом 
Міністерства юстиції від 15.06.2009 за № 1062/5 посвідчення водія, посвідчення особи моряка, 
інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної 
особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час 
укладення правочинів. 

При оформлені документів, призначених для дії за кордоном, приватні та державні 
нотаріуси повинні враховувати деякі особливості їх складання та оформлення. Документ, 
призначений для дії за кордоном, викладається українською мовою. Однак, на прохання осіб може 
бути оформлений його переклад іноземною мовою за правилами засвідчення вірності перекладу 
документа з однієї мови на іншу. Так текст документа може бути викладений як і окремо від 
перекладу, так і на одному аркуші. В першому випадку, перекладається весь текст документа, 
включаючи і посвідчувальний напис, під яким вчиняється посвідчувальний напис нотаріуса 
українською мовою, потім вказаний переклад пришивається до документа і скріплюється 
підписом нотаріуса. В другому ж випадку – на лівій стороні аркуша вміщується текст документа 
українською мовою, а переклад – на правій. Під українським та іноземними текстами вчиняється 
один посвідчувальний напис українською мовою про посвідчення або засвідчення документа [1, c. 
144]. 

Іноземним правом може бути передбачений особливий порядок підписання документів. 
Так, на довіреностях, заявах та інших документах громадянину необхідно написати у рядок згідно 
з даними паспорта своє прізвище, ім’я та по батькові у тій послідовності, яка зазначена у тексті 
документа, а потім розписатися. Якщо такий документ призначений для дії в США, Канаді, 
неписьменний громадянин проставляє під текстом документа три хреста. При цьому мають бути 
присутні два свідки, які підписуються з зазначенням повністю свого прізвища, імені та по 
батькові. Законодавством канадської провінції Квебек вимагається, щоб довіреність, яка видається 
на ведення спадкової справи (за умови, якщо вона передбачає реалізацію нерухомого майна), була 
підписана поряд з особою, яка її видає, також її чоловіком (дружиною). Не зважаючи на те, що 
дані норми не прописані в діючому законодавстві української держави, їх недотримання може 
спричинити, недійсність документів оформлених для дії за кордоном, або вони можуть визнатися 
уповноваженими органами зарубіжної держави, такими, які суперечать їх національному 
законодавству, і відповідно не мати жодної юридичної сили. 

Загалом нотаріус зобов’язаний забезпечити належну культуру оформлення документа. 
Переклади мають бути надруковані, викладені чітко, ясно і зрозуміло, не допускається написання 
тексту від руки. На нотаріально оформлюваних документах, призначених для дії за кордоном, 
прокреслення не проставляються. 

Слід зазначити, що багато з документів, що застосовуються на території іноземних країн, 
можуть бути досить своєрідними, мати іншу термінологію, зміст і значення, ніж ті, що 
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застосовуються в Україні. На практиці, зокрема, трапляються такі документи: афідевіт - урочиста 
письмова заява, в якій затверджуються факти родинних, шлюбних та інших відносин і яка 
приймається судовими інстанціями в якості доказу; декларація - теж заява, складена відповідно до 
вимог іноземного законодавства;сертифікат - документ, що підтверджує певний факт, свідоцтво, 
довідка; повноваження - за нашою термінологією - доручення; дід (оіеей) - одностороння угода з 
передачі права власності на нерухомість, відчуження нерухомості; ретейнер - попередній договір 
про оплату послуг адвоката та інші. 

У разі звернення громадян, підприємств, установ та організації з питань захисту їхніх прав 
та законних інтересів за кордоном нотаріуси повинні роз'яснювати заявникам, що вони вправі 
звернутися по правову допомогу до спеціалізованих адвокатських об'єднань з іноземних справ, що 
зареєстровані як такі Міністерством юстиції України. Ці адвокатські об'єднання, приймаючи до 
свого провадження справи з іноземним елементом і готуючи для нотаріального оформлення 
документів для дії за кордоном, можуть у кожному конкретному випадку надавати нотаріусам свій 
висновок з питання встановлення змісту норм  іноземного права, а також долучати переклад 
документів для дії за кордоном. що підлягають нотаріальному оформленню [3, c. 120]. 

Так, на даний час триває активна робота над новою редакцією Закону України «Про 
нотаріат», яка відповідала би міжнародним стандартам. 22.12.2010 затверджені нові Правила 
ведення нотаріального діловодства з численними додатками форм документів та посвідчувальних 
написів. Департаментом нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального 
органу були опубліковані у «Практичному посібнику для нотаріусів» за 2011 р. «Узагальнення 
практики з питань застосування державними та приватними нотаріусами чинного законодавства 
при вчиненні нотаріальних дій щодо документів, призначених для використання на території 
інших держав за період з 1 січня по 1 жовтня 2010 р.». 

Отже, дані суспільні явища зумовлюють виникнення правовідносин з іноземним 
елементом, в яких взаємодіють різні національні правопорядки. Завдання нотаріуса в подібній 
ситуації полягає в наданні правової допомоги та врегулюванні відносин тими нормами, які 
відповідають конкретній змішаній правовій ситуації. Сучасному українському нотаріату 
необхідно пристосуватися до нових міжнародно-правових ситуацій, з яким все частіше 
зустрічаються нотаріуси, тим самим захисти права як громадян України так і іноземців. 
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Запорожець Ю.В. 

(фахівець з наукової діяльності Науково-дослідного центру з проблем оподаткування 
Національного університету ДПС України) 

Анотація. У статті акцентовано увагу на необхідності впровадження дефініції інформаційного 
забезпечення нотаріального процесу шляхом розкриття сутності даного поняття та його структуризації. 
Окреслено місце та роль нотаріального процесу в механізмі юстиції та значення інформаційного забезпечення 
нотаріату в цілому. Визначено систему інформаційного забезпечення нотаріального процесу та його суб’єктів.  

Ключові слова: інформаційне забезпечення, нотаріальний процес, нотаріальна дія, адміністратор реєстрів 
юстиції, інформація. 

Аннотация. В статье акцентировано внимание на необходимости введения дефиниции информационного 
обеспечения нотариального процесса путем раскрытия сущности данного понятия и его структуризации. 
Определено место и роль нотариального процесса в механизме юстиции и  значение информационного обеспечения 
нотариата вообще. Определено систему информационного обеспечения нотариального процесса и его субъектов. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, нотариальный процесс, нотариальное действие, 
администратор реестров юстиции, информация.   

Annotation. The paper attention is stressed on necessity of introduction of the definition of Dataware notarial process 
by dedicated description of this notion and its structuring. Been outlined role and place of notarial process in the mechanism 
of justice and importance of informational notaries in general. The system of Dataware notarial process and its actors are 
defined. 

Key words: Dataware, notarial process, notarial act, the administrator registers justice, information. 

Активний розвиток інформаційної сфери суспільства на сьогоднішній день спричиняє 
зміни в усіх сферах діяльності держави та суспільства зокрема: як в економічній, так і соціальній, 
як в правовій, так і в політичній, як в культурній, так і в оборонній. Глобальні зміни в 
інформаційних системах викликають необхідність розвитку технологій створення, обміну, 
збереження, охорони та ліквідації інформації. Інформаційні ресурси в сучасних умовах стають 
системо утворюючим фактором життєдіяльності органів державного управління. Порядок та 
умови руху інформації потребують правового врегулювання активного розвитку з метою науково-
технічного прогресу. Підвищення ролі інформації і процесів, що з нею пов’язані ставляться на 
озброєння органами державного управління і повинні слугувати саме забезпеченню якісного 
виконання державою її функцій. Однією із сфер державного управління є юстиція у всіх її формах, 
в тому числі і нотаріальна діяльність. Нотаріат в Україні стоїть на порозі створення Кодексу 
України Про нотаріат, а тому необхідно підійти до процесу кодифікації комплексно. І однією з 
основних складових нотаріальної діяльності і нотаріального процесу є інформаційне забезпечення. 

Саме в такому аспекті дане питання є недослідженим, але ґрунтуючись на певних доробках 
фахівців зі сфери інформаційного права і цивільного (нотаріату) можна досягти певної 
систематизації і інституалізації у спектрі даного дослідження. Для цього використовувались праці 
науковців у галузі інформатизації та інформаційного права (Новицький А.М., Новицька Н.Б., 
Цимбалюк В.С., Бєляков К.І., Красноступ Г.М., Гавловський В.В., Гриценко В.Б., Денісова О.О., 
Шпек С.В., Казієв В.Б., Бондаренко Є. Д. та ін..), та нотаріату ( Фурса С. Я., Сміян Л. С., 
Нікітін Ю. В., Хоменко П. Г., Семако Г. С., Кондракова С. П. та ін..)  

Метою статті є характеристика інформаційного забезпечення нотаріального процесу, її 
правового регулювання. А також окреслення основних напрямків розвитку інформаційних 
процесів юстиції, інформаційного забезпечення нотаріальної діяльності. 
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Завданням даної статті постала необхідність визначення поняття інформаційного 
забезпечення саме нотаріального процесу, розширення уявлення про інформатизаційні процеси в 
нотаріаті, що насправді зосереджені не тільки на нотаріальних реєстрах. А також визначення ряду 
проблем нотаріату в Україні, розв’язання яких лежить в основі сутності інформаційного 
забезпечення. 

Стан інформаційного забезпечення в нотаріаті визначає рівень оперативності, доступності, 
якості, комфортності та професіоналізму здійснення нотаріальних дій нотаріусами та 
впровадження загальнодержавної інформаційної політики органами юстиції України. 

Для того, щоб визначити місце та значення інформаційного забезпечення в нотаріальному 
процесі необхідно перш за все визначитись з поняттями власне «інформаційне забезпечення» та 
«нотаріальний процес». 

До підходів трактування поняття «інформаційне забезпечення» як загальна категорія, 
можна віднести визначення цього поняття у нормативно-правових документах, де поняття 
«інформаційне забезпечення» розглянуто як: 

- сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів,
розміщення і форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі при її 
функціонуванні (ГОСТ 34.003-90) [1]; 

- забезпечення необхідною інформацією, організація банків даних [14].
Крім того, варто зазначити, що поняття «інформаційного забезпечення» не закріплене в

законодавстві України, а є надбанням наукової доктрини права. На нашу думку, вдалими 
тлумаченнями даного поняття є:  

- масиви даних, аналізуючи які інвестор приймає рішення щодо інвестування (Е.Н. Товкес
щодо інвестування) [13]; 

- процес задоволення потреб в інформації, що базується на застосуванні спеціальних
засобів і методів її одержання, опрацювання, нагромадження і видачі в зручному для 
використання вигляді (Є.Д. Бондаренко щодо підприємства) [3]; 

- це поєднання усієї інформації, що використовується, специфічних засобів і методів
обробки, а також діяльності фахівців щодо ефективного використання даних, відомостей, знань у 
організації управління конкретною соціальною системою (щодо інформаційного забезпечення 
управлінської діяльності) [4]. 

Науковцями мало досліджено питання саме інформаційного забезпечення нотаріального 
процесу. А тому варто дослідити поняття «нотаріального процесу», для того, щоб сформулювати 
загальне визначення об’єкта даної роботи. 

Поняття «процес» - це послідовна зміна станів або явищ, яка відбувається закономірним 
порядком; хід розвитку чого-небудь. Сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на 
досягнення певного наслідку [14]. Слово «нотаріальний» - стосується посвідчення й оформлення 
юридичних актів, різних документів і т. ін. або ж завірений нотаріусом [14]. А тому нотаріальний 
процес є певним ходом розвитку якихось дій, при яких обов’язковим суб’єктом є нотаріус.  

Поняття нотаріального процесу не є визначеним законодавчо, а над її трактуванням знову ж 
таки попрацювали доктрина права. Наведемо ряд трактувань: 

- нотаріальний процес - система процесуальних дій, що врегульовані нормами
нотаріального процесуального права і визначають порядок вчинення нотаріальних дій. Змістом 
цих процесуальних дій є взаємні права та обов’язки як нотаріальних органів, так і осіб, котрі 
звертаються за вчиненням нотаріальних дій (Л. К. Радзієвська, С.Г. Пасічник) [12]. 

- нотаріальний процес - діяльність, безпосередньо пов'язана з необхідністю використання
різних методів і засобів юридичної техніки. В нотаріальному процесі існує система вимог, що 
пред'являються до нотаріального провадження, які вміщені в Правилах ведення нотаріального 
діловодства. Оскільки нотаріальний процес - різновид юридичного процесу і зводиться до 
передбаченого законом порядку здійснення нотаріальних дій, він характеризується складним 
структурним змістом (В. Баранкова) [2].  

- нотаріальний процес - це сукупність вчинюваних нотаріальних проваджень або
нотаріальних дій, якщо за однією заявою вчиняється одне провадження, та нотаріально-
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процесуальних правовідносин, які виникають під час вчинення нотаріального провадження (Фурса 
С. Я.) [15]. 

Отже, нотаріальний процес складається з певних дій, що утворюють провадження згідно 
законодавчої процедури. Визначимо всі складові елементи нотаріального процесу. Нотаріальна дія 
- це окрема дія нотаріуса чи  іншої повноважної особи, яка визначається окремим змістом і є 
складовою частиною провадження або процесу оформлення провадження [5]; нотаріальне 
провадження - це сукупність послідовно вчинюваних нотаріальних дій, що мають юридичне 
значення, з метою надання їм юридичної вірогідності (достовірності), і процесу його оформлення 
[5]; нотаріальна процедура - це спеціальні правила, що регламентують діяльність нотаріусів з 
вчинення нотаріальних дій [5]. 

Елементами нотаріального процесу, на нашу думку, є його суб’єкти, стадії та провадження, 
які дозволяють окреслити межі в просторі і часі та предметний склад цієї форми діяльності. В 
контексті інформаційного забезпечення доцільно визначити саме стадії нотаріального процесу: 
порушення нотаріальної діяльності поданням письмової чи усної заяви, попередня підготовка до 
вчинення нотаріальної дії, яка не є обов’язковою для кожної нотаріальної дії (вона проводиться у 
випадках, коли необхідно витребувати додаткові документи чи одержати додаткові відомості або 
призначити експертизу), розгляд заяви по суті і вчинення нотаріальної дії (перевірка поданих 
документів, їх оцінка та аналіз, на підставі чого нотаріус приходить до висновку про юридичні 
факти, які дозволяють учиняти нотаріальну дію, і вчиняє нотаріальний акт), оскарження 
нотаріальних дій або відмови у вчиненні їх (судовий процес буде продовженням нотаріального 
процесу), виконання нотаріального акту (для деяких проваджень: вчинення виконавчих написів, 
протестів векселів, посвідчення несплати чеків). 

На нашу думку, інформаційне забезпечення нотаріального процесу – це процес 
забезпечення нотаріальних дій інформацією з метою виконання нотаріусом покладених на нього 
завдань. На основі дефініції не важко визначити місце інформаційного забезпечення в 
нотаріальному процесі, а саме: інформаційне забезпечення є паралельним процесом діяльності 
нотаріуса по відношенню до нотаріального процесу. Оскільки протягом здійснення нотаріальної 
діяльності (дане поняття є ширшим ніж нотаріальний процес), нотаріус є звичайним суб’єктом 
інформаційних відносин, а в нотаріальному процесі набуває статусу спеціального суб’єкта 
інформаційних відносин, бо використовує інформацію різного роду, складовою якої може бути і 
нотаріальна таємниця. Крім того по стадійно нотаріальний процес виконується нотаріусом з 
використанням того ж таки інформаційного забезпечення. А значить, саме паралельність 
існування інформаційних і нотаріальних правовідносин сприяє тому, щоб нотаріус у одній і тій 
самій дії перебував у двох типах відносин відразу. В цьому спектрі лежить і проблематика питання 
нотаріальної таємниці, захисту персональних даних, самостійності поняття нотаріального права і 
процесу, проблематики нотаріальних правовідносин, договірних відносин Міністерства юстиції та 
державних підприємств, що адмініструють державні реєстри та ін.. Одним словом, актуальність 
даного питання підтверджується тим, що його розв’язання призведе до вирішення ряду проблем у 
галузі інформаційного забезпечення не тільки нотаріату, а і органів юстиції в цілому.  

Інформаційне забезпечення нотаріального процесу можна розглядати у відповідності до 
суб’єктності відносин, а саме: 

1. Нотаріус, як спеціальний суб’єкт даних правовідносин (приватні нотаріуси, нотаріальні 
архіви та державні нотаріальні контори [11]). 

2. Державний орган у сфері нотаріальних відносин (Міністерство юстиції України (далі – 
Мінюст). 

3. Суб’єкти, які вступають у нотаріальні правовідносини. 
Такий суб’єктний склад дозволяє виділити три види інформаційних правовідносин: 

нотаріат – Мінюст, Мінюст – суб’єкти, нотаріат – суб’єкти. Відповідно, кожен вид правовідносин 
має бути відповідно забезпеченим.  

Для підтримки інформаційного забезпечення повинна бути створена відповідна система 
інформатизації цих відносин, що включає в себе: програмно-технічне забезпечення (техніка, 
робоче місце, програми), ресурсне забезпечення (документи, Інтернет, реєстри та HR-ресурс).  
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На кожному етапі нотаріального процесу виникають певні інформаційні відносини, а саме 
передача певних інформаційних відомостей, даних тощо. Тому таке використання має бути 
законодавчо врегульоване з метою дотримання дисципліни користування інформацією, захисту 
інформації, оперативності і ефективності вчинення нотаріальних дій. На даному етапі розвитку 
юстиції в Україні питання інформаційного забезпечення врегульовано тільки на рівні Мінюст – 
Нотаріат та Мінюст – Суб’єкт (коли суб’єктом є підприємство, що адмініструє дані на основі 
договору). Не достатнім на нашу думку, врегульовано на законодавчому рівні інформаційний 
потік «нотаріат – суб’єкт».  

Інформаційні правовідносини Мінюст – Нотаріат та Мінюст – Суб’єкт схожі між собою, 
оскільки існують на основі функціонування Єдиних та Державних реєстрів інформаційної мережі 
Міністерства юстиції. Перший вид правовідносин регламентується Законом України «Про 
нотаріат», Правила ведення нотаріального діловодства [8] та інформативними даними Державного 
підприємства «Держінформюст» щодо порядку користуванням того чи іншого реєстру [6]. 
Основним об’єктом таких відносин є реєстри, які в свою чергу регулюються наказами або указами 
про створення і функціонування, а також положеннями. 

Єдині та Державні реєстри інформаційної мережі Міністерства юстиції України створені та 
функціонують відповідно до законодавства України, що складають закони України, акти Кабінету 
Міністрів, відомчі нормативно – правові акти, а також інші документи правового характеру [7]. 

Загалом, Міністерство юстиції є держателем та забезпечує функціонування 17 Єдиних та 
Державних реєстрів - електронних баз даних, що є державною власністю, з них 13 – нотаріальних. 
Запровадження та функціонування вказаних реєстрів було визначено 16-ма законами (в т.ч. 
кодексами); 2-ма Указами Президента України, 7-ма постановами Кабінету Міністрів України; 52-
ма наказами Міністерства юстиції України [7]. 

Адміністратором Єдиних та Державних реєстрів інформаційної мережі Мін’юсту є 
Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України. ДП 
«Інформаційний центр» було засноване Міністерством юстиції України в 1997 році. У 1999 році 
Кабінет Міністрів своєю постановою [9] визначив указане підприємство адміністратором реєстрів, 
створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін’юсту. На сьогодні 
ДП «Інформаційний центр» складається з головного підприємства та 24-х регіональних філій в 
обласних центрах України та Автономній Республіці Крим. 

Обсяг інформації, яка міститься в Єдиних та Державних реєстрах, на 2011 рік в аркушах 
паперу формату А4 складає близько 208 594 181 аркуша. ДП «Інформаційний центр» належать 
виключні права на використання програмного забезпечення, що обслуговує бази даних реєстрів 
Мін’юсту. ДП «Інформаційний центр» діє у правовідносинах з нотаріатом згідно договорів про 
надання послуг кожному окремому нотаріусу. Приклад договору розміщено на офіційному сайті 
державного підприємства. 

За весь час адміністрування Єдиних та Державних реєстрів державним підприємством 
«Інформаційний центр» Міністерства юстиції України з баз даних не зафіксовано жодного витоку 
інформації, яку містять реєстри Мін’юсту. Відсутні випадки поширення інформації незаконним 
шляхом. Це є свідченням надійності захисту прав фізичних та юридичних осіб в частині 
забезпечення схоронності усіх відомостей, які зберігаються у базах даних реєстрів Мін’юсту, від 
незаконного заволодіння та розповсюдження. 

Захист інформації, яку містять Єдині та Державні реєстри Мін’юсту забезпечується 
системою технічних засобів (криптографічний та технічний захист інформації) у відповідності до 
встановлених вимог законодавства. 

Враховуючи стратегічне значення таких інформаційних ресурсів для держави, ще 
наприкінці 2005 року було прийнято рішення про початок робіт по побудові комплексних систем 
захисту інформації всіх автоматизованих систем реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції 
та встановлення максимально високого рівня захисту інформації [7]. 

На сьогоднішній день, на Україні відсутні будь - які аналоги таких підприємств, як 
Держінформ’юст, які б забезпечували створення, підтримку та супроводження автоматизованих 
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електронних систем, що працюють в режимі реального часу та забезпечують одночасний доступ 
близько 20 000 користувачів в режимі on-line по всій території України. 

Уся інформація про правові підстави функціонування Єдиних та Державних реєстрів, 
умови надання доступу та користування інформацією з баз даних реєстрів інформаційної мережі 
Міністерства юстиції є відкритою та розміщена на web-сайтах Міністерства юстиції 
(www.minjust.gov.ua) та ДП «Інформаційний центр» (www.informjust.ua). Це є ще однією 
складовою інформаційного забезпечення. 

Отже, визначено поняття інформаційного забезпечення нотаріального процесу – як процес 
забезпечення нотаріальних дій інформацією з метою виконання нотаріусом покладених на нього 
завдань. Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення нотаріального процесу 
опосередковує склад інформаційного забезпечення нотаріального процесу разом із трьома видами 
правовідносин об’єктом яких є інформаційне забезпечення: Мінюст, нотаріат, суб’єкт. Об’єкт 
інформаційного забезпечення є складним і потребує розшифрування. А тому було визначено 
складові інформаційного забезпечення такі як, реєстри, інформація, техніка, робоче місце, 
програми, документи, Інтернет, HR-ресурс.  

Питання інформаційного забезпечення нотаріального процесу є наразі відкритим, оскільки 
є недостатньо законодавчо закріпленим і потребує всебічного трактування і структуризації.  
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Анотація. У статті розглядаються основні детермінанти виникнення проблем, які накопичилися у сфері 

соціального захисту населення України та обумовлюють необхідність перегляду підходів до механізмів державного 
управління соціальним захистом, запропоновано окремі шляхи їх вирішення. 

Ключові слова. Система соціального захисту, соціальне обслуговування, правове регулювання.  
Аннотация. В статье рассматриваются основные детерминанты возникновения проблем, которые 

накопились в сфере социальной защиты населения Украины и обусловливают необходимость пересмотра подходов к 
механизмам государственного управления социальной защитой, предложены отдельные пути их решения. 

Ключевые слова. Система социальной защиты, социальное обслуживание, правовое регулирование. 
Annotation. The paper examines the main determinants of problems that have accumulated in the area of social 

protection of the population of Ukraine and necessitated revision of approaches to public administration mechanisms of social 
protection, offered some solutions. 

Key words. The system of social protection, social services, legal regulation. 
 
Постановка проблеми. Діюча система соціального захисту та соціального забезпечення в 

Україні набуває сьогодні різновекторного розвитку. Великої уваги потребують проблемні питання, 
що стосуються як законодавчого регулювання, так і фінансового підґрунтя системи соціального 
захисту й соціального забезпечення, яка діє сьогодні в Україні. 

На основі аналізу переважної більшості соціальних виплат та соціальних послуг, які 
фінансуються за рахунок державного бюджету та цільових позабюджетних фондів (державні 
фонди загальнообов’язкового соціального страхування) доцільно визначити недоліки у сфері 
соціального захисту населення та основні шляхи їх подолання. 

Мета статті полягає у визначенні основних чинників, які ускладнюють ефективне 
функціонування діючої системи соціального захисту населення в Україні. Для досягнення даної 
мети поставлено завдання виявити та проаналізувати основні фактори, які негативно впливають на 
функціонування існуючої системи соціального захисту населення в Україні. 

Актуальність статті зумовлена необхідністю виявлення основних проблем управління 
системою соціального захисту населення, оскільки цей аспект потребує більш глибокого аналізу, в 
якому враховується вплив сучасних внутрішніх реалій та зовнішніх чинників суспільного 
розвитку українського суспільства.  

Проблемою діючої системи соціального захисту населення в Україні займались такі 
провідні дослідники, як: О. Бендасюк, В. Бідак, В. Макаренко, О. Осінська, С. Процюк та інші. 
Зацікавленість фахівців з різних сфер підкреслює актуальність і вагомість питань соціального 
захисту населення та засвідчує міжгалузевий характер досліджуваної проблеми. 

На сучасному етапі система соціального захисту населення розглядається як багаторівнева, 
ієрархічно-організована система заходів, а також механізмів держави, спрямованих на зниження 
соціальної напруги, соціальних конфліктів і суперечностей в суспільстві. Реалізація таких 
елементів системи соціального захисту населення, як соціальне страхування, соціальна допомога, 
соціальні послуги передбачає підвищення життєвого рівня населення, збереження 
трудоресурсного потенціалу країни, збереження соціальної безпеки особи та її родини тощо [3, 
c. 17]. 

Викладення основного матеріалу. В умовах сьогодення чинне законодавство у сфері 
соціального захисту населення складається з прийнятих у різний час і нерідко доволі 
суперечливих законодавчих актів. Крім того, діючі нормативно-правові акти встановлюють значно 
більше різноманітних видів пільг, соціальних виплат та соціальних послуг, аніж це передбачено 
Конституцією України чи міжнародно-правовими зобов’язаннями України. Не маючи необхідних 
ресурсів, держава зобов’язана брати на себе додаткові зобов’язання у сфері соціального захисту та 
соціального забезпечення, які часто не дають жодного соціального чи економічного ефекту, окрім 
встановлення привілеїв для представників певних професій або окремих соціальних груп [4, c. 19]. 
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Діюча система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні розкривається 
переважно у таких різнопланових напрямках: 

- послідовне відтворення громіздкої, соціально-правової та фінансово невиправданої
системи пільг і соціальних виплат зі збереженням неефективної розгалуженої мережі державних 
закладів соціального захисту, що відповідає традиціям і підходам радянської моделі; 

- запровадження нових, економічно обґрунтованих форм і видів соціального захисту, яке
супроводжується розвитком мережі закладів соціального обслуговування на рівні громад, що 
більше відповідає європейській моделі та міжнародним стандартам. 

Після визнання орієнтації на європейську модель стратегічним пріоритетом, українські 
законодавці неодноразово повертались до звичних для радянських часів пільг, які особливо 
широко впроваджувалися для нових категорій громадян напередодні чергових виборів [1, c. 12].  

На думку провідного фахівця у цій галузі Т. Семигіної, фінансування різних видатків у 
сфері соціального захисту та соціального забезпечення за рахунок бюджетних коштів та цільових 
позабюджетних фондів здійснюється несистемно і непрозоро. Доцільно зазначити, що окремі 
видатки соціального характеру містяться, крім соціального захисту і соціального забезпечення, і в 
інших видаткових статтях бюджету, а саме: охорона здоров’я, житлово-комунальне господарство, 
освіта, духовний і фізичний розвиток,  громадський порядок та оборона тощо [3, c. 27].  

Фахівці Центру громадської експертизи вважають, що рівень соціального захисту та 
соціального забезпечення населення в Україні потребує реформування, яке може передбачати 
здійснення таких заходів:  

- заміна пільг за професійною ознакою на гідну винагороду за працю – заробітну
плату; 

- перегляд законодавства, яким встановлюються різні види пільг та соціальних
виплат, у бік скорочення кількості категорій їх отримувачів; 

- перегляд системи критеріїв та підстав, за якими громадянам надаються пільги та
призначаються соціальні виплати; 

- забезпечення прозорості і координації при виконанні та фінансуванні усіх
державних програм соціального спрямування; 

- узгодження чинного законодавства у сфері соціального захисту та соціального
забезпечення з чинним бюджетним законодавством; 

- підвищення ефективності виконання взятих на себе Україною міжнародно-
правових зобов’язань у сфері вдосконалення державної системи соціального захисту та її 
інтеграції у міжнародну, зокрема європейську, систему [5, c.4]. 

На наше переконання, варто погодитися із вищенаведеними твердженнями, проте доцільно 
додати реалізацію таких напрямків: 

- узгодження чинного законодавства у сфері соціального захисту та соціального
забезпечення з чинним бюджетним законодавством; 

- налагодження механізму реалізації нормативних положень у цій сфері
управлінськими органами, уповноваженими на те державою; 

- посилення системи нагляду та контролю за виконанням законів;
- забезпечення поступового переходу від системи пільг за соціальною ознакою до

адресних соціальних виплат та соціальних послуг. 
Центр громадської експертизи – незалежний аналітичний центр, діяльність якого 

спрямована на інформаційну, аналітичну та експертну підтримку здійснення системних змін як у 
публічному, так і в приватному секторах України. Діяльність Центру ґрунтується на об’єднанні 
знань, кваліфікації і досвіду членів організації, які є експертами у різних сферах: економіка, 
інвестиційна та регіональна політика, державне управління, соціологія, право соціального захисту 
та регуляторна політика, державні фінанси, бюджетна та соціальна політика тощо [5, c. 9]. 

Саме на основі досліджень фахівців Центру громадської експертизи, можна виявити 
ряд прогалин у функціонуванні системи соціального захисту в нашій державі, серед яких 
пріоритетне місце займають: 
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1) різноманітні пільги, соціальні виплати та соціальні послуги в Україні безпосередньо
передбачені у 58 законах та більше ніж 120 підзаконних нормативно-правових актах; 

2) відповідно до чинного законодавства, в Україні існує близько 120 категорій
пільговиків, з яких лише 45 визначаються за соціальною ознакою, а 57 – за професійною. В 
Україні налічується понад 130 категорій одержувачів різних соціальних виплат, з яких лише 70 
отримують виплати за соціальною ознакою, та близько 50 – за професійною; 

3) усі пільгові, в тому числі соціально незахищені, категорії мають право на більш як 120
видів пільг та понад 60 видів соціальних виплат; 

4) “Соціальний захист та соціальне забезпечення” є найбільшою видатковою статтею
бюджету – навіть більшою, ніж видатки на охорону здоров’я, освіту та економічну діяльність, 
проте реалії реалізації цих положень повністю не виконуються [5, c. 7]. 

До основних факторів, які негативно впливають на функціонування сучасної системи 
соціального захисту населення в Україні, можна віднести: 

1) невідповідність між обсягами соціальних зобов’язань і гарантій, які взяла на себе
Україна, та можливостями їх фінансування з державного бюджету,  а саме: надмірний перелік 
державних соціальних послуг, нераціональне та неефективне використання соціальних видатків;  

2) недоліки в управлінні, серед яких: надмірна централізація, забюрократизованість,
надання низької якості та вузького спектру соціальних послуг та інституційному забезпеченні, 
зокрема громіздка система соціальних закладів, заплутаність відомчої підпорядкованості 
соціальних служб, гострий дефіцит фахових працівників галузі;  

3) зубожіння працюючого населення, зниження рівня доходів населення та підвищення
рівня соціальної нерівності населення.  

Причиною цього є відсутність послідовної, реформованої,  системної соціальної політики, 
що породжує соціальну напругу та нестабільність в українському суспільстві [4, c. 46]. 

На нашу думку, однією із вагомих проблем, що перешкоджають базовому існуванню 
суспільства в цілому, є поступова деградація середнього класу в суспільстві. Середній клас – це 
соціальна група людей, яка має постійні доходи, достатні для задоволення широкого кола  
матеріальних і соціальних потреб, високий рівень освіти та кваліфікації.  

До середнього класу відносять лікарів, освітян, науковців, інженерів, державних 
службовців, він займає в суспільстві проміжне становище: між групами заможних громадян, які 
зазвичай становлять невеликий відсоток,  та бідних – з низькооплачуваною, низькокваліфікованою 
частиною населення [2, c. 18]. 

Такі недоліки в існуючій системі соціального захисту мають вирішуватися шляхом 
впровадження нововведень. Вирішення покладених на органи державного управління завдань, 
визначених нормативною базою у цій сфері, можливе, на наш погляд, завдяки реалізації таких 
шляхів вирішення проблеми:  

- помірковане та обґрунтоване введення в соціальну сферу елементів бізнес-
управління; 

- підвищення конкуренції;
- децентралізація, зорієнтованість на досягнення результатів;
- раціональне використання ресурсів;
- розробка та обґрунтування перспективних напрямів модернізації системи

соціального захисту населення. 
В Україні спостерігається негативна тенденція до бідності та маргіналізації населення, в 

тому числі працюючих осіб, значної поляризації громадян за доходами. Незважаючи на вжиття 
державою низки відповідних заходів, зубожіння українських громадян набуло застійного та 
хронічного характеру. Заробітна плата в Україні, особливо в бюджетній сфері, не гарантує її 
громадянам уникнути бідності. Проблема зубожіння населення супроводжується надмірною 
соціальною диференціацією українського суспільства, де  співвідношення найзаможніших і 
найбідніших соціальних груп складає 30:1 [3, c. 15]. 
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Висновки. Сьогодні немає чітко визначених стратегічних пріоритетів соціальної політики, 
національної стратегії соціального захисту населення, а обраний курс держави на підтримку 
малозабезпечених, соціально вразливих, непрацездатних груп населення, який характеризується 
недостатністю системності та цілеспрямованості, неефективністю соціальних програм та 
розпорошеністю державних коштів, не призводить до очікуваних результатів. 

Чітко назрілою в Україні постає потреба в проведенні перетворень у соціальній сфері, 
модернізації діючої системи соціального захисту населення. Система надання соціальних послуг 
повинна відповідати сучасним стандартам якості, адекватно реагувати на потреби населення, 
створити громадянам можливість вибору форми допомоги. Пріоритетні цілі та завдання державної 
політики соціального захисту населення доцільно визначати за такими напрямами: знизити частку 
тіньового сектору в наданні соціальних пільг та підвищити соціальну ефективність системи 
соціального захисту населення відповідно до економіко-правового зростання. 

Для досягнення поставлених завдань необхідно відновити роль коштів, що отримуються від 
трудової діяльності, як основного джерела доходів населення; забезпечити мінімальні державні 
гарантії грошових доходів громадян; підсилити підтримку громадян, які з об’єктивних причин 
мають низькі доходи та сприяти вирівнюванню рівня життя населення в усіх регіонах країни. 
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Мірою ускладнення суспільних відносин, появи нових урегульованих правом їх сфер, а 
відтак і мірою ускладення судоустрійних систем (диференціації підсистем спеціалізованих судів і 
появи нових, диференціації та збільшення нормативного масиву відповідного законодавства тощо) 
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така проблема дедалі більш рельєфно увиразнюється. Між тим, її нерозв”язаність здатна 
негативно вплинути на судовий захист прав і свобод людини і громадянина.  

З цього приводу відомий французький вчений-адміністративіст Ж. Вігьє влучно 
зауважував, що нині “громадянин все більше і більше відчуває необхідність в існуванні гармонії 
між юрисдикціями. Будь-яка протидія або очевидна суперечність між двома юрисдикціями може 
його спантеличити та підірвати довіру до правосуддя”[1].  

Аналізуючи проблему підвідомчості, Ю.В. Романець зауважує, що саме підвідомчість, по-
перше, є важливим процесуальним засобом, що забезпечує реалізацію принципу спеціалізації 
судової системи. Кожна судова справа повинна розглядатися тим судом, який спеціалізується на 
відповідній категорії справ і має можливість найбільш кваліфіковано їх розглядати і вирішувати.  

По-друге, з його точки зору, підвідомість судових справ повинна бути імперативною, щоб 
виключити можливість для недобросовісних сторін зловживати своїми правами і передавати спір 
для вирішення до “зручного” суду. 

По-третє, зазначає автор, один спір не повинен розглядатися у різних судах, інакше з однієї 
справи можуть бути винесені взаємовиключні рішення, що загрожуватиме правам фізичних і 
юридичних осіб, принижуватиме і без того загалом невисокий рівень авторитету правосуддя[2].  

Зазначимо також, що відсутність чіткості у такому розмежуванні негативним чином та 
досить суттєво впливає на рівень доступності правосуддя. Адже ситуація, коли порушується 
фундаментальне правило віднесення певного правовідношення до юрисдикції лише одного суду, 
як відначив О.М. Пасенюк, “може породити практику, коли жоден із судів не прийме відповідний 
спір до свого розгляду, або коли такий спір приймають до розгляду одночасно декілька судів. За 
таких умов можливості особи захистити своє право значно звузяться”[3]. 

Не можна також не погодитися і з думкою про те, що саме чітке визначення підвідомчості 
справ органам адміністративної юрисдикції є вагомими елементом організаційно-правової 
характеристики даного правового інституту, “тому що від чіткості їх визначення в правових актах, 
зокрема і в КАСУ, залежить рівень демократичності цього правового інституту, його реальна 
здатність захищати права та свободи громадян у взаємовідносинах з органами публічного 
управління”[4]. 

Дана проблема у контексті розвитку адміністративного судочинства та інших 
спеціалізованих видів судочинства стала предметом численних досліджень, у яких по-різному 
трактується причинна обумовленість виникнення даної проблеми. Можна, зокрема, з певним 
ступенем умовновсті, вирізнити декілька таких науково-теоретичних і прикладних підходів:  

виникнення проблеми відмежування юрисдикції адміністративних судів зумовлене 
конституційною поширеністю юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі, а 
відтак необхідністю коректного розмежування підвідомчості справ судам різних ланок єдиної 
судової системи; неузгодженістю прийняття відповідних процесуальних кодексів та відсутністю 
єдиних критеріїв розмежування правових спорів між адміністративними судами та іншими 
судовими органами[5];  

в основі виникнення проблеми лежить об’єктивна суперечність між розвитком суспільних 
відносин та відповідністю законодавчого регулювання; крім того, існує суб’єктивна індивідуальна 
зацікавленість у перекроюванні компетенції адміністративних судів; наявні спроби законодавця 
легалізувати необґрунтований, з точки зору адміністративно-правової теорії, перерозподіл 
компетенції адміністративних судів[6];  

урізноманітнення суспільних відносин стирає пріоритет доктринального критерію 
відмежування адміністративної юрисдикції за суб’єктним складом учасників відповідного спору 
та характером спірних матеріальних правовідносин[7];  

наявна спільна природа спору (публічно-правоі спори в адміністративній та конституційній 
юрисдикціях); дуалістичність статусу органів публічної влади як органів, що реалізують 
управлінські функції та як органів що виступають суб’єктами цивільно-правових відносин; 
наявність спільних об’єктів у приватних та публічно-правових відносинах[8].  

Понад те, існування неоднозначних, часом суперечливих. іноді взаємовиключних, підходів 
до вирішення даної проблеми зумовила звертання уваги вищих судових інституцій України до неї 
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з метою прояснення багатьох спірних моментів та встановлення засад конституційності при 
відмежуванні компетенції адміністративних судів від компетенції судів інших ланок судової 
системи України.  

Так, зокрема Верховний Суд України видав  Лист  вiд 26.12.2005 р. за  №3.2.-2005 “Щодо 
застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно 
розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами”[9], 
згодом Вищий господарський Суд України оприлюднив Інформаційний лист від 07.02.2006 р. № 
01-8/301 “Про деякі питання, пов’язані із розмежуванням компетенції господарських і
адміністративних судів”[10], а Президія Вищого господарського суду України видала
Рекомендації “Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам” від
27.06.2007 р. №04-5/120[11].

Також дана проблема двічі ставала предметом розгляду Конституційного Суду України, 
який у своїх рішеннях у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду 
України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, 
пунктів "а", "б", "в", "г" статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 
Кодексу адміністративного судочинства України (справа N1-6/2010) від 1.04.2010 р.[12] та у 
справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами" (справа N1-
40/2010) від 9.09.2010 р.[13] виробив досить чіткі правові позиції щодо конституційних засад 
відмежування юрисдикції адміністративних судів України.   

Якщо звернутися до процесуальних кодексів, то ними дійсно визначені засади такого 
відмежування. Для їх встановлення необхідно проаналізувати коло та специфіку повноважень 
адміністративних судів у порівнянні з обсягом та специфікою закріплення компетенції інших 
судових ланок.  

Так, ключовими у цьому сенсі виступають законодавчі положення, викладені у статтях 4 і 
17 КАС.  

Згідно з ч. 2 ст. 4 КАС юрисдикція   адміністративних судів поширюється  на всі публічно-
правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.  

Відповідно до ст. 17 КАС юрисдикція адміністративних судів поширюється на 
правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних 
управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень 
шляхом виборів або референдуму. 

При цьому прямо визначено ряд видів публічно-правових спорів, на які поширюється 
юрисдикція цього виду спеціалізованих судів. До них віднесені, зокрема: 1) спори фізичних чи 
юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-
правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 2) спори з приводу 
прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; 3) спори 
між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у 
тому числі делегованих повноважень; 4) спори, що виникають з приводу  укладання, виконання, 
припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; 5) спори за 
зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами 
України; 6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим  процесом чи процесом 
референдуму. 

Водночас частиною третьою цієї ж статті КАС встановлено, що юрисдикція  
адміністративних судів поширюється не на всі категорії публічно-правових спорів, зокрема не 
поширюється на публічно-правові справи: 1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду 
України; 2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства; 3) про накладення 
адміністративних стягнень; 4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) 
об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції. 

Аналіз відповідних положень КАС дає змогу зробити висновок, що законодавцем при 
відмежування компетенції адміністративних судів застосовано змішаний підхід таксації таких 
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повноважень. Так, якщо негативна таксація передбачає встановлення законодавцем переліку 
справ, які виключається з підвідомчості адміністративних судів, то позитивна – чітке  визначення 
переліку питань, які до їх компетенції безпосередньо належать. На думку Н.В. Янюк, для більш 
повного врегулювання проблеми розмежування підвідомчості адміністративних справ 
застосовується змішаний підхід, який передбачає одночасне поєднання як позитивної, так і 
негативної таксації[14].  

Проте, за всіх переваг такого підходу, його все ж не варто абсолютизувати, оскільки у КАС 
викладений не чіткий перелік справ публічно-правового характеру, що належать до підвідомчості 
адміністративних судів, а названі лише родові ознаки таких справ. Такий підхід має як свої 
позитивні, так і негативні сторони. До позитивних сторін слід віднести підвищену уніфікованість 
відповідних правових норм, що дозволяє потенційно зарахувати до сфери підвідомчості 
адміністративних судів досить широку категорію справ. Проте негативним проявом такого 
підходу до формулювання сфери підвідомчості справ адміністративним судам є те, що занадто 
абстрактне формулювання категорій відповідних справ при загальній нормативній невизначеності 
змісту категорії публічно-правового спору на рівні КАС вимагатиме у кожному випадку від суду 
з’ясування того, чи може той чи той конкретний публічно-правовий спір визнаватися підвідомчим 
саме адміністративному суду.  

Більше того, якщо фундаментальною у даному ключі виступає формула щодо поширеності 
юрисдикції адміністративних судів на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом 
встановлений інший порядок судового вирішення (ст. 4 КАС), то, очевидно, що законодавець для 
чіткішого визначення підвідомчості справ адміністративним судам мав би подбати про 
термінологічну визначеність насамперед поняття “публічно-правовий спір”, давши легальне його 
тлумачення у ст. 3 КАС, де визначається значення вживаних у цьому Кодексі термінів. Проте це 
не було зроблено, що ускладнює правозастосування на етапі визначення підвідомчості тих чи тих 
судових справ, які мають елемент публічно-правового спору. З нашої точки зору, дана прогалина 
має бути усунута шляхом внесення відповідних змін і доповнень до КАС, поряд з усуненням 
інших концептуально-понятійних вад цього законодавчого акту[15].  

Вирішення питання щодо законності таких актів, з урахуванням конструкції ст. 17 КАС, 
належить до сфери повноважень адміністративних судів, які вирішують питання законності 
перерахованих видів правових актів, але не їх конституційності. Висловлена О. Константим 
позиція, за якою адміністративні суди не можуть розглядати справи щодо оскарження фізичними 
особами чи юридичними особами правомірності правових актів індивідуальної дії Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету Міністрів України (зокрема, з питань звільнення з 
відповідних посад), оскільки такі справи підвідомчі Конституційному Суду України[16], 
підтримки в літературі не одержали[17].  

На наш погляд, перевагою встановлення меж компетенції конституційного суду України у 
зіставленні з визначенням таких меж компетенції, притаманної адміністративним судам, є 
насамперед те, що компетенція Конституційного Суду України є абсолютно визаченою. Причому 
така визначеність ґрунтується не лише на вичерпному окресленні кола питань, підвідомчих цьому 
Суду, але і на тому, що при окресленні такої компетенції названі конкретні справи, а не лише 
родові ознаки відповідних правовідносин. Відтак, з урахуванням рішень самого Конституційного 
Суду України справи, віднесені до його компетенції, можна без особливих проблем відмежувати 
від справ, підвідомчих саме адміністративним судам.  

Тому ми не погоджуємося з висловленою в літературі оцінкою, що “предмети перегляду, і 
еталони для оцінки в адміністративній та конституційній юрисдикціях нерідко збігаються, що 
може призвести до дублювання компетенції відповідних судів”[4]. 

Водночас на увагу, очевидно, заслуговує пропозиція О.Г. Свиди, висловлена в його 
дисертаційному дослідженні, щодо надання адміністративним судам повноваження визнавати 
неконституційними акти суб’єктів владних повноважень у справах, що не віднесені до компетенції 
Конституційного Суду України, та з цією метою внести відповідні доповнення до ряду статей 
КАС[18]. 
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Значно складнішою і суттєвішою в теоретико-правовому та в практичному плані виглядає 
проблема відмежування компетенції адміністративних судів в Україні від компетенції 
господарських та від загальних судів (зокрема, у здійсненні останніми судочинства в порядку 
цивільної юрисдикції). Судова практика, на жаль, спростовує окремі висновки науковців про те, 
що існують лише “окремі труднощі при визначенні суду, який має право розглядати окремі 
категорії публічно-правових спорів за участю суб’єктів владних повноважень”[17]. Швидше, 
навпаки: такі труднощі мають системний характер, адже існує досить велика категорія справ, 
щодо яких відсутні чіткі приписи про їх юрисдикційну належність. Йдеться, зокрема, про “спори з 
приводу державної реєстрації прав на нерухоме майно; спори з приводу діяльності по 
розпорядженню об'єктами державної та комунальної власності (наприклад, з приводу продажу, 
передачі в користування, передачі в концесію тощо); спори щодо оскарження рішень Державного 
департаменту інтелектуальної власності про видачу патентів та щодо оскарження самих патентів, 
які видані на основі цих рішень”[3]; податкові та земельні спори[19]. 

Згідно зі ст. 15 ЦПК України встановлено, що  суди  розглядають у порядку цивільного 
судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи  
інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших  
правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого 
судочинства. При цьому законом може бути передбачено розгляд також і інших справ за 
правилами цивільного судочинства. Також суди у порядку цивільної юрисдикції розглядають 
справи про оскарження рішень третейських судів, про видачу виконавчих листів на примусове 
виконання рішень третейських судів, про оспорювання рішень міжнародного комерційного 
арбітражу, а також про визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного 
комерційного арбітражу[20]. 

Як випливає з аналізу відповідних положень ЦПК, у цьому Кодексі застосований суттєво 
відмінний від КАС підхід до визначення сфери підсудності справ загальним судам у порядку 
цивільної юрисдикції. Такий підхід ґрунтується на на перелікові видів відповідних справ, як у 
випадку з компетенцією Конституційного Суду України, і не у вигляді формулювання критеріїв 
віднесення справ до компетенції адміністративних судів, а на виокремленні повноважень суду 
цивільної юрисдикції залежно від галузі права (видів правовідносин), тобто має гранично 
загальний характер[19]. До того ж перелік таких справ не має закритого характеру: законом, як 
вказано в цій статті (не зазначено, яким, тим більше, якщо правила цивільного судочинства 
встановлюються виключно ЦПК), може бути передбачено розгляд також і інших справ за 
правилами цивільного судочинства.  

Відомо, що такий, уразливий, з точки зору практики правозастосування, підхід, призвів на 
практиці до судового спору про віднесення до юрисдикції загальних судів, наприклад, спорів з 
приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних 
виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим 
державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, 
захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них.  

Цей спір, як відомо, став нещодавно предметом розгляду Конституційного Суду України, 
який у своєму Рішенні у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними 
виплатами" (справа №1-40/2010) від 9.09.2010 р., зокрема, зазначив, що “додержання 
конституційного принципу спеціалізації при прийнятті законів щодо організації і діяльності судів 
України є конституційним обов'язком законодавця. Внесені Законом №1691 зміни до КАС 
України і ЦПК України, якими спори, пов'язані із соціальними виплатами, вилучені з компетенції 
судів спеціалізованої (адміністративної) юрисдикції і передані в підсудність загальним судам 
(цивільна юрисдикція), не відповідають частині першій статті 125 Конституції України”[13].  

Мотивами ухвалення такого Рішення стало доктринальне розуміння принципу, за яким 
“розмежування юрисдикційних повноважень між загальними і спеціалізованими судами 
підпорядковано гарантіям права кожної людини на ефективний судовий захист. За таким підходом 



94 
 

усі публічно-правові спори, у яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень, 
належать до адміністративної юрисдикції і за компетенцією мають бути розглянуті 
адміністративними судами (пункти 1, 2, 7 статті 3, частина перша статті 17 КАС України). Це 
стосується також підсудності спорів, пов'язаних із соціальними виплатами, у яких за позовом 
фізичної особи відповідачем є суб'єкт владних повноважень”[13].  

Водночас Конституційний Суд України виходив з того, що між адміністративним та 
цивільним судочинством iснує ряд суттєвих відмінностей у процесуальних правах та обов’язках 
осіб, які беруть участь у справі, так і суду в зборі та дослідженні доказів, що має забезпечити 
процесуальні можливості захисту прав, свобод та законних інтересів позивача у спорі з суб’єктом 
владних повноважень.  

Також Конституційний Суд України наголосив, у цьому контексті, на важливості принципу 
офіційності, який діє в адміністративному судочинстві та забезпечує можливість суду займати 
активну позицію щодо з’ясування всіх обставин у справі.  

Ключове значення для забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, з точки зору 
Конституційного Суду України, має також положення КАС, за яким обов’язок щодо доказування 
правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на суб’єкта владних повноважень, 
якщо він як відповідач заперечує адміністративний позов. При цьому важливими гарантіями 
ефективності захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у публічно-
правових відносинах є, що: 1) в адміністративному судочинстві допускається вихід за межі 
позовних вимог, якщо це необхідно для захисту прав людини, а також об’єднання в одне 
провадження кількох заявлених позовних вимог, які за іншими законами належить розглядати в 
порядку різного судочинства; 2) в адміністративному судочинстві, на відміну від цивільного, 
фізична особа як позивач до суб’єкта владних повноважень має переваги щодо компенсації 
судових витрат, а на прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути 
надана допомога в оформленні позовної заяви. Виходячи з викладеного, Конституційний Суд 
України констатував, “що вказаними змінами до КАС України і ЦПК України порушено принцип 
спеціалізації в судочинстві та звужено раніше встановлені законом процесуальні права і гарантії 
особи, а механізм судового захисту її прав став менш ефективним і доступним”[13]. 

Разом з тим, визнавши відповідні законодавчі підходи до розмежування юрисдикції між 
загальними та адміністративними судами хибними, Конституційний Суд України прямо зазначив, 
що “додержання конституційного принципу  спеціалізації  при прийнятті законів щодо  організації 
і діяльності судів України є конституційним обов'язком  законодавця”[13]. 

Відповідні фундаментальні правові позиції Конституційного Суду України, окреслені у 
даному Рішенні, мають стати гарантією того, що законодавець у подальшому більш виважено 
підходитиме до вирішення проблеми відмежування юрисдикції адміністративних судів, не 
допускаючи при цьому звуження прав та свобод особи, а також керуватиметься у цій сфері 
принципами обґрунтованості, доцільності, необхідності гарантування прав людини[21].   

Разом з тим, наведених позицій Конституційного Суду України ще не достатньо для 
визначення чітких та однозначних критеріїв віднесення конкретної справи до підвідомчості 
адміністративного суду.  

Певні практичні підходи вироблені у цій сфері, як зазначалося вище, Верховним Судом 
України у Листі  вiд 26.12.2005 р. за  №3.2.-2005 “Щодо застосування господарськими судами 
України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між 
спеціалізованими адміністративними і господарськими судами”[9], а також Вищого 
господарського суду України у інформаційному Листі 07.02.2006 N 01-8/301 “Про деякі питання, 
пов'язані із розмежуванням компетенції господарських і адміністративних судів”[10] та Президією 
Вищого господарського суду України у її Рекомендаціях “Про деякі питання підвідомчості і 
підсудності справ господарським судам” від 27.06.2007 р. №04-5/120[11]. 

З даних актів вбачаються найбільш важливими такі висновки.  
Насамперед, у категорії публічно-правових спорів з’ясування наявності у такому спорі в 

якості сторони органи державної влади чи місцевого самоврядування не є достатнім для 
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однозначного висновку про те, що такий спір є публічно-правовим і має розглядатися за 
правилами адміністративного судочинства.  

Водночас перевірка критеріїв публічності має здійснюватися судами комплексно і 
неодмінно передбачати з’ясування ролі, яку у конкретних правовідносинах відігравав той чи той 
орган публічної влади, зокрема чи діяв він на виконання управлінських функцій, чи був 
рівноправним суб’єктом цивільного або господарського[7]. 

Разом з тим, як зауважує О. Ференц, на сьогодні практика вироблення Вищим 
адміністративним судом України єдиних критеріїв зарахування справ, підвідомчих 
адміністративним судам, неоднозначна та потребує істотного вдосконалення[7]. 

Т.О. Коломоєць слушно вважає, що “виокремлення критеріїв розмежування повинно 
супроводжуватися нормативним закріпленням засад розподілу адміністративної та господарської 
юрисдикції. Саме тому не варто підтримувати точку зору певної групи вчених та юристів-
практиків, які пропонують вирішити це проблемне питання лише на підставі узагальнень судової 
практики, без внесення змін та доповнень до законодавства, враховуючи те, що нормативно-
правовий акт був і залишається основним джерелом права. Варто нормативно закріпити перелік 
справ, які повинні розглядатися в порядку адміністративного судочинства в адміністративних 
судах”.  

Зокрема, вчений пропонує у відповідних нормах КАС слід акцентувати увагу на участі 
суб‘єкта публічної адміністрації та публічному спрямуванні (характері) справи до ГК та ГПК 
України внести доповнення, що в порядку господарського судочинства в господарських судах 
розглядаються справи, які виникають лише у сфері господарської діяльності (без участі владних 
суб‘єктів), окрім справ, підсудних адміністративним судам у порядку адміністративного 
судочинства. Загалом, з його точки зору, такий підхід поряд з термінологічним уточненням 
понятійного апарату КАС, допоможе дещо зменшити напругу в питанні розподілу юрисдикційних 
повноважень між адміністративними та господарськими судами щодо розгляду справ за участю 
владних суб‘єктів у процесі господарської діяльності[19]. 

Досить яскраво непослідовність законодавця щодо вирішення розмежування підвідомчості 
справ адміністративним та господарським судам виявляється про аналізі конструкції ст. 12 ГПК 
України, якою визначено компетенцію господарських судів. Зокрема, відповідно до згаданої статті 
ГПК України їм підвідомчі: 1) справи у спорах, що  виникають при укладанні, зміні, розірванні і 
виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав 
(крім: спорів про приватизацію державного житлового фонду; спорів, що виникають при 
погодженні стандартів та технічних умов; спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а 
також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці  ціни і тарифи відповідно до законодавства 
не можуть бути встановлені за угодою сторін; спорів, що виникають із публічно-правових 
відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів; 
інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України 
віднесено до відання інших органів); 2) справи про банкрутство; 3) справи за заявами органів 
Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими 
актами до їх компетенції; 4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між 
господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі 
учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських 
товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього 
товариства, крім трудових спорів; 5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери; 6) справи 
у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської 
діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів[22].  

Очевидно, слід підтримати слушні зауваження О.М. Пасенюка щодо того, що віднесення 
справ за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, 
віднесених законодавчими актами до їх компетенції, до відання господарських судів суперечить 
доктринальній ідеї щодо публічно-правової природи таких спорів та участі в них суб’єкта владних 
повноважень[23]. 
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Так само, навряд чи задовільним можна визнати формулювання ГПК щодо віднесення до 
юрисдикції господарських судів і справ у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких 
беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції 
адміністративних судів (п. 6 ст. 12 ГПК України). Адже з такої конструкції цієї норми 
незрозуміло, де ж, власне пролягає межа між компетенцією адміністративних та господарських 
справ.  

Отже, у нинішньому вигляді конструкція компетенції господарських судів у 
співідношеннеі з компетенцією адміністративних судів україни явно не відповідає існуючому 
рівню адміністративно-правової теорії, не пвною мірою враховує новації, закладені у визначення 
правової природи публічно-правових спорів у КАС, а аткож не сприяє чіткому, побудованому на 
єдності критеріїв, розмежуванні судових юрисдикцій. Така ситуація потребує оперативного 
реагування законодавця.  

Показовим у цьому сенсі є приклад з розробкою і внесенням на розгляд Верховної Ради 
України законопроекту “Про внесення змін та доповнень до Кодексу адміністративного 
судочинства України та Господарського процесуального кодексу України щодо розмежування 
адміністративної та господарської судової юрисдикції” від 30.09.2009 р. (реєстр. №1403)[24].  

Аналіз змісту закладених у ньому новацій не дозволяє визнати обґрунтованою з правової 
точки зору позицію його авторів і суб’єктів внесення народних депутатів України Д.М. Притики, 
Ю.А. Бута та О.Ю. Шустік, реалізовану у частині віднесення ними спорів у сфері податкових 
правовідносин та щодо сплати інших обов’язкових платежів і зборів до бюджетів, державних 
цільових фондів до числа спорів, підвідомчих господарським судам. Уразливість їх позиції та 
неможливість її підтримки грунтується на тих самих мотивах, з яких Конституційний Суд України 
у своєму Рішенні від 9.09.2010 р. визначив неконституційність норм закону про передачу спорів 
щодо соціальних виплат до компетенції судів цивільної юрисдикції. До того ж ми приєднуємося 
до в цілому обгрунтованої критики рядом науковців положень цього проекту та схожих 
законопроектних новацій як таких, що спрямовані не на розмежування юрисдикцій 
адміністративних та господарських судів, а по суті мають на меті, швидше, згортання системи 
адміністративних судів, тотальну ревізію їх компетенції тощо[19]. 

Між тим, пошук критеріїв віднесення судових спорів до числа справ адміністративної 
юрисдикції триває і на науково-теоретичному рівні.  

Наприклад, у дослідженні О.В. Музи пропонується таке узагальнення напрямків 
відмежування адміністративної юрисдикції від цивільного та господарського судочинства: 

спори, що виникають у сфері публічно-правових відносин та зачіпають приватноправові 
інтереси фізичних і юридичних осіб, мають розглядатися і вирішуватися виключно за правилами 
адміністративного судочинства; 

спори, що виникають у сфері публічно-правових відносин, мають розглядатися і 
вирішуватися за правилами цивільного та господарського судочинства, якщо вони зачіпають 
приватноправові інтереси фізичних та юридичних осіб; 

спори, що виникають у сфері публічно-правових відносин, одні з яких носять 
приватноправовий характер, мають розглядатися і вирішуватися за правилами цивільного і 
господарського судочинства, а інші, що носять публічно-правовий характер, мають розглядатися і 
вирішуватися за правилами адміністративного судочинства[25]. 

Не наводячи жодних аргументів на користь такого розмежування та своєї позиції, автор, 
між тим, робить беззаперечний висновок про те, що третій підхід є найоптимальнішим варіантом 
вирішення проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від інших юрисдикцій на 
сучасному етапі розвитку адміністративного судочинства в Україні[25]. 

Водночас, з нашої точки зору, запропонований варіант віднайдення критеріїв відмежування 
юрисдикції адміністративного суду від інших судових юрисдикцій небездоганний з правової 
точки зору, навряд чи можливий у сенсі його прaктичного втілення, оскільки він не передбачає 
способу імплементації відповідних пропозицій у законодавчу площину, а має суто умоглядний, 
теоретичний характер. Реалізація ж його у пропонованому вигляді навряд чи додасть визначеності 
законодавству України з цього питання, адже пропоновані автором оціночні категорії, за їх 
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невизначеності і змістовної широти, неспроможні стати чіткими дороговказами у процесі 
відповідного правозастосування.  

О.М. Пасенюк, докладно проаналізувавши критерії розмежування судових юрисдикцій, 
назвав з-поміж них три основних, на його думку: 1) суб’єктний склад сторін спору; 2) предмет 
спірних відносин; 3) характер спірних правовідносин[3]. Далі, цей автор вказав на недостатність 
таких критеріїв та запропонував визнати зміни до законодавства єдино можливим виходом з 
колізійності юрисдикцій, передбачивши в таких змінах зокрема, віднесення до компетенції 
адміністративних судів усіх публічно-правових спорів[3]. 

І.В. Шруб, проаналізувавши підходи науковців до визначення компетенції 
адміністративних судів, виокремила два основні варіанти вирішення зазначеного питання: 
1) закріплення основних критеріїв публічно-правового спору; 2) закріплення перелікового 
принципу визначення компетенції адміністративних судів[4]. При цьому дослідниця 
запропонувала у ст. 3 КАС закріпити визначення публічно-правового спору як різновиду 
юридичного конфлікту, що виникає з публічно-правових відносин між суб’єктами владних 
повноважень та іншими суб’єктами права на підставі дійсного чи уявного порушення 
суб’єктивних прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб[4]. 

 З нашої точки зору, спроби вирішення проблеми відмежування підвідомчості справ 
адміністративним судам через запровадження тих чи тих критеріїв такої підвідомчості з 
наступною імплементацією їх до КАС не призведуть до вирішення порушеної проблеми у 
принципі. Більш того, вони спроможні ще більше заплутати та посилити конфліктність при 
практичному розмежуванні судових юрисдикцій.  

Наступним кроком повинен, з нашої точки зору, стати підхід до визначення закритого 
переліку таких справ у КАС, а відтак установлення абсолютно визначеної компетенції 
адміністративних судів. Висловлена ідея видається найбільш продуктивною, разом з тим, вона 
потребує подальших ґрунтовних досліджень та конкретизації у відповідних законопроектних 
напрацюваннях і науково-теоретичному супроводженні їх втілення. 

Зрештою, процесуальне законодавство України, що охоплює ЦПК, КПК, КАС, ГПК має 
ґрунтуватися на єдиному, уніфікованому підході щодо способу визначення підвідомчості судів як 
органів державної влади з абсолютно визначеною компетенцією. Інакше ізольоване вирішення 
даної проблеми лише шляхом викладення перелікового підходу щодо визначення компетенції 
адміністративних судів у межах одного КАС проблеми принципово не вирішить.  

Таким чином, проаналізувавши законодавство, наявну практику його реалізації, 
узагальнену у відповідних документах вищих судових інституцій України, а також позиції 
теоретиків-науковців і практичних працівників у питаннях розмежування юрисдикції 
адміністративних судів від конституційної юрисдикції та судів загальної юрисдикції, слід дійти 
висновку про суперечливість та неоднорідність підходів у даному питанні.  
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Анотація. У статті досліджено поняття та сутність процесуальної форми в теорії кримінального 
процесу. 
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Аннотация. В статье исследовано понятие и сущность процессуальной формы в теории криминального 

процесса. 
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Для висвітлення суті процесуальної форми звернемося до поняття самого кримінального 

процесу, його значення та історичних форм. 
Вітчизняні науковці-процесуалісти, а саме В.М. Тертишник та Є.Г. Коваленко наводять 

більш ширше і точне тлумачення терміну і вважають, що слово «процес» походить від 
латинського слова «processus» - пересування вперед. І це не випадково. Виникають і рухаються, 
розвиваючись кримінально - процесуальні відносини, рухається вперед кримінальна справа при її 
розслідуванні та розгляді в суді - стадія за стадією [1, с. 8]. 

Узагальнюючи теоретичні напрацювання щодо визначення поняття «кримінальний 
процес», можна зробити висновок про те, що ця категорія вживається в чотирьох значеннях: 
діяльність органів і осіб, яка стосується порушення, розслідування, судового розгляду та 
вирішення кримінальних справ; галузь права (кримінально - процесуальне право), що регулює цю 
діяльність; правова наука, що вивчає вказану діяльність і галузь права, яка її регулює; навчальна 
дисципліна, в ході викладання якої студенти вивчають теорію кримінального процесу, 
кримінально - процесуальне право і кримінально - процесуальну діяльність. 

Розрізняють три історичні форми кримінального процесу (в усіх його аспектах): 1) 
обвинувальний (змагальний); 2) інквізиційний (розшуковий);   3) змішаний (континентальний). 

Історично ці форми послідовно змінювалися одна одною. Водночас вони подовжують 
співіснувати в сучасному суспільстві. Поєднання історичного типу й історичної форми 
кримінального процесу називається видом кримінального процесу. Наприклад, ми можемо 
говорити про рабовласницький, феодальний чи буржуазний обвинувальний процес. При цьому, у 
різних історичних типах держав, одна й та сама форма кримінального процесу, зазнає свої 
модифікації, зберігаючи вихідну основу побудови. 

Норми Кримінального процесуального кодексу України посідають особливе місце в 
інформаційно - правовому просторі, оскільки є своєрідними каналами зв’язку між кримінальним 
матеріальним правом та правозастосовною практикою. 

У навчальній і монографічній літературі на сьогодні немає спільної думки щодо визначення 
кримінального процесу. Низка визначень що існують, не збігаються ні за змістом, ні за 
редакційним викладенням. Наприклад, Т.М. Барабаш, зазначає, що кримінальний процес - це 
врегульована законом діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду за 
широкої участі громадськості, спрямована на попередження тих злочинів, що готуються, 
розкриття і розслідування вчинених злочинів, вирішення справи і покарання тільки винних осіб, і 
породжує правові відносини між її учасниками» [2, с. 54]. 

С.М. Тимченко зазначає, що «Кримінальний процес - це регламентуюча реалізацію 
кримінального закону галузь права, а також заснована на ньому, втілена у форму правових 
відносин та здійснювана у встановленому законом порядку діяльності органів дізнання, слідчого, 
прокурора та суду, а також інших осіб, спрямована на швидке та повне розкриття злочинів, 
викриття винних; встановлення об’єктивної істини та забезпечення захисту прав і свобод людини, 
захист суспільства та громадян від злочинних посягань, забезпечення правильного застосування 
закону та здійснення правосуддя» [3, с. 24]. 

М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шипіко дають таке визначення кримінального процесу: «це 
врегульована нормами кримінально - процесуального права діяльність органів дізнання, слідчого, 
прокурора і суду по розкриттю злочинів, викриттю й покаранню винних та недопущенню 
покарання невинних, а також система правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності, 
вказаних органів один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами, 
підприємствами, громадськими об’єднаннями й трудовими колективами, які залучаються до сфери 
кримінально - процесуальної діяльності» [4, с. 319]. 

Це визначення в цілому відображає головну суть кримінального процесу, а саме, що ця 
діяльність здійснюється в межах закону певними органами і спрямована на встановлення злочину і 
покарання винних осіб. 
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У деяких визначеннях, наприклад, немає згадки про кримінально - процесуальні відносини, 
як структурні елементи кримінального процесу. Та це не означає, що автор відкидає зв’язок 
кримінально - процесуальної діяльності з кримінально - процесуальними відносинами. 

На нашу думку, в ході розслідування, розгляду і вирішення кримінальних справ виникають 
і розвиваються кримінально - процесуальні правовідносини, тобто суспільні відносини, що 
врегульовані законом. 

Також, важливо зазначити, визнання того факту, що кримінально - процесуальна діяльність 
породжує, змінює, застосовує правовідносини, дає підстави включити цю тезу у визначення 
кримінального процесу. 

Кримінально - процесуальна діяльність охоплює також вирішення питань, що виникають у 
зв’язку з виконанням вироків. Справа вважається вирішеною, коли вирок, ухвала, постанова суду 
набрали чинності. Саме тому, навряд чи поняття «вирішення справи» охоплює вирішення всіх 
питань, що виникають у зв’язку з виконанням вироку. 

Беручи до уваги всі ці міркування, найбільш вдалим на нашу думку є визначення 
кримінального процесу, яке дав О.О. Чувильов: «Кримінальний процес - це врегульована законом 
діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, яка складається із вирішення 
заяв (повідомлень) про злочин, розслідування, вирішення кримінальних справ, а також питань, 
пов’язаних із виконанням вироків, і породжує правові відносини між її суб’єктами, спрямована на 
забезпечення ефективності правосуддя» [5, с. 34]. 

Зрозуміло, що в діяльність правоохоронних органів з розкриття і розслідування злочинів, 
входить вирішення не тільки зазначених, а й багатьох інших важливих питань. 

Отже, кримінальний процес - це діяльність органів досудового розслідування, слідчого, 
прокурора, суду та інших учасників кримінального процесу, що породжує, змінює, застосовує 
правовідносини з розкриття, розслідування і судового розгляду кримінальних справ відповідно до 
норм кримінально - процесуального законодавства. 

Діяльність особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора і судді з розслідування і 
судового розгляду кримінальний справ має публічно - правовий характер. Злочин завжди завдає 
шкоду і це зобов’язує органи держави, що покликані вести боротьбу зі злочинністю, у межах своєї 
компетенції порушувати кримінальну справу в кожному випадку виявлення злочину, вживати всіх 
необхідних заходів до встановлення події злочину, осіб винних у вчиненні злочину, і до їх 
покарання. 

Порядок провадження у кримінальній справі називають ще процесуальною формою 
діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду, а також всіх осіб, які 
беруть участь у справі. Він передбачає коло державних органів та посадових осіб, їх права та 
обов’язки з розслідування, розгляду та вирішення кримінальних справ; коло учасників процесу та 
інших осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальне становище; послідовність та умови 
проведення окремих слідчих і судових дій та їх зміст. Все це у своїй сукупності утворює 
процесуальну форму, яка має вагоме значення для правильного вирішення завдань кримінального 
судочинства. 

Кримінально-процесуальному порядку притаманні послідовний демократизм і гуманізм, 
характерні для правової держави. 

Специфічні завдання кримінального процесу відрізняють його від інших видів державної 
діяльності. Кримінально - процесуальна діяльність виникає та здійснюється лише у зв’язку зі 
вчиненням злочину, який є закінченим або готується. Лише тоді, коли постає питання про 
можливість кримінальної відповідальності за діяння, що заборонене кримінальним законом, може 
мати місце кримінально-процесуальна діяльність, а органи розслідування, прокуратури та суду 
одержують право реалізовувати свої кримінально-процесуальні повноваження, здійснювати 
процесуальні дії. 

Процесуальна форма гарантує додержання вимог повноти, всебічності та об’єктивності 
розслідування справ про злочини, постановлення законного, обґрунтованого та справедливого 
вироку. 
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Додержання процесуальної форми забезпечує виховний вплив судових процесів. Зокрема, 
лише відкритий, прилюдний розгляд та вирішення кримінальних справ за участю підсудних, а у 
необхідних випадках і представників громадськості, шляхом безпосереднього розгляду судом всіх 
необхідних доказів, публічного обговорення учасниками процесу результатів проведеного 
дослідження та оголошення вироку, а також виконання всіх інших вимог процесуального закону 
можуть забезпечити успішне здійснення виховних та превентивних функцій суду. 

Встановлена законом процесуальна форма гарантує права та законні інтереси всіх осіб, які 
беруть участь у справі, в тому числі обвинуваченого (підсудного), потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача, свідків, експертів та ін. 

Успішна реалізація передбачених процесуальним законом прав всіх цих осіб та сумлінне 
виконання ними покладених на них обов’язків є найважливішими гарантіями здійснення завдань 
кримінального судочинства, а отже, і завдань правосуддя в цілому. Система процесуальних 
гарантій забезпечує реальне втілення у життя прав і законних інтересів усіх учасників 
кримінального процесу та всіх осіб, що беруть участь у справі, і тим самим є загальною гарантією 
правосуддя з кримінальних справ. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що найважливішими елементами, які утворюють 
поняття кримінального процесу, є: діяльність органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, – 
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду, яка полягає у розслідуванні, розгляді 
та вирішенні кримінальних справ; демократичні принципи, які повинні лежати в основі організації 
та діяльності вказаних органів; завдання, що вирішуються ними; процесуальна форма їх 
діяльності. 

Від правильного розуміння поняття, суті та завдання кримінального процесу залежить і 
загальний підхід до вчення про кримінально - процесуальну форму кримінального судочинства 
України. 

Процесуальна форма належить до фундаментальних категорій кримінального процесу. Від 
точності визначення цього поняття залежить розробка ряду найважливіших теоретичних проблем 
та практичних завдань. 

Проте, до недавнього часу доводилося відзначати, що питання про кримінально - 
процесуальну форму належить до проблем найменш розроблених у науці кримінального процесу. 
І хоча в сімдесяті роки вийшов ряд робіт, спеціально присвячених кримінально - процесуальній 
формі, багато питань, що відносяться до її поняття й змісту, залишаються дискусійними, причому 
відмінності в думках продовжують носити дуже суттєвий характер. Так Рахунов Р.Д. та 
Мотовиловкер Я.О. стверджували, що кримінально - процесуальна форма «охоплює» весь 
кримінальний процес у єдності його змісту (кримінально - процесуальної діяльності) і формі 6, с. 
71; 7, с. 63. У навчальній літературі у визначенні кримінально - процесуальної форми виділяються 
то умови, встановлені законом для здійснення слідчих і судових дій, то умови виникнення, зміни 
або припинення правовідносин, то структура, умови і послідовність, порядок здійснення 
процесуальних дій і закріплення їх у правових актах. 

Разом із тим, ні в кого не виникає сумнівів, що своєчасне і правильне застосування 
кримінального покарання до осіб, що вчинили злочин, забезпечується належним порядком 
провадження по кримінальних справах, визначеним кримінально - процесуальним законодавством 
і наділеним процесуальними формами, які покликані сприяти встановленню істини у справі й 
забезпечувати дотримання прав і законних інтересів усіх учасників процесу. Процесуальна форма 
створює той режим законності, який є першочерговою умовою успішної боротьби зі злочинністю і 
разом з тим, необхідною гарантією особи від свавілля і судових помилок. 

Останні положення, при всьому їх значенні для науки кримінально - процесуального права 
й правоохоронної практики, носять характер не початкового знання про кримінально - 
процесуальну форму, а лише констатації її високої соціальної і правової цінності. Те ж саме можна 
сказати й стосовно того, що однією із загальновизнаних ознак правосуддя є здійснення його у 
встановленій процесуальним правом формі. 
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Поняття кримінально - процесуальної форми повинно спиратися на те загальновизнане 
положення, що кримінальному закону, який визначає межі злочинного і караність за злочин, 
відповідає певна форма його реалізації, найбільш успішного і точного застосування. 

На думку П.О. Недбайла під процесуальною формою слід розуміти сукупність однорідних 
процесуальних вимог, що пред’являються до дій учасників процесу, направлених на досягнення 
певного матеріально-правового результату. Або іншими словами, процесуальна форма являє 
собою особливу юридичну конструкцію, що втілює засади (принципи) найбільш доцільної 
процедури здійснення певних повноважень [8, с. 26]. 

На думку вітчизняних вчених (Т.В. Данченко, О.Р. Михайленко,    М.М. Михеєнко), однією 
із загальновизнаних властивостей правосуддя, є здійснення його в установленій процесуальним 
правом формі. В кримінальному судочинстві вона створює правовий режим діяльності суду, 
органів досудового слідства та прокурорського нагляду; установлює послідовність процесуальних 
стадій, систему і умови провадження по справі в цілому і здійснення окремих процесуальних дій. 
Також існує думка, що кримінально-процесуальна форма – невід’ємна сторона кримінального 
судочинства. Слідча та судова діяльність у кримінальних справах спрямована на втілення в життя 
норм кримінального закону і регулюється як кримінальним, так і кримінально-процесуальним 
правом. В останньому визначено норми, що встановлюють порядок (форму) кримінального 
судочинства.  

П.В. Цимбал у своїх працях зазначає, що кримінально-процесуальна форма - це 
передбачений законом порядок усієї кримінально-процесуальної діяльності органів дізнання, 
досудового слідства, прокуратури й суду, а також громадян та юридичних осіб, залучених до 
сфери цієї діяльності, а також порядок вчинення і оформлення окремих процесуальних дій, 
прийняття, оформлення й звернення до виконання процесуальних рішень [2, с.18]. 

Близьким за змістом до попереднього визначення, але більш уточнюючим і прийнятним, на 
наш погляд, є розкриття суті процесуальної форми яке наводить М.Л. Якуб, який зазначав про 
процесуальну форму як сукупність встановлених процесуальним законом умов здійснення 
діяльності у цілому, а також кожної процесуальної дії (чи комплексу таких дій) і ухвалення 
кожного рішення у справі, яким зазначається зв’язок і послідовність запроваджуваних дій і 
прийнятих рішень. Вчений вказував, що процесуальна форма (процесуальний порядок) утворює 
детально врегульоване стійке, юридичне визначення, суворо обов’язковий режим діловодства з 
кримінальних справ. Він розумів під процесуальною формою усі форми відправлення 
судочинства, тобто як умови, так і послідовність діловодства окремих процесуальних дій і 
прийняття рішення, так і умови діловодства зі справи у цілому. Тим самим безпосередньо 
пов’язувались процесуальна форма самого судочинства і процесуальні форми документів, 
прийнятих у процесі його здійснення. Висновком, який формулює М.Л. Якуб, є зазначення того, 
що у процесуальній формі знаходить своє втілення зміст процесу. Законодавець встановлює 
порядок судочинства відповідно до завдань, поставлених ним перед процесом, зі змістом і 
характером судової діяльності. Цим обумовлюється як структура процесу, так і порядок кожної 
стадії [9, с.18]. 

Виділяючи і регулюючи стадії кримінального процесу, процесуальні дії, які провадяться в 
кожній з них, рішення що приймаються і здійснюються, кримінально - процесуальний закон 
установлює тим самим форму процесуальної діяльності. Також, закон регулює порядок 
провадження процесуальних дій. Наприклад, порядок виклику і допиту свідка та порядок 
оформлення результатів допиту, порядок визнання особи потерпілою, притягнення особи як 
обвинуваченого, порушення і вирішення клопотань тощо. 
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Конфлікт між екологічними та економічними інтересами суспільства має універсальний 

характер, а завдання правового регулювання полягає саме в допомозі у розв’язанні цього 
конфлікту, як слушно зазначив В.В. Костицький [1]. Одним із напрямів виконання цього завдання 
є своєчасне виявлення можливих джерел негативного впливу на навколишнє природне 
середовище в результаті господарської та іншої діяльності, а також запобігання негативним 
наслідкам, до яких така діяльність може призвести.  

Із цією метою в ЄС та Республіці Польща (далі – РП) функціонують процедури екологічної 
оцінки (а саме – оцінка впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище 
(далі – ОВНС) та стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО). Зазначені процедури 
регламентуються відповідно Директивою 85/337/ЄЕС (доповненій Директивою 97/11/ЄС) 
стосовно оцінки впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище (далі – 
Директива 85/337/ЄЕС) [2] та Директивою 2001/42/ЄС щодо оцінки деяких планів та програм на 
довкілля (далі - Директива 2001/42/ЄС) [3]. На рівні національного законодавства Республіки 
Польща – це розділи IV та V Закону РП «Про доступ до інформації про навколишнє середовище та 
його охорону, участь громадськості в охороні навколишнього середовища та оцінках впливу на 
навколишнє середовище» від 03.10.2008 (далі – Закон РП від 03.10.2008). [4] 

У вітчизняному законодавстві та правовій науці відсутня єдність в розумінні основного 
термінологічного апарату теми, що розглядається. Так, зустрічаються терміни «екологічна 
експертиза» (Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 № 45/95 (далі – Закон 
України від 09.02.1995), «оцінка впливу на навколишнє середовище», «оцінка впливу на довкілля» 
[5, 225] «екологічна оцінка» [6]. Також різними є розуміння співвідношення між наведеними 
поняттями. Так, рядом науковців обстоюється позиція щодо ОВНС та державної екологічної 
експертизи (далі – ДЕЕ) як послідовних процедур оцінки впливу на довкілля [5, 225]. Іншими 
стверджується, що екологічна оцінка історично існує як складова екологічної експертизи (далі – 
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ЕЕ), що має до неї обслуговуючий характер, і розвивалася переважно як засіб запобігання 
екологічно несприятливим наслідкам проектів діяльності [6, 7].  

Очевидність того, що головне завдання ЕЕ на Україні, так само, як і екологічної оцінки у 
ЄС та РП полягає у визначенні і своєчасному передбаченні наслідків впливу певних об’єктів на 
довкілля, а також наявність багатьох інших спільних рис дають змогу розглядати дані процедури 
як однопорядкові явища та порівнювати їх, а також їх відповідні складові частини. 

Отже, українським відповідником ОВНС та СЕО можна умовно вважати ЕЕ відповідних 
об’єктів. Проте Палехов Д.О. вважає, що чинне законодавство України не містить правової форми 
екологічної оцінки, що є подібною до стратегічної екологічної оцінки західного зразка  [6, 10], а 
також норм, які б регулювали процедуру врахування та посилення екологічних факторів у 
державних рішеннях, що спрямовані на розвиток певних видів діяльності суспільства [6, 15]. З 
його позицією можна частково погодитися, про що мова піде нижче. 

Спільні та відмінні риси об’єктів екологічної оцінки у праві ЄС, Республіки Польща та 
України наступні. 

Директивою 2001/42/ЄС визначені такі об’єкти СЕО – всі плани і програми, які: 
1) готуються для сільського, лісового та водного господарства, рибальства, енергетики, 

промисловості, транспорту, поводження з відходами, телекомунікацій, туризму, планування міст і 
країни чи використання земель, якщо вони визначають основу для надання в майбутньому згоди 
на реалізацію проектів, перерахованих у Додатках І і ІІ до Директиви 85/337/ЄЕС, 

2) були визначені як такі, що вимагають оцінки згідно з статтями 6 чи 7 Директиви 
92/43/ЄЕС про збереження природних середовищ існування і дикої фауни та флори від 21.05.1992.  

Відповідний польський перелік узгоджений із наведеним вище (ст.ст. 46-47 Закону РП від 
03.10.2008), український узгоджений з ним лише частково. Так, наприклад, хоча у ст. 14 Закону 
України від 09.02.1995 серед об’єктів ДЕЕ перелічені «проекти схем розвитку окремих галузей 
народного господарства», проте, на нашу думку, дане положення занадто загальне і вимагає 
конкретизації.  

У Додатках І та ІІ до Директиви 85/337/ЄЕС визначені відповідно проекти, що мають стати 
предметом ОВНС та проекти, обов’язковість проведення ОВНС має бути встановлена 
компетентними державними органами.  

Польське законодавство в цій частині відповідає європейським стандартам, дані переліки 
знайшли своє відображення у відповідному розпорядженні Ради Міністрів РП [7]. 

Основною ж проблемою українського законодавства у цій сфері є відсутність 
обов'язковості здійснення ДЕЕ, крім як для об’єктів підвищеної екологічної небезпеки [8]. 
Закріплений у вітчизняному законодавстві перелік останніх, на нашу думку, менш, ніж на 50% 
узгоджений з Додатками І та ІІ до Директиви 85/337/ЄЕС. При чому в той час, як названі Додатки 
містять описи високого рівня конкретизації, вітчизняний їх відповідник не тільки не розгалужений 
на дві частини, але й складається з досить загальних формулювань. Останнім його пунктом є 
«проекти  будівництва об'єктів, які належать до IV-V категорії складності». При цьому віднесення 
об'єкта будівництва до відповідної  категорії складності здійснюється проектувальником і 
замовником на основі законодавчо встановлених ознак, а переліки яких, на нашу думку, є 
складними до визначення. [9] 

Іншою проблемою є вилучення Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (далі – Закон України від 17.02.2011) [10] з переліку об'єктів 
державної екологічної експертизи передпланової і передпроектної документації, інвестиційних 
проектів, техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків, проектів і робочих проектів на 
будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств. З 
того часу експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України від 
17.02.2011. Тобто, у даному випадку вже йде мова не про ЕЕ, а просто про «експертизу». Третяк Т. 
у його статті переконливо доводить неможливість розглядати  експертизу проектної документації 
на будівництво як різновид ЕЕ. [11, 41]  
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При цьому передбачений також тільки один випадок, у якому проекти будівництва 
підлягають обов’язковій експертизі щодо додержання нормативів з питань екології (але же все ж 
не ЕЕ) – коли вони належать до IV і V категорій складності. 

Директивою 2001/42/ЄС встановлено, що ОВНС проводить суб’єкт, відповідальний за 
підготовку плану чи програми, Директивою 85/337/ЄЕС – що СЕО проводить компетентний 
державний орган. 

Згідно з Законом РП від 03.10.2008 СЕО здійснює орган, який опрацьовує відповідний проект 
документу; ОВНС запланованих проектів – генеральний чи регіональний директор охорони НПС; 
директор регіональної дирекції державних лісів; посадові особи органів місцевого 
самоврядування: староста, вуйт, бурмістр, президент міста. 

Ст. 9 Закону України від 09.02.1995 закріплює перелік суб’єктів ЕЕ, серед яких є державні 
органи, створювані ними спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи 
комісії. Разом з тим відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Состав и содержание материалов оценки 
воздействий на окружающую среду при проектировании и строительстве предприятий, зданий и 
сооружений» (далі – ДБН А.2.2-1-2003) [12]  ОВНС здійснюється замовником та виконавцем 
(організацією, яка має відповідну ліцензію) з наступним поданням цих матеріалів на затвердження 
державною екологічною експертизою. 

Ст. 31 Закону України від 17.02.2011 встановлено, що проектна документація на будівництво 
об'єктів затверджується замовником, а експертиза проектів будівництва проводиться експертними 
організаціями. При чому експертні організації державної форми власності проводять експертизу 
лише проектів  будівництва  об'єктів  IV і V категорій складності,  що споруджуються за рахунок 
бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також 
кредитів, наданих під державні гарантії. Тобто, можливість виразити свою позицію зацікавленому 
у цій сфері державному органу – спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з питань екології та природних ресурсів – не надана. 

Щодо змісту екологічної оцінки, вона за законодавством ЄС складається з таких етапів: 
1). Підготовка компетентним органом екологічного звіту чітко визначеного змісту (для СЕО); 

підготовка інформації про проект особою, що планує його здійснення (для ОВНС). Відповідні 
положення польського законодавства повністю відповідають вимогам Директив ЄС. 

2). Зазначений звіт чи інформація подаються для розгляду та висловлення думки органам 
влади, які мають відповідні повноваження у сфері навколишнього середовища, громадськості та 
державі, на територію якої дані заходи можуть негативно впливати значним чином. Результати 
таких консультацій беруться до уваги під час прийняття відповідних рішень про ці заходи. У даній 
сфері також діє Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 
контексті [13]. 

У польській системі до органів, з якими поводяться консультації, належать органи Державної 
Санітарної Інспекції, директор відомства з морських питань та відповідні органи охорони 
навколишнього середовища (генеральний та регіональний директори охорони НПС). Процедура 
надання можливості для громадськості висловлення думки з цього приводу закріплена 
підрозділами 1 і 3 розділу ІІІ Закону РП від 03.10.2008. Разом з тим, участь громадськості у цій 
процедурі має забезпечити орган, який видаватиме дозвіл на здійснення проекту, а не орган, який 
проводить ОВНС. На думку деяких польських науковців, це скоріше ускладнює, ніж полегшує 
дану процедуру [14, 112]. Положення щодо необхідності врахування висловлених думок міститься 
у ч. 1 ст. 55 та ін. нормах Закону РП від 03.10.2008. Розділ VI Закону РП від 03.10.2008 закріплює 
законодавчі вимоги щодо провадження у справі транскордонного впливу на навколишнє 
середовище.  

Відповідно до статті 15 Закону України від 09.02.1995 документація, що подається на об'єкти 
державної екологічної експертизи, повинна бути у встановленому порядку погоджена з 
заінтересованими органами, перелік яких включає Міністерство охорони здоров’я або його органи 
на місцях; Держнаглядохоронпраці або його органи на місцях (на даний момент не діють); 
управління державної пожежної охорони МВС або його органи на місцях [15]. Ст. 10 Закону 
України від 09.02.1995 встановлює, що з метою врахування громадської думки суб'єкти 
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екологічної експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання. Відповідно до ДБН 
А.2.2-1-2003 замовник або, за його дорученням, виконавець ОВНС через органи місцевої влади (а 
не самі державні органи) інформує населення про плановану діяльність, визначає місце і порядок 
проведення громадських слухань, відкритих засідань, збирає звернення громадян, здійснює 
розгляд та врахування наданих зауважень і пропозицій. На нашу думку, процедура обговорення 
проекту громадськістю із замовником, а не з державними органами не забезпечує врахування 
інтересів першої. Щодо провадження у справі транскордонного впливу на навколишнє 
середовище, то українським законодавством порядку здійснення такого провадження не 
встановлено. 

3). Прийняття програми, плану чи рішення про реалізацію проекту, після чого відповідні 
органи влади і громадськість повідомляються про них, а до важливої інформації з цього питання 
їм надається доступ (за законодавством ЄС та РП).  

На Україні висновки ДЕЕ фактично є дозвільним документом, оскільки згідно з ст. 39 Закону 
України від 09.02.1995 позитивні висновки державної екологічної експертизи після затвердження 
їх спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та 
природних ресурсів чи його органами на місцях, а на території Автономної Республіки Крим - 
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів, є 
підставою для відкриття фінансування проектів і програм чи діяльності; реалізація проектів і 
програм чи діяльності без позитивних висновків державної екологічної експертизи забороняється.  

Так само польське законодавство містить норми щодо обов’язковості для врахування на 
подальших етапах прийняття управлінських рішень виданого рішення щодо встановлення умов 
використання навколишнього середовища, а також деяких інших рішень. Разом з тим реальною є 
ситуація, за якої було прийнято рішення про встановлення умов використання навколишнього 
середовища. Пізніше під час видачі дозволу на будівництво чи прийняття рішення щодо 
затвердження проекту будівництва стало відомо про нові чинники, які можуть мати місце під час 
спорудження чи функціонування цих об’єктів будівництва. Саме тому ч. 1 ст. 35 Закону РП «Про 
будівництво» від 07.07.1994 [16] надає право державному органу, який приймає це наступне в часі 
рішення, перевірити відповідність проекту будівництва вимогам з охорони навколишнього 
середовища, у тому числі окреслених в рішенні про встановлення умов використання 
навколишнього середовища. Вжиття терміну «у тому числі» вказує на самостійну оцінку 
належним державним органом відповідності запланованого проекту вимогам охорони 
навколишнього природного середовища [14, 111].  

Не вдаючись до детального порівняльно-правового аналізу, можемо констатувати переважну 
узгодженість польського законодавства з законодавством ЄС в частині екологічної оцінки та 
суттєві недоліки в українському законодавстві з цього питання (щодо об’єктів, суб’єктів та 
змісту). При цьому положення польського законодавства з цього питання були приведені у 
відповідність законодавству ЄС із прийняттям вищезгаданого закону, що було виконанням 
відповідних вимог Європейської комісії. До того часу відносини в цій сфері регулювалися 
розділом VI «Провадження щодо ОВНС» Закону РП «Про охорону навколишнього середовища» 
від 27.04.2001 [17]. Серед головних розбіжностей із законодавством ЄС, які мали місце на той час, 
можна назвати, зокрема, такі: визначення поняття «дозвіл на реалізацію інвестиції», відсутність 
можливості здійснення повторної ОВНС для того ж самого проекту, обсяг доповіді щодо впливу 
на навколишнє середовище запланованих проектів, участь громадськості в цій процедурі та ін. [14, 
102].  Порівнюючи вітчизняне та польське законодавство з цього питання, можемо додатково 
відзначити деяку складність першого та простоту і зрозумілість другого. 

Не вдаючись до детального порівняльно-правового аналізу, можемо констатувати 
переважну узгодженість польського законодавства з законодавством ЄС в частині регулювання 
об’єктів екологічної оцінки та суттєві недоліки в українському законодавстві з цього питання. 
Порівнюючи ці два національні законодавства в цій частині, можемо додатково відзначити деяку 
складність вітчизняного та простоту і зрозумілість польського правового регулювання даного 
питання. 
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Насамкінець можна висловити надію на зміну ситуації в цій сфері, оскільки вітчизняним 
законодавцем визначений курс на приведення законодавства України в цій сфері у відповідність 
до міжнародних стандартів. Серед прикладів щодо ОВНС можна навести зобов’язання України 
імплементувати до законодавства Директиву 85/337/ЄЕС до 1 січня 2013 року [18]; щодо СЕО – 
встановлення необхідності удосконалення екологічного законодавства в частині застосування 
СЕО як обов'язкового інструменту стратегічного планування розвитку соціально-економічної 
політики на національному, регіональному та місцевому рівнях [19]. 
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Анотація. У статті досліджується законодавче регулювання звичаю ділового обороту та суміжних 

категорій (узвичаєння, заведеного порядку) в України. 
Ключові слова: звичай ділового обороту, узвичаєння, заведений порядок, вимоги, що звичайно ставляться. 
Аннотация. В статье исследуется законодательное регулирование обычая делового оборота и смежных 

категорий (обыкновения, заведенного порядка) в Украине. 
Ключевые слова: обычай делового оборота, обыкновение, заведенный порядок, обычно предъявляемые 

требования.  
Annotation. The article analyzes the legislative regulation of trade custom and related categories (usage, course of 

dealing) in Ukraine.   
Keywords: trade custom, usage, course of dealing, usually made requirements. 
 
Правовий звичай та його різновид - звичай ділового обороту, в цілому та окремі аспекти 

останнім часом привертають до себе все більше уваги дослідників. У загальному плані дане 
питання досліджували такі науковці: М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський, О. С. Іоффе, В. О. 
Канашевський, А. В. Смітюх, Г. Ф. Шершеневич та ін. Однак незважаючи на значний внесок всіх 
цих та інших науковців, недостатньо досліджені проблемі співвідношення звичаю ділового 
обороту та суміжних категорій: узвичаєння та заведеного порядку, а також розгляд загальної 
родової категорії «вимог, що звичайно ставляться». 

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Цивільного кодексу України (далі - ЦК), цивільні відносини можуть 
регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не 
встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. 
Звичай може бути зафіксований у відповідному документі [12, ст. 7]. Отже, законодавець визнає 
звичай, так само як і його різновид – звичай ділового обороту, джерелом цивільного права, хоча й 
із застереженням – відповідно до ч. 2 ст. 7 ЦК України, звичай, що суперечить договору або актам 
цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується [12, ст. 7]. 

В науковій літературі неодноразово підкреслювалося, що в майновому обороті в силу його 
складності та інших особливостей значну роль зберігає звичай [5, с. 80]. Далеко не всі сприймають 
звичай ділового обороту як джерело права [3, с. 103], однак включення норми про можливість 
регулювання цивільних відносин звичаєм, зокрема, звичаєм ділового обороту, в ЦК свідчить про 
те, що законодавець визнає потребу в додатковому регуляторі суспільних відносин, що враховує їх 
специфіку.  

Метою статті є аналіз законодавчого регулювання звичаю ділового обороту та суміжних 
категорій у законодавстві України, а саме в цивільному та господарському праві. 

Визнання звичаю ділового обороту джерелом права в науковій літературі завжди 
сприймалося неоднозначно. Видатний дореволюційний російський цивіліст Г. Ф. Шершеневич 
звертав увагу на те, наскільки неприхильно російське законодавство ставилося до звичаю, через 
близький зв'язок останнього з ідеєю місцевої автономії, і постійно намагалося виставляти на 
перший план укази, устави і т.п. законодавчі джерела [11, с. 99].  Інший видатний юрист П. П. 
Цитович в своєму «Підручнику торгового права» підкреслював, що саме завдяки звичаю торгове 
право відрізняється такою гнучкістю, що звичай пристосовує це право до всього, що виникає у 
торговому житті [10, с. 194]. Сучасний дослідник І. С. Зикін, не заперечуючи попередників, 
вважає, що існування звичаю може мати характер позитивного фактору там, де втручання 
законодавця є недоцільним або передчасним [7, с. 9]. Окремі сучасні автори звертають увагу на 
певну небезпеку, яку таїть в собі визнання джерелом права інших, окрім нормативних актів, явищ, 
наголошуючи, що норми права мають бути формалізованими та чітко фіксованими, аби не 
допустити свавілля правозастосовчих органів, у тому числі судів [5, с. 80]. Однак в цілому ж в 
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науковій літературі розширення системи джерел цивільного права, зокрема шляхом включення до 
неї звичаю, в тому числі звичаю ділового обороту, визнається позитивним явищем [2, с. 244].   

Українське законодавство містить численні відсилки до різного роду звичаїв, однак 
термінологічна чистота йому не властива. Використовуються різні варіанти для визначення 
звичаїв: звичай ділового обороту, торгові та інші чесні звичаї, відомі міжнародні звичаї, банківські 
звичаї, звичаї торгівлі, торговельні звичаї, портові звичаї, морські звичаї, звичаї торговельного 
мореплавства та ін. Все це розмаїття призводить до того, що з’ясувати задум законодавця щодо 
певного виду звичаю подекуди досить складно. Тим більше, що дається лише визначення 
загального поняття звичаю в ст. 7 ЦК. Крім того, окремо в науковій літературі стоїть питання про 
співвідношення всіх згаданих вище термінів. 

Законодавець не розшифровує поняття звичаю ділового обороту, однак сама назва містить 
вказівку на сферу застосування – діловий оборот (обіг), що, вочевидь, відсилає до 
підприємницької (господарської) діяльності. Це, на думку окремих авторів, свідчить про те, що 
основна (регулятивна) функція звичаю ділового обороту обмежена діловою (підприємницькою) 
сферою та сферою обігу (договірними відносинами) [9, с. 181]. 

З огляду на вищезазначене, не зовсім вдалим виглядає підхід законодавця до визначення 
джерел господарського права. Господарський кодекс України (далі - ГК) не визнає ані звичай 
ділового обороту, ані будь-який інший звичай в якості джерела господарського права, оскільки ст. 
7 ГК визначає лише систему юридичних джерел.  Сучасний дослідник договірного права Т. В. 
Боднар доречно звертає увагу на те, що в саме в цій сфері, де історично виникли і переважно 
застосовуються звичаї ділового обороту, мали б бути посилання на них як на регулятори 
поведінки суб’єктів [3, с. 102]. Системний аналіз норм ГК все ж дозволяє зробити висновок про те, 
що законодавцем залишено певну нішу в правому регулюванні для звичаїв. Зокрема, відповідно до 
ч. 4 ст. 265 ГК сторони для визначення умов договорів поставки мають право використовувати  
відомі  міжнародні  звичаї, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим Кодексом чи 
законами України [13, ст. 265]. Також згадуються «торгові та інші чесні звичаї» (ст. 32 ГК), 
«банківські звичаї» (ст. 344 ГК) тощо. Крім того, в ГК вживається конструкція «вимоги, що 
звичайно ставляться» (зокрема, в ст. 193 ГК). Однак сам термін «звичай ділового обороту» в ГК 
відсутній. На відміну від ГК, в ЦК більше двадцяти статей містять прямі посилання на звичаї 
ділового обороту (ст.ст. 527, 529, 532, 538 ЦК та ін.). 

Повертаючись до аналізу норм ГК, слід зауважити, що він оперує таким поняттям як 
«вимоги, що звичайно ставляться». Вважаємо за необхідне розглянути дану конструкцію 
детальніше. 

Діюче законодавство досить широко використовує поняття «звичайне» в різних нормах, 
присвячених договірному регулюванню. Зокрема, конструкція «звичайного» вживається в ст.ст. 
582, 632 (звичайна ціна), 853, 959 (звичайний спосіб прийняття) ЦК тощо, а також в ст.ст.199, 268, 
269, 322 ГК. 

Викликає подив той факт, що в науковій літературі в більшості випадків це питання 
оминається. У кращому випадку побіжно згадується про їх існування. Звертаємо увагу, що хоча 
«звичайне» не є синонімом «звичаю», оскільки «звичайне» більш розмите, недостатньо 
структуроване поняття, однак з погляду свого функціонального призначення ці правові категорії є 
дуже близькими [4, с. 69].   

Відповідно до ст. 526 ЦК «зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до 
умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності 
таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно 
ставляться» [12, ст. 526]. Дана конструкція є універсальним родовим поняттям. Вона 
застосовується поряд із терміном «звичай ділового обороту», і в ряді випадків доповнює відсилку 
до звичаїв ділового обороту (ст.ст. 526, 682, 687 ЦК), а в інших – використовується самостійно 
(ст.ст. 689, 691, 857 ЦК та ін.). 

Запропонована конструкція не є новелою, вона вживалася і у радянському законодавстві, 
хоча й досить рідко. Так, відповідно до ст. 161 ЦК УРСР 1963 р. зобов’язання повинні 
виконуватися належним чином та у встановлений строк відповідно до вказівок закону, акту 
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планування, договору, а за відсутності таких вказівок – відповідно до вимог, що звичайно 
ставляться [14, с. 161] 

В науковій літературі були спроби розібратися в сутності поняття «вимог, що звичайно 
ставляться» і співвіднести його з іншими звичаєвими правилами. На думку російського вченого Є. 
О. Суханова, такого роду «звичайні вимоги» по суті є звичаями майнового обороту [5, с. 92]. 
Своєю чергою, Т. В. Боднар прийшла до висновку, що граматичне тлумачення норми ст. 526 дає 
підстави вважати, що звичаї ділового обороту є частиною більш широкого поняття – «інших 
вимог, що звичайно ставляться» [3, с. 103].   Однак така позиція видається дискусійною, позаяк 
звичай ділового обороту – це визнане джерело права, а «вимоги, що звичайно ставляться» таким 
статусом не наділені. Обґрунтованою нам видається позиція тих науковців, які вважають, що дана 
конструкція має розглядатися як синонім узвичаєнь, тобто поширеної практики відносин.   

В науковій літературі, в якій розглядається питання звичаю, окремо аналізується й такий 
термін як «узвичаєння» (іноді - узанс).  Ґрунтовне дослідження торгового узвичаєння було 
проведене І. С. Зикіним. На його думку, узвичаєння можна визначити як правило, що склалося в 
сфері зовнішньої торгівлі (в нашому випадку – в сфері підприємницької діяльності) на основі 
постійного та одноманітного повторення даних фактичних відносин. Воно вважається таким, що 
входить до складу волевиявлення сторін у випадку відповідності їх намірам. Узвичаєння не є 
джерелом права, застосовуються тоді, коли відомі сторонам та знайшли відображення у договорі у 
вигляді прямої відсилки або умови, що мається на увазі [7, с. 17].   

В радянській правовій доктрині поняття звичай та узвичаєння часто ототожнювалися. Так, 
С. С Алєксєєв взагалі називає узвичаєння звичаями [1, с. 80], а відомий радянський дослідник 
джерел права І. Б. Новіцький використовував термін «звичаї цивільного обороту» як синонім 
терміну «ділове узвичаєння» [8, с. 67]. Деякі сучасні автори продовжують дотримуватися такої 
позиції [6, с. 101].   

Звичай як диспозитивна норма підлягає застосуванню лише тоді, коли інше не передбачено 
домовленістю сторін. Узвичаєння ж – якщо в договорі міститься посилання на нього, або в разі, 
якщо договір дозволяє припустити намір сторін керуватися ним. Саме тому узвичаєння може не 
відповідати правовим нормам в рамках допустимої правом автономії волі сторін та усувати 
застосування відповідної диспозитивної норми, в той час як звичай не може суперечити нормам 
закону [7, с. 16]. Крім того в радянській літературі зазначалося, що узвичаєння часто носять 
технічний характер. З такою позицією можна погодитися.  

Окремо слід звернути увагу на те, що правило узвичаєння спирається на звичайну усталену 
в обороті практику взаємин «середніх та абстрактних контрагентів» [9, с. 181].   

В законодавстві України категорія «узвичаєння» не розкривається, однак є підстави 
вважати, що її можна розглядати як синонім конструкції  «вимоги, що звичайно ставляться», яка 
була розглянута нами вище. 

В науковій літературі поряд із терміном «звичай ділового обороту» часто зустрічається таке 
поняття як «заведений порядок». І хоча вітчизняний законодавець вказаний термін не вживає, 
однак дана конструкція йому відома.  У відповідності з ч. 4 ст. 213 ЦК, для визначення справжньої 
волі сторін при тлумаченні договору, до уваги, окрім всього іншого, береться усталена практика 
відносин між сторонами. Така практика, насамперед, стосується лише конкретних суб’єктів 
договірних відносин і в науковій літературі називається «заведеним порядком» [2, с. 254]. Варто 
погодитися з думкою І. С. Зикіна, що даний термін є не зовсім вдалим, оскільки в принципі він 
може означати як порядок, прийнятий у взаємовідносинах більшості осіб, зайнятих у тій чи іншій 
сфері діяльності, і вважатися узвичаєнням чи звичаєм, так і порядок ділових відносин лише 
конкретних сторін [7, с. 18]. Заведений порядок не є нормою права і застосовується лише якщо 
договір дозволяє припустити намір сторін керуватися ним. Іноді поняття «заведений порядок» 
використовують як синонім «узвичаєння», однак з таким ототожненням погодитися не можна. 

В цілому, можна сказати, що через відсутність чіткого законодавчого регулювання система 
звичаїв ділового обороту в Україні складається дуже повільно. Незважаючи на те, що по суті 
звичай не є новим правовим феноменом, однак в юридичній науці до цього часу не існує 
визначеності в розумінні його особливостей. Саме тому в науковій літературі даються 
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різноманітні, часто суперечливі тлумачення звичаю ділового обороту та суміжних категорій. Ще 
більше заплутав ситуацію щодо питання про співвідношення вказаних понять вітчизняний 
законодавець.  

Вважаємо, що визначення звичаю ділового обороту та усвідомлення його місця в системі 
джерел права мають не стільки теоретичне, скільки практичне значення, оскільки орієнтує 
сторони договору та правозастосовчі органи щодо їх ієрархії в тріаді регуляторів відносин сторін.  

Запровадження звичаїв ділового обороту в систему джерел права пов’язується перш за все з 
розвитком саморегуляції, з децентралізацією правового регулювання, що, безперечно, є 
позитивною тенденцію в економіці нашої держави. Метою використання звичаїв є підвищення 
економічної ефективності підприємницької діяльності окремих суб'єктів, що, в свою чергу, сприяє 
гнучкості всього ділового обігу. 
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Анотація. В статті розглядаються правові аспекти гарантій права природокористувачів. Досліджується 
поняття і зміст правових гарантій стосовно здійснення суб'єктивних екологічних прав.  
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Abstract. The article deals with the legal aspects of the law of nature guarantees. The notion and content of legal 
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На шляху розбудови демократичної, соціальної, правової держави в Україні основна роль 
належить забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, чиє життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються Основним Законом держави найвищою соціальною 
цінністю. 

Забезпечення реалізації права природокористувачів полягає в можливості практичного 
здійснення повноважень по експлуатації природних ресурсів з метою використання корисних 
властивостей природних об’єктів для задоволення духовних, естетичних, профілактичних, 
рекреаційних та лікувально-оздоровчих потреб громадян.  

В юридичній літературі до механізму реалізації правових гарантій загального 
прирдоокристування вживаються різні терміни («реалізація», «здійснення», «забезпечення», 
«охорона», «захист», «захищеність», «повага», «дотримання», «утвердження», «гарантування»), 
проте відсутня єдина точка зору щодо їх розмежування. Найбільш узагальнюючим терміном є 
механізм реалізації права загального природокористування, оскільки він передбачає гарантування 
та забезпечення цього важливого конституційного права (створення умов для його реалізації), 
охорону (профілактичні заходи попереджувального характеру), а в необхідних випадках і захист 
(відновлення порушеного права). 

Важливою умовою реалізації права природокористування є його гарантування та захист. 
Загальнодоступне право користування природним об'єктом, на думку деяких вчених, ніким  не 
надається і не припиняється, але воно підлягає захисту [1, с.123]. 

Право загального користування землями лісового та водного фонду, рекреаційного, 
природо-заповідного, оздоровчого та історико-культурного призначення, житлової і громадської 
забудови тощо, як і будь-яке суб'єктивне право, забезпечується за допомогою гарантій, тобто через 
створення умов і надання таких юридичних засобів державою, за яких особа вільно і 
безперешкодно мала б можливість реалізувати закріплене за нею право [2, с.99-100]. Під 
гарантіями здійснення того чи іншого суб'єктивного права в теорії права розглядають умови, 
засоби і способи забезпечення всім і кожному рівних правових можливостей для виявлення, 
набуття і реалізації своїх прав і свобод [3, с.504]. При цьому гарантії можуть бути розподілені на 
економічні, політичні, ідеологічні (загальні) і юридичні (спеціальні) [4, с.315-317]. 

В еколого-правовій літературі також приділялась певна увага дослідженню поняття і змісту 
правових гарантій стосовно здійснення суб'єктивних екологічних прав. На думку В.І. Андрейцева, 
під гарантіями реалізації екологічних прав громадян варто розуміти «систему юридичних засобів 
забезпечення здійснення екологічних прав громадян в галузі екологічної безпеки, раціонального 
використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища» [5, с.5-12]. 
Ю.С. Шемшученко під правовими гарантіями розуміє «сукупність спеціальних правових засобів і 
способів, за допомогою яких реалізується, охороняється і захищається суб'єктивне право 
громадянина на сприятливе навколишнє природне середовище» [6, с.29]. В.В. Петров визначав 
юридичні гарантії як «сукупність правових засобів і способів, за допомогою яких реалізуються, 
охороняються і захищаються суб'єктивні екологічні права громадян» [7, с.101-103]. 

Вказані поняття правових гарантій є базовими і можуть бути застосовані для визначення 
гарантій здійснення прав природокористувачів. 

Враховуючи зміст права природокористування та його значення у забезпеченні можливості 
використання інших природних ресурсів, видається допустимим, а можливо і необхідним 
застосування екосистемного (комплексного) підходу при дослідженні гарантій його реалізації. 
Наскільки нелогічним було б розглядати можливість загальнодоступного використання лісів, вод, 
об’єктів природно-заповідного фонду, рекреаційного чи оздоровчого призначення без 
використання відповідної земельної ділянки, настільки ж обмеженим видається аналіз права 
загального користування землями природно-заповідного фонду, рекреаційного чи оздоровчого 
призначення, лісового та водного фонду без використання відповідних природних ресурсів, що 
значною мірою і визначає їх правовий режим. Лише аналізуючи гарантування права 
природокористування в контексті вимог норм галузевого законодавства, так і еколого-правового 
регулювання в цілому, можливо дійти об’єктивних висновків.  
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Під правовими гарантіями реалізації права загального природокористування слід розуміти 
систему правових засобів і способів, що забезпечують здійснення, охорону і захист права 
громадян на задоволення естетичних, рекреаційних, оздоровчих, духовних та матеріальних потреб 
у процесі загальнодоступного використання певних природних об’єктів та розташованих  на них 
природних ресурсів [8, c.83-88].  

При цьому безперешкодна реалізація права природокористування можлива лише за умови 
охорони і захисту життєво важливих інтересів людини, пов'язаних з відновленням життєвих сил, 
забезпеченням доступу до природних ресурсів, свободою  пересування, від реальних чи 
потенційних загроз, обумовлених, по-перше, знищенням, псуванням  природних  ресурсів, зміною 
їх властивостей шляхом забруднення і засмічення в результаті антропогенної діяльності чи 
природного впливу навколишнього середовища, що унеможливлює вільний доступ до земельних 
ділянок та розташованих на них природних об’єктів, і, по-друге, встановленням безпідставних 
обмежень чи  заборон власниками та спеціальними природокористувачами (незалежно від 
суб’єктного складу), здійснення громадянами права природокористування, що становлять об’єкт 
його застосування. Відповідно, гарантіями реалізації права природокористування є сукупність 
юридичних заходів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, збереження і запобігання 
погіршенню якості корисних властивостей природних об’єктів, а також узгодження інтересів 
власників природних об’єктів та громадян, що здійснюють стосовно цих об’єктів право 
природокористування. 

Для з’ясування суті правових гарантій реалізації права загального природокористування 
слід проаналізувати їх зміст як сукупність двох взаємозалежних елементів: правових засобів 
реалізації відповідного права та способів його захисту.  

Під правовими засобами розуміється належна юридично врегульована поведінка всіх 
суб'єктів відповідних правовідносин при виникненні, здійсненні, припиненні, охороні і захисті 
суб'єктивного права. Іншими словами, правові засоби розглядаються як загальна правова гарантія 
здійснення суб'єктивного права [9, с.310]. За твердженням Краснової М.В., законодавча влада 
забезпечує нормотворчу форму захисту екологічних прав шляхом розробки ефективних 
механізмів їх реалізації [10, с.89-103]. Відтак, гарантування права загального 
природокористування означає також юридично визначену можливість кожного чи певних 
соціальних груп вимагати від держави створення системи позитивного правового регулювання 
відносин загального природокористування, заповнення прогалин у регулятивному і 
забезпечувальному механізмі, усунення наявних колізій чи необґрунтованих обмежень правового 
забезпечення.  

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини визнається головним обов’язком 
держави. Конституція України закріплює і гарантує такі невід’ємні права людини і громадянина, 
як право на життя (ст. 3), право на користування природними ресурсами відповідно до закону 
(ст.13), право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди (ст. 50). Оскільки право загального природокористування є 
невід'ємним складовим елементом названих прав, то його здійснення, насамперед, гарантується 
Конституцією України.  

Наступним законодавчим актом, що визначає зміст гарантій права загального 
природокористування, є Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», 
який, по-перше, в розвиток конституційних положень розмежовує в системі природокористування 
право загального та спеціального природокористування громадян, а відтак, серед інших 
екологічних прав виділяє право загального природокористування. При цьому Закон визначає 
порядок, підстави та цілі його здійснення: для задоволення життєво необхідних потреб 
(естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих 
ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, 
передбачених законодавством України. І, по-друге, передбачає систему загальних правових 
гарантій екологічних прав, серед яких проведення широкомасштабних державних заходів щодо 
підтримки, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища; обов’язок 
міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для 
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запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне 
середовище; участь громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього 
природного середовища; невідворотність відповідальності за порушення законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища тощо.  

Право загального природокористування громадян, як і будь-яке інше, не може існувати без 
обов'язків, що йому кореспондуються. Стаття 66 Конституції України закріпила обов'язок кожного 
не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані їм збитки. У зв’язку 
з цим до гарантій реалізації права загального природокористування можна віднести і обов'язки 
громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища, визначені Законом, зокрема, 
берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;  здійснювати діяльність з 
додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання 
природних ресурсів; не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів; 
компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє 
природне середовище тощо.  

У літературі з цього приводу висловлювалась точка зору, що природокористування та 
охорона природи – це взаємообумовлені та взаємопідпорядковані явища [11, с.8-10]. На думку 
Мунтяна В.Л., охорона природи виступає елементом, аспектом більш широкого та об’ємного 
поняття – раціональне природокористування [12, с.23]. Право загального природокористування 
прямо стосується проблеми співвідношення використання та охорони, так як на 
природокористувачів покладено обов’язки з охорони природних об’єктів (земель), які ними 
використовуються [13, с.82]. Як зазначалось в літературі, встановлений порядок загального 
природокористування полягає у визначенні певних заборон, а в деяких випадках і дозволених дій 
[14, с.39-70]. 

Аналіз права загального природокористування дозволяє зробити висновок про те, що існує 
безпосередній зв’язок використання і охорони природного об’єкта в процесі реалізації цієї форми 
права природокористування. В усіх випадках на користувача природних ресурсів покладається 
обов’язок не зашкодити природному об’єкту. У свою чергу обов’язок щодо охорони природних 
ресурсів, їхнього раціонального використання забезпечує збереження їх природних якостей та 
властивостей, що виступає необхідною умовою реалізації права загального природокористування. 
Охорона права природокористування, за твердженням А.А. Рябова, – це не лише охорона та захист 
суб’єктивних прав учасників правовідносин, але й організація та здійснення юридичних заходів з 
дотримання органами державного управління своїх обов’язків щодо раціонального використання 
природних ресурсів, забезпечення в цілому правопорядку в сфері екологічних відносин [15, с.11]. 

Охорона природи являє собою сукупність заходів, спрямованих на збереження, 
поліпшення, відтворення й організацію раціонального використання природного середовища 
існування людини як неодмінної умови, середовища і місця її життя та діяльності [16, с.3]. 
Збереження навколишнього середовища – це абсолютно життєва необхідність для населення, що 
виступає неодмінною умовою гарантування права загального природокористування громадян.  

Крім того, питання про співвідношення використання природних ресусрів як гарантії права 
загального природокористування пов’язано із межами реалізації суб’єктивних прав 
природокористувачів. Законодавство про раціональне використання та охорону природних 
ресурсів, наділяючи суб’єктів права природокористування відповідними суб’єктивними правами і 
покладаючи на них певні обов’язки, надає їм необхідну свободу поведінки, яка забезпечить 
реалізацію цих можливостей. Закон одночасно визначає і межі здійснення цих прав. Як відмічає 
В.П. Грибанов, «сам зміст суб’єктивного права і та свобода, яка гарантується законом в цілях 
реального здійснення права уповноваженою особою, не можуть бути безмежними» [ 17, с.18]. 

Реалізація суб’єктивного права загального природокористування, як і будь-якого іншого 
суб’єктивного права, повинна здійснюватись у межах, встановлених законом, без заподіяння 
шкоди природним об’єктам та з метою забезпечення вільної реалізації відповідного права 
необмеженим колом осіб. Тому законодавче визначення таких меж має не лише теоретичне, але й 
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практичне значення і виступає важливою гарантією реалізації права загального 
природокористування. 

Аналіз чинного законодавства свідчить про відсутність достатнього регулювання 
повноважень суб’єктів у частині реалізації права загального природокористування. Законодавство 
не містить чіткого переліку прав і обов'язків громадян, що виникають при здійсненні права 
користування природними ресурсами, що можуть використовуватись без спеціальних дозволів. Не 
закріплені поняття гранично припустимого антропогенного навантаження і рекреаційної 
спроможності територій лікувально-рекреаційного фонду, а також методика їхнього визначення 
[18, с.121]. 

Таке положення значно ускладнює можливість здійснення суб'єктивного права загального 
природокористування, оскільки не забезпечує належного правового механізму його реалізації та 
попередження порушень у результаті антропогенної діяльності. Зазначене підтверджує 
необхідність розробки і прийняття комплексу нормативно-правових актів, що буде забезпечувати 
належне, правове регулювання всіх аспектів здійснення, а відповідно й  гарантування права  
загального природокористування [19, с.135]. 

Складовою змісту правових гарантій здійснення права загального природокористування є 
також способи його захисту, які включають сукупність юридичних заходів, спрямованих на 
припинення порушення таких прав, усунення перепон в їх реалізації, відновлення порушених 
прав.  Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачає, що 
порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути 
поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України. 
Виділені способи захисту з певним застереженням є прийнятними і в сфері гарантування права 
загального природокористування.  

Допустимим, а інколи й необхідним, на наш погляд, є оскарження рішень органів 
виконавчої влади чи місцевого самоврядування, якими передбачено платний чи дозвільний 
порядок використання ділянок рекреаційного чи природно-заповідного фонду, земель загального 
користування в межах населених пунктів громадянами для задоволення індивідуальних потреб. 
Прийняття вказаних рішень може мати місце лише щодо заповідних територій чи інших 
земельних ділянок природно-заповідного фонду, правовий режим яких підпорядкований 
збереженню розміщених на них природних ресурсів. При цьому встановлення певних обмежень, 
на наш погляд, не повинно передбачати запровадження платного порядку реалізації загального 
природокористування. Отже, відновлення порушеного права загального природокористування є 
важливим способом його захисту.  

Слід зазначити, що в діючому законодавстві відсутні чітко виражені способи захисту права 
загального природокористуванням шляхом його визнання. Адже підставою для його визнання має 
бути відповідна правова норма, яка б закріплювала право загального природокористування за 
кожним громадянином. При цьому досить важко встановити порядок оскарження відмови у 
реалізації права загального природокористування. Однак запровадження певних обмежень з боку 
компетентних органів щодо здійснення права загального природокористування, може бути як 
обґрунтованим, так і не обґрунтованим. У будь-якому випадку громадянину гарантоване право 
звертання в суд з позовом за захистом свого права шляхом його визнання (ст. 55 Конституції 
України, ст. 152 ЗК України, ст. 97 ЛК України, ст. 64 ВК України). Рішення суду, що визнає 
обмеження необґрунтованим, буде підставою для реалізації права загального 
природокористування.  

Серед способів захисту права загального природокористування слід виділити 
відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища. Стаття 69 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» закріплює загальний принцип, відповідно до якого збитки, заподіяні унаслідок 
порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, підлягають компенсації, як 
правило, у повному обсязі. Загальні принципи відшкодування збитків закріплюються й у 
поресурсовому законодавстві (ст. 156, 157 ЗК України, ст. 111 ВК України, ст. 100 ЛК України і 
ст. 67 КпН України).  
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Однак відповідні норми поширюються переважно на осіб, що реалізують право 
спеціального використання природних ресурсів.  

На сьогодні правові гарантії забезпечення прав природокористувачів потребують 
подальшого вдосконалення та відпрацювання механізмів їх реалізації, завдяки чому можливо було 
б вирішити нагальні практичні завдання: сприяти безперешкодному природокористуванню, 
активному, вільному задоволенню духовних, естетичних, профілактичних, рекреаційних та 
лікувально-оздоровчих потреб громадян, забезпечити реалізації державної політики щодо вільного 
природокористування. 

Універсальне значення поділу юридичних гарантій права громадян на загальне 
природокористування на організаційно-розпорядчі, контрольно-виконавчі, превентивно-
обмежувальні, процесуально-правові й охоронні (захисні) гарантії створює додаткові можливості 
для більш повного аналізу юридичних гарантій цих прав. 
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В умовах дальшого розвитку інформаційного суспільства, в світі все більше відбуваються 

силові втручання у внутрішні справи, почасти поєднані із впливом на голів держав і вищих 
посадових осіб. Сучасні служби охорони чи безпеки, які забезпечують лише фізичний захист 
президента вже не відповідають нинішнім реаліям і характеру загроз, які існують у безпековому 
середовищу. Саме тому постає гостра потреба у з’ясуванні тенденцій безпеки і джерел 
формування загроз Президенту України, і відповідно визначення напрямів реформування УДО 
України. Натомість, виконання даного завдання уможливлюється лише за умови дослідження 
історичного підґрунтя формування даної служби, що уможливить зрозуміти і співвіднести 
характер загроз того часу і зміст виконуваних даною службою завдань. Також важливими 
дослідницьким етапом виступає вивчення зарубіжного доcвіду, за допомогою якого можна рівень 
розуміння і реалізації безпекових функцій в інших державах.  

Актуальність написання даної статті обумовлена теоретичною необхідністю дослідження 
історичних основ діяльності УДО України для успішного реформування даної служби відповідно 
до сучасних національних інтересів. 

Мета статті – визначити зміст діяльності УДО України на різних етапах її 
функціонування та подати пропозиції щодо її реформування.. 

Методологія дослідження. Змушені визнати, що застування методології 
націобезпекознавства ще не знаходить свого адекватного відображення у безпекових роботах. 
Саме тому багато проблем досліджуються не адекватним методологічним інструментарієм. На 
наш погляд, саме в рамках націобезпекознавства сформовано достатньо потужний інструментарій, 
який і надасть змогу дослідити різні етапи становлення даної служби, співвіднести їх з 
історичними реаліями того часу, визначити функціональні обов’язки на намітити шляхи 
подальшого удосконалення діяльності УДО України. Отже домінантну методологію статті 
складатиме націобезпекознавчий підхід, компаративний метод, методи синхронного та 
діахронного історичного аналізу. 

Проблемам забезпечення національної безпеки приділено чимало уваги в роботах 
В.П.Горбуліна, В.А.Ліпкана, М.Б.Левицької, Ю.Є.Максименко, В.Я.Настюка, Г.О.Пономаренко та 
інших [1-14], натомість жоден із цих дослідників окремо не розглядав у ретроспективі засади 
формування даного органу і його історичну місію в збереженні державності, а також роль у 
зміцненні інституту президента на сучасному етапі. 

Відзначимо, що за допомогою методу геополітичної кон’юнктури, як одного з методів 
націобезпекознавства, можемо дійти висновку про значні трансформації геополітичної 
конфігурації, які стосуються не тільки зміни у співвідношенні сил та зміні відносин між акторами 
міжнародних безпекових відносин, а й передусім і зміні ставлення до застування різним форм 
насильства, у тому числі й інформаційного. Нині змістовно міжнародна спільнота на перший план 
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ставить на міжнародну безпеку, а передусім власний прогресивний розвиток, а концепції розумної 
чи м’якої сили фактично відволікають від справжніх стратегій нав’язування чужих алгоритмів 
управління з подальшим встановленням панування як над управлінським та інформаційним, так і 
над природними ресурсами. Ресурсні війни стають дедалі неприкритими і безпека у планетарному 
масштабі за цього випадку відходить на інший план. 

Саме за цих умов актуалізуються проблеми забезпечення, передусім державної безпеки, 
збереження територіальної цілісності, конституційного ладу, суверенітету. Характер глобальних 
загроз сучасності дає можливість твердити про помилкові наукові концепції щодо пріоритету 
захисту прав і свобод людини, які свідомо насаджуються з метою порушення ролі держави і 
знецінення інститутів президента. 

В Україні гарантом безпеки виступає Президент. Окрім нього державну політику 
реалізують вищі посадові особи, на яких покладено завдання щодо керівництво державою, 
втілення в життя внутрішньої та зовнішньої політики, представництва держави на міжнародній 
арені тощо.  

Відтак, будучи субстратом сучасної статичної концепції, саме інститут президента та 
вищих посадових осіб становить окремий об’єкт безпеки. Відповідно для реалізації функції 
безпеки даних обкатів має бути сформовано окремий безпековий орган спеціального призначення. 
В Україні таким органом виступає Управління державної охорони України — державний 
правоохоронний орган спеціального призначення. Причому такі органи з різним назвами, і 
подеколи різним обсягом функцій створенні та функціонують майже в усіх державах. Це 
підкреслює важливість даного державного органу, його необхідність і вирішальну роль у 
збереженні самобутності держави, традицій державотворення і ефективного функціонування 
органів державної влади та інституту президента в цілому. 

Основною функцією даних органів виступають відстеження та ідентифікація загроз і 
небезпек з метою забезпечення ефективного функціонування об’єктів. Дещо смутні спроби 
імплементації антропологічного підходу до забезпечення безпеки призводять до невірного 
тлумачення і розуміння сутності та змісту безпеки президента. Так, в літературі, так і в більшості 
посадових інструкцій, що регулюють діяльність УДО України, дане відхилення простежується у 
тому, що переважна більшість даних документів присвячено різним аспектам забезпечення 
фізичного захисту президента, місць його постійного або тимчасового перебування.  

Натомість за даного випадку застосування даного підходу щодо забезпечення безпеки 
президента є невірним. УДО України здійснює захист не тільки фізичної цілісності президента — 
воно забезпечує безпеку інституту президента. Це концептуальний момент. 

Події в Лівії, Єгипті, Тунісі, Афганістані, Югославії, Конго продемонстрували, що за 
нинішніх умов фізична безпека особа не може бути забезпечена не зважаючи на будь-які обсяги 
спеціальних служб. Як вбивство Кеннеді, так і вбивство І.Рабіна, так і вбивство І.Ганді або 
М.Каддафі мають одну спільну рису: усі мали охорону, озброєну та професійну, натомість їхня 
охорона захищала лише тіло, тобто фізичну істоту.  

Саме тому концепція нарощування силової складової хоча і має місце бути в сучасному 
світі, натомість не має посідати домінантного характеру, поступаючись системному виміру 
безпеки президента і значенню інститут президента в сучасному глобалізованому світі.  

Відтак з легкої руки маніпуляторів антропологічний вимір безпеки було розповсюджено і 
на безпеку президента, що містить саме по собі загрозу інституту президента. Гра слів із 
особливою роллю людини як об’єкта безпеки призвела до невірного тлумачення і розуміння 
змісту безпеки президента. 

Органи державної охорони і їх сучасна структура мають глибокі історичні корені. Інститут 
охорони перших осіб держави виникає паралельно і разом зі створенням держави. 

У рамках даної статті через ліміт обсягу ми не можемо розглянути основні віхи 
становлення даної служби в різних країнах, натомість зосередимо уваги на становленні нашої 
української служби державної охорони. Джерельною базою виступатимуть відкриті архівні та 
історичні матеріали, а також від матеріали відкритого доступу, у тому числі з офіційних сайтів 
державних органів України 
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Історичного екскурс формує цілісне розуміння щодо досліджуваних проблем, тому 
предметом нашої уваги виступають певні історичні віхи розвитку інституту державної охорони: 
період Гетьманщини, період перебування України у складі Російської імперії, спроби відродження 
державності на початку ХХ ст., радянський і період сучасної України.  

У період Гетьманщини завдання з особистої охорони Гетьманів, Гетьманської резиденції, 
Генеральної старшини, Генеральної артилерії, військової канцелярії, Генерального суду 
виконували спеціально створені наймані піхотні підрозділи  сердюцькі полки. За службу вони 
отримували від Гетьмана грошову оплату з Гетьманської скарбниці, знаходилися на повному 
забезпеченні матеріально-технічними ресурсами та особисто підпорядковувалися Гетьману [141]. 

Пізніше було виділено окрему роту для охорони Гетьмана, що дістала назву жолдацька 
рота, однак після ліквідації Запорізької Січі поняття української охоронної діяльності перестало 
існувати взагалі. 

У наступні століття розвиток вітчизняної системи державної охорони нерозривно був 
пов’язаний із російською та радянською системами державної охорони, за винятком нетривалого 
періоду Гетьманату П.Скоропадського. 

Перші письмові свідчення про існування підрозділів великокняжої та царської охорони 
відносять до правління Івана IV (Грозного), зокрема в приговорі Боярської думи в серпні 1555 
року фігурує рішення про наділення землею поруч із Московським Кремлем двох тисяч палацових 
стрільців, що пояснювалося необхідністю їх постійного знаходження поруч із царським палацом. 

В XVII столітті поруч із царем в якості тілоохоронців постійно перебувало 200 чоловік. 
Вночі біля спальні царя чергував головний спальничий (з числа близьких бояр) з одним чи двома 
наближеними царедворцями. В сусідній кімнаті перебувало шестеро охоронців, а в інших 
приміщеннях було ще сорок чоловік. Крім того, біля кожних воріт та дверей палацу стояли 
відбірні стрільці. До постійної палацової охорони належало також 2000 стрім’яних стрільців, котрі 
почергово стояли вдень і вночі з зарядженими пищалями і запаленими фітілями – по 250 осіб в 
зміну біля Кремлівського палацу, у дворі та біля будівлі Казначейства. 

Подібні свідчення про охоронні державні функції історики відносять до діяльності 
Артамона Сергійовича Матвєєва (XVII cт.), який обґрунтував необхідність виділення в 
Стрілецькому наказі окремих військових, поліцейських і охоронних (палацових) функцій 
стрілецьких полків. Тоді ж в офіційних документах як окремі завдання, виділені зі стрілецьких 
справ, постали функції з охорони царської особи і сім’ї, царського палацу і дипломатичного 
корпусу. Окремі завдання і функції державної охорони за ініціативою А.Матвєєва були 
відображені й в першому конституційному зводі – „Соборному уложенні” царя Олексія 
Михайловича (1649 рік). 

У XVIII і на початку XIX століття охорона імператора, членів Августійших родин і 
резиденцій, де проживали представники Двору, здійснювалася військовими методами – караулами 
гвардійських полків Російської армії (Преображенським, Семенівським, а за часів правління 
імператриці Анни Іоанівни до них додався й Ізмайлівський гвардійський полк). Це призвело до 
втручання армійської еліти в політику держави і до участі гвардії в палацових переворотах XVII 
ст., вбивстві імператора Павла I (1802 рік) та в повстанні декабристів (1825 рік), тому постало 
нагальне питання створення професійної державної охорони.  

Варто відмітити, що перший постійно діючий військовий підрозділ, призначений для 
охорони імператора – Власний Його Імператорської Величності конвой – було створено 18 травня 
1811 року, напередодні війни 1812 року. 

В січні 1827 року, невдовзі після вступу на престол, імператор Микола I створює автономні 
професійні охоронні військові (командантські) структури (батальйони палацових гвардійців зі 
складу Преображенського, Семенівського та Ізмайлівського гвардійських полків). 

2 жовтня 1827 року була створена „Рота палацових гренадерів”, з особистого складу якої 
були створені команди в Санкт-Петербурзі, Царському Селі та Московському Кремлі. 

У зв’язку із зародженням та поширенням революційного терору, виникненням реальних 
загроз імператору та членам його сім’ї, 8 грудня 1861 року була створена спеціальна городова 
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охорона для охорони імператорських резиденцій, а 2 березня 1866 року в III відділі імператорської 
канцелярії засновано спеціальну (негласну) охоронну команду. 

Після терористичного акту 1 березня 1881 року, коли помер Олександр II, система 
державної охорони в Російській імперії була кардинально реформована. 11 серпня 1881 року, в 
рамках „Положення про охорону його Величності”, були затверджені штати охоронних структур, 
а 3 вересня 1881 року вперше в історії Російської імперії було створено спеціальне відомство, яке 
займалося охороною перших осіб держави. В склад особистої охорони імператора до березня 1917 
року входили:  

- Гвардійська піхотна рота (згодом перейменована в Імператорський Піхотний полк); 
- Імператорський Конвой; 
- Палацова поліцейська команда (згодом Палацова поліція, до якої входила секретна 

частина); 
- Залізнична інспекція (реорганізована в 1-й залізничний полк); 
- Рота (згодом батальйон) палацових гренадерів, які виконували не тільки охоронні, 

але й, нерідко, представницькі функції. 
Відродження власне українського інституту державної охорони припадає на період 

Гетьманату П.П.Скоропадського. Низка підрозділів спеціального призначення функціонували у 
межах особистого штабу Гетьмана П.Скоропадського, забезпечували безпеку самого Гетьмана і 
протидію замахам на існуючий державний лад.  

Зважаючи на те, що деякі екстремістські організації виношували плани та вели підготовку 
замаху на Гетьмана, існувала реальна потреба у забезпеченні його безпеки, а також безпеки членів 
його родини. У штабі піклування про особисту безпеку глави держави покладалося на 
гетьманського коменданта, якому підпорядковувався Гетьманський конвой  та особиста охоронна 
команда. Конвой займався охороною Гетьмана та його родини і прирівнювався за статусом до 
кавалерійського полку. До нього входили дві кінні та кінно-кулеметна сотні, які мали на 
озброєнні, крім звичайної кавалерійської холодної та вогнепальної зброї, 6 кулеметів типу 
„Максим” і 12 типу „Льюїс”. Командир конвою мав права командира окремої бригади. 

Правовою основою діяльності охоронної команди глави держави стало Положення про 
особисту Охоронну команду Гетьмана – короткий підзаконний акт, який стисло регламентував 
діяльність чинів особистої охорони Гетьмана – його фізичної безпеки та безпеки членів його сім’ї. 
До сил безпеки Гетьмана належав і Загін окремого призначення, який складався з двох взводів, у 
кожному з яких було 3 стрілецьких і 1 панцерний  відділи. Це був підрозділ швидкого реагування і 
застосування в різних екстремальних ситуаціях.  

Радянський період. 25 грудня 1936 року Відділам Головного управління державної безпеки 
була присвоєна нумерація. Відділ охорони став 1-м Відділом ГУДБ НКВС СРСР. 

Наступні роки відзначаються постійними реорганізаціями органів державної безпеки та 
охорони. Так 28 березня 1938 року ГУДБ було розформовано: 1-й Відділ увійшов у склад 
новоствореного 1-го Управління (держбезпеки) НКВС СРСР, а 29 вересня 1938 року був 
повернутий у склад відновленого ГУДБ НКВС. Для забезпечення безпеки державних діячів під 
час поїздок по країні і під час відпочинку на периферії діяли 1-і відділи (відділення) місцевих УДБ 
НКВС СРСР. 

26 лютого 1941 року в складі заново створеного НКДБ СРСР був створений самостійний 1-
й Відділ. 31 липня 1941 року він перейшов у склад об’єднаного НКВС СРСР. 

14 квітня 1943 року на базі 1-го Відділу НКВС СРСР було утворено 6-е Управління 
(охорони) знову створеного НКДБ СРСР, яке в серпні 1943 очолив комісар Державної безпеки 
А.К.Кузнєцов. 

Наказом НКДБ СРСР від 22 березня 1946 року відповідно до Постанови Верховної Ради 
СРСР від 15 березня 1946 року, НКДБ СРСР був перейменований в Міністерство державної 
безпеки СРСР. Відповідно і управління НКДБ були перейменовані в управління МДБ. Суттєва 
реорганізація відбулася і в 6-му Управлінні МДБ СРСР: наказом МДБ СРСР від 15 квітня 1946 
року на його основі було створено два управління охорони: Управління охорони №1 МДБ СРСР, 
яке здійснювало особисту охорону І.В.Сталіна, яке очолив генерал-майор А.К.Кузнєцов, та 
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Управління охорони №2 МДБ СРСР, яке займалося безпекою інших керівників СРСР на чолі з 
генерал-лейтенантом Н.С.Власиком (в травні того ж року його змінив генерал-майор Д.Н.Шадрін).  

25 грудня 1946 року обидва управління охорони, а також Управління Коменданта 
Московського Кремля були об’єднані в Головне управління охорони МДБ СРСР. 

23 травня 1952 року Головне управління охорони МДБ СРСР було реорганізоване в 
Управління охорони МДБ СРСР, а Управління охорони № 1 і № 2, які раніше входили до 
Головного управління охорони, були перетворені у відділи Управління охорони.  

14 березня 1953 року для забезпечення охорони керівних кадрів партії та уряду в складі 
об’єднаного МВС СРСР було створено 9-е управління, начальником якого був призначений 
генерал-майор С.Ф.Кузьмичов. 26 червня 1953 року, після арешту С.Ф.Кузьмичова, 9-е 
Управління МВС СРСР очолив К.Ф.Лунєв. 28 липня 1953 року першим заступником міністра 
внутрішніх справ і водночас начальником 9-го Управління став В.І.Устінов.  

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 березня 1954 року був утворений КДБ при 
Раді Міністрів СРСР. 18 березня була оголошена структура Центрального апарату, у склад якої 
входило 9-е Управління  охорона керівників партії та уряду, яке під такою назвою працювало аж 
до розпаду Радянського Союзу і утворення на його теренах незалежних суверенних держав, які 
почали побудову власної системи органів державної безпеки. 

21 жовтня 1991 року було видано розпорядження Голови Верховної Ради України за №33, 
яким було утворено Службу безпеки вищих посадових осіб України, на яку покладено обов’язки 
по охороні Голови Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України, голів держав і урядів 
зарубіжних країн, які прибувають в Україну та адміністративних будинків і інших об’єктів 
Верховної Ради та Кабінету Міністрів.  

Після Всеукраїнського референдуму і обрання Президентом Леоніда Кравчука його Указом 
№40 від 15 січня 1992 року було створено Управління охорони вищих посадових осіб, яке через 
півроку, Указом Президента України від 8 червня 1992 року № 334, перейменовано в Управління 
державної охорони України.  

Свою назву УДО України отримало від назв органів, що здійснювали державну охорону за 
радянських часів. Сучасний зміст загроз Президенту України,  також практика силового тиску і 
подеколи ліквідації голів держав при повному потуранні міжнародних інституцій, покликаних 
забезпечувати міжнародний мир та безпеку, дає усі підстави твердити про необхідність 
реформування світогляду безпекової діяльності стосовно президента та вищих посадових осіб.  

Стратегія функціонування інституту президента та вищих посадових осіб зумовлена 
національними інтересами і відповідно накладає свій відбиток на діяльність УДО України. На наш 
погляд, перебуваючи в царині перманентних загроз, відчуваючи необхідність кардинальних змін і 
формуванні нормальної обстановки для виконання покладених на президента завдань нагальна 
потреба постає у перегляді змісту функцій безпеки та охорони. Переможна хода антропологізму не 
має чинити вплив на здоровий етатизм, оскільки вільна особистість і громадянське суспільство 
можуть розвиватися в ефективно функціонуючій державі. Саме тому викреслювати етатизм як 
віджилу теорію, є принаймні, не розумно, особливо з огляду на постійний вплив мондіалістських 
структур та транснаціональних корпорацій на президента та посадових осіб. Саме державні органи 
в змозі протистояти масованому як фізичному, так і інформаційному впливу, як зсередини так і 
ззовні, а головне:  створити умови для успішної та результативної реалізації національних 
інтересів.  

Відтак зміна функціонального призначення даного органу, його переорієнтація із 
забезпечення фізичної охорони на забезпечення безпеки президента має стати першим кроком до 
формування нової структури, як врешті-решт забезпечує безпеку інститут президента, ефективна 
діяльність якого гарантує державний суверенітет, територіальну цілісність та конституційний лад 
нашої держави.  

Зміна назви має стати наслідком усвідомлення зміни змісту діяльності, формування 
політики безпеки президента. Як варіант нами пропонується наступна назва: Державна Служба 
безпеки Президента України. 
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Анотація. У статті проаналізовано переваги та недоліки застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою в контексті нового КПК 

Ключові слова: Запобіжний захід, тримання під вартою, Кримінальний процесуальний кодекс. 
Аннотация. В статье проанализированы преимущества и недостатки применения меры пресечения в виде 

держания под стражей в контексте нового КПК.   
Ключевые слова. Мера пресечения, держание под стражей, Криминальный процессуальный кодекс. 
Annotation. In the article advantages and lacks of application of measure of suppression are analysed as holding 

under a guard in the context of new KPK 
Кeywords: Measure of suppression, holding, under a guard, Criminal code of practice. 

Вступ. При застосуванні нового Кримінального процесуального кодексу України (далі – 
КПК) спірні питання вирішуватимуться практикою. Це той напрямок, який буде великою мірою 
визначальним у перший рік його застосування. Тобто недоліки КПК виявлятимуться і 
вирішуватимуться методом проб і помилок.  

Головним призначенням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та 
держави від кримінальних правопорушень. Це нова формула, яка є більш точною ніж та, яка 
існувала в старому КПК, де це питання не було чітко поставлено. 
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Захист має здійснюватися так, щоб не порушувати законні права та інтереси учасників 
кримінального провадження. При цьому важливого питання набуває застосування запобіжних 
заходів. Серед наукових досліджень, присвячених аналізу цих проблем можна назвати праці 
українських учених Ю. І. Азарова, В. І. Галагана, В. Т. Маляренка, Д. П. Письменного,  
В. М. Тертишника, Л. Д.  Удалової та інших. 

Постановка проблеми. Завдання кримінального судочинства не завжди співпадають з 
інтересами всіх сторін провадження, а тому учасники провадження можуть перешкоджати 
досягненню визначених законом завдань шляхом невиконання процесуальних обов’язків чи 
зловживання наданими їм правами. А тому, для забезпечення цих завдань, КПК передбачає 
можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Розділ ІІ КПК 
визначає новий перелік заходів процесуального примусу, які іменуються “Заходами забезпечення 
кримінального провадження”. Серед цих заходів важливе місце займають запобіжні заходи. 
Враховуючи те, що вони обмежують права та свободи громадян, закон піддає процедуру їх 
застосування детальній регламентації, які мають свої переваги та недоліки.  

Невирішена раніше частина загальної проблеми. Запобіжні заходи можуть бути 
досліджені з різних точок зору, у тому числі визначаючи теоретичні й практичні проблеми їх 
застосування у процесуальній діяльності з розслідування кримінальних правопорушень, 
враховуючи стан правосвідомості виконавців закону при їх практичній реалізації. 

Мета статті - дослідити переваги та недоліки чинної практики застосування такого 
запобіжного заходу, як тримання під вартою. 

Викладення основного матеріалу. В попередньому КПК України слідчі у поданнях про 
застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту зазначали, що підозрюваний чи 
обвинувачений може ухилитися від слідства чи суду або може перешкоджати встановленню 
істини у кримінальній справі, не наводячи при цьому даних, які б свідчили про такий їх намір. 

В новому КПК в ст. 184 передбачено, що прокурор має чітко вказати на існуючі ризики та 
підтвердити їх у суді відповідними доказами. Суд, відповідно до ст. 194 КПК, зобов'язаний 
встановити: 

- чи доводять надані докази наявність обґрунтованої підозри у вчиненні 
підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 

- чи є достатні підстави вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 
КПК; 

- чи є доведеною недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для 
запобіганню ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. 

Адвокат при цьому має подати свої заперечення, а також обґрунтувати достатність 
застосування більш м'яких запобіжних заходів. 

Судова практика підтверджує, що про намір підозрюваних чи обвинувачених ухилитися від 
слідства чи суду або ж перешкоджати встановленню істини у кримінальній справі можуть 
свідчити такі дані: наявність у підозрюваного чи обвинуваченого неодноразових судимостей, якщо 
вони не погашені та не зняті в порядку передбаченому законом; покази співучасників чи свідків 
про намір вчинити новий злочин чи ухилитися від слідства та суду в минулому; відсутність 
постійного місця проживання на території України; придбання квитків чи відкриття візи для 
виїзду з постійного місця проживання; наявність випадків неявок за викликом слідчого чи суду в 
минулому; відсутність місця роботи тощо. Крім того, слід встановити дані про стан здоров’я, 
склад сім’ї, дохід, наявність утриманців. 

Отже, новий КПК вимагає підтвердження обставин, передбачених ст. 177 КПК, а чинна 
практика вказує на докази, за допомогою яких це буде доводитись. Частина 2 ст. 177 КПК 
встановлює чітку заборону ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності підстав, 
передбачених ст. 177 КПК. 

У виняткових випадках, відповідно до КПК 1960 р., запобіжний захід у вигляді взяття під 
варту застосовується у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк не більш трьох років. При цьому особливого значення набувало 
мотивування «винятковості» таких випадків як у поданні слідчого, так і в постанові судді. 
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Практика свідчила про низьку якість складання «подання про обрання запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту», що безпосередньо відображалося на якості судових рішень цієї 
категорії, оскільки найчастіше використовувався «спрощений підхід» до вирішення питання про 
його застосування, коли мотиви, наведені у поданні слідчого, в незмінному вигляді переносилися 
до постанови суду. 

Такий підхід ставив під сумнів об’єктивність постанов суддів про обрання запобіжного 
заходу. Внаслідок цього в постановах суду інколи зазначалося, що взяття під варту обирається «з 
урахуванням того, що особа вчинила злочин, передбачений КК України».  

Новий КПК практично знімає цю проблему, оскільки ч. 2 ст. 177 КПК встановлює чітку 
заборону ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності підстав, передбачених ст. 177 
КПК. Самого тільки обвинувачення у підозрі про вчинення тяжкого злочину недостатньо. 

Нерідко у поданні слідчого були відсутні доводи на користь того, що потрібно було обрати 
саме запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 

Новим КПК чітко встановлено, як вимоги до змісту клопотання, так і обов'язковість 
виконання цих вимог. Зокрема, ст. 184 КПК вимагає короткого викладу фактичних обставин 
кримінального правопорушення, правову кваліфікацію, та обґрунтування тримання під вартою. 
Крім цього у клопотанні слідчого має бути: 

1) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні 
кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; 

2) посилання на один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК; 
3) виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність 

одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що 
підтверджують ці обставини; 

4) обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у 
клопотанні, шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів; 

5) обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого 
конкретних обов'язків, передбачених частиною п'ятою ст. 194 КПК. 

У поданнях до суду серед інших підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття 
під варту слідчі часто посилалися на невизнання обвинуваченими своєї вини чи відмову у наданні 
показань, що є їх правом. Таким чином, зацікавленість органів досудового слідства у триманні 
обвинувачених під вартою значно перевищувала фактичну необхідність застосування саме такого 
заходу. 

За новим КПК така можливість, як аргумент для обґрунтування тримання під вартою не 
передбачена і слідчий суддя, якому доведеться постійно співпрацювати з прокурором і слідчим, на 
наш погляд,  постарається зробити так, щоб подібного роду аргументи не включалися в текст 
клопотань. Зауваження щодо недопустимості таких аргументів слідчий суддя в судовому засіданні 
можливо і не висловить, але в неформальній обстановці, на це їм обов'язково буде вказано. 

За наявності достатніх підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 
слідчі застосовували підписку про невиїзд без урахування тяжкості вчиненого злочину та даних 
про особу обвинуваченого, внаслідок чого деякі обвинувачені ухилялися від слідства і вчиняли 
нові злочини. 

Новий КПК сприйняв положення ст. 3 Конституції України про те, що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов'язком держави. 

Ідеологія КПК спрямована на те, щоб з особливою увагою ставитись до злочинів, вчинених 
із застосуванням насильства. У цих випадках слідчий суддя має право не визначати розмір застави 
(ч. 4 ст. 183 КПК). Крім того, постійно займаючись питаннями запобіжних заходів, слідчий суддя 
разом із прокурором формуватиме відповідну практику у конкретному районі та з особливою 
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увагою стежити за тим, щоб забезпечити своєчасну ізоляцію громадян, якщо вони вчинили 
злочини, пов’язані із застосуванням насильства і були раніше судимі. 

Строк тримання під вартою обвинуваченого продовжувався понад 4 місяці у кримінальних 
справах про злочини середньої тяжкості. 

Підстав для продовження строку у цьому випадку немає. Згідно зі ст. 156 КПК України 
1960 p. продовження строку тримання обвинуваченого під вартою понад 4 місяці можливе було  
тільки у справах про тяжкі або особливо тяжкі злочини. 

Відповідно до ст. 197 нового КПК строк тримання під вартою може бути продовжений до 6 
місяців - щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості. У цьому випадку є підстави 
стверджувати, що новий КПК погіршує становище осіб порівняно з КПК 1960 року. Але при 
цьому потрібно зважати на п. 9 Перехідних положень, згідно з яким запобіжні заходи 
продовжують свою дію до моменту зміни, скасування у тому порядку, що діяв до набрання 
чинності нового КПК. Отже, адвокати мають вживати відповідних заходів, звертатись до 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, оскаржувати відповідні рішення судів, якщо таке 
погіршення становища матиме місце для конкретної людини. 

Стаття 22 Конституції України передбачає, що «конституційні права і свободи 
гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до 
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». У всякому 
разі це стосується тих громадян, щодо яких було застосовано запобіжний захід до введення в дію 
нового КПК, а 4 місячний строк тримання під вартою спливає після вступу нового КПК в силу. 
Отже, з огляду на п. 9 Перехідних положень для таких осіб строк тримання під вартою не може 
бути продовжений понад 4 місяці. 

Новий КПК встановлює додаткові, більш жорсткі гарантії забезпечення прав 
неповнолітнього, порівняно з КПК 1960 р. ст. 492 КПК, зокрема, встановлює, що за наявності 
підстав, передбачених КПК, до неповнолітнього з урахуванням його вікових та психологічних 
особливостей, роду занять може бути застосовано один із запобіжних заходів, передбачених КПК. 

Однак затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до неповнолітнього 
лише у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання 
ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК. Про затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно 
сповіщаються його батьки чи особи, які їх замінюють. 

З метою запобігти спробам підозрюваного, обвинуваченого ухилитися від дізнання, 
слідства або суду у них вилучали паспорт громадянина України. Така практика була незаконною. 
Вказана правова позиція залишається актуальною і надалі. 

Слідчі явно «обтяжували» кваліфікацію вчиненого обвинуваченим злочинного діяння через 
побоювання повернення їм судом справи на додаткове розслідування з підстав необхідності 
кваліфікації дій саме за тією статтею КК, яка передбачала відповідальність за більш тяжкий 
злочин. Явно завищена кваліфікація часто призводила до обрання обвинуваченому запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту. 

За новим КПК (ст. 194) слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані 
сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність 
обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення. 
Ця норма ускладнює, хоч і не виключає можливість «завищення» кваліфікації. Крім того, новий 
КПК не передбачає повернення справи, у якій був складений обвинувальний акт, на додаткове 
розслідування. 

Основними причинами звільнення затриманих були: вчинення ними злочинів середньої 
тяжкості; позитивна характеристика підозрюваного; наявність постійного місця проживання та 
роботи, що свідчить про соціальну адаптованість затриманого; наявність у затриманого хронічних 
захворювань, які унеможливлюють тримання його без належного медичного догляду; відсутність 
у зібраних органом досудового слідства матеріалах фактичних обставин, які можуть розглядатися 
як достатні та необхідні підстави застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; 
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помилки, які призводять до недопустимості використання отриманих доказів для підтвердження 
необхідності застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. 

Наявність таких обставин залишається актуальною і за правилами нового КПК. Адвокат 
має потурбуватись про докази, які можуть бути надані суду на їх підтвердження.  

При обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо неповнолітнього слідчий 
повинен відповідно до статті 178 нового КПК вимагати перевірити у всіх випадках: 

- вік та стан здоров’я підозрюваного, обвинуваченого; 
- міцність соціальних зв’язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного 

проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 
- наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 
- репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 
- майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 
- наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 
- дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, 

якщо вони застосовувалися до нього раніше; 
- наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального 

правопорушення. 
У багатьох поданнях слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 

щодо осіб, підозрюваних або обвинувачених у вчиненні злочинів у сфері обороту наркотичних 
засобів (ст. 307, 309 КК України), не вказувалося ніяких даних про стан їхнього здоров’я, 
наявність наркотичної залежності, перебування їх на обліку у нарколога. Разом з тим такі 
відомості мають істотне значення для прийняття суддею законного рішення. 

Ці вимоги залишаються актуальними і під час розгляду кримінальних проваджень про 
обрання запобіжного заходу за правилами нового КПК. 

Суди, приймаючи рішення про продовження терміну затримання особи за підозрою у 
вчиненні злочину, не вказували у постанові, які саме обставини підлягають встановленню і які дії 
потрібно виконати в зв’язку з додатковим з'ясуванням цих обставин, а подекуди взагалі 
використовували право на продовження строку затримання не з метою визначитися з питанням 
про доцільність тримання особи під вартою, а з метою зібрання слідчими необхідних доказів у 
справі. Новий КПК вирішує це питання інакше. 

Відповідно до ст. 199 КПК клопотання про продовження строку крім відомостей, 
передбачених ст. 184 Кодексу повинно містити: 

- виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або 
з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи піц вартою; 

- виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до 
закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. 

Слідчий суддя зобов’язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під 
вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для 
розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. 

Слідчий суддя зобов’язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо 
прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені вище, виправдовують подальше тримання 
підозрюваного. обвинуваченого піц вартою. Ухвала про продовження строку запобіжного засобу 
має відповідати вимогам ст. 196 КПК. В ухвалі про застосування запобіжного заходу, не 
пов’язаного з триманням під вартою, зазначаються конкретні обов'язки, передбачені частиною 
п'ятою ст. 194 КПК, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого, та у випадках, 
встановлених КПК, строк, на який їх покладено. 

У клопотаннях захисників про обрання запобіжних заходів, альтернативних взяттю під 
варту, наводяться такі фактичні дані, які дають можливість спрогнозувати з досить високим 
ступенем імовірності можливу позитивну поведінку обвинуваченого: 1) обвинувачений має місце 
роботи; 2) має постійне місце проживання; 3) відсутність судимостей (якщо є, то вказується, що 
вона погашена чи знята у встановленому законом порядку); 4) відсутність фактів неявки 
обвинуваченого без поважних причин на виклик слідчого. 
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Наведені тут обставини заслуговують на увагу і під час вирішення питання про 
застосування запобіжного заходу за новим КПК. 

Слідчий чи прокурор належним чином не обґрунтовували своє подання про продовження 
строку тримання обвинуваченого під вартою, а суддя мотивував постанову про продовження 
такого строку лише тяжкістю вчиненого злочину чи можливістю впливу на свідків або ухилення 
від слідства, не обґрунтовуючи при цьому цей висновок. 

Разом з тим § 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод дозволяє 
продовження строків тримання обвинувачених під вартою лише за наявності суттєвих і достатніх 
підстав для цього. 

Практика Європейського суду має враховуватись під час обрання запобіжних заходів, 
відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК, ч. 5 ст. 9 КПК. Крім того, принцип верховенства права 
застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.  

Нерідко постанови фактично дублюють подання слідчого у частині підстав застосування 
взяття під варту, які, своєю чергою, є цитуванням диспозиції ст. 148 КПК з переліком всіх 
перерахованих у ній підстав для обрання будь-якого запобіжного заходу без конкретизації та 
приведення відомостей про факти, що підтверджують наявність останніх. 

За новим КПК (ст. 196, 199 КПК) встановлено перелік обставин які мають бути в ухвалі 
суду та відповідне обґрунтування відповідного рішення. 

Новий КПК вимагає вказувати на обставини, які можуть послужити підставою для зміни 
запобіжного заходу та додавання матеріалів, які обґрунтовують таку зміну (ст. 201 КПК). 
Виконання цих вимог, а також обов'язок суду конкретно вказати які конкретно обов'язки 
покладаються на підозрюваного, затриманого забезпечують необхідну прозорість і 
аргументованість такої заміни (ст. 201, 202 КПК). 

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що порівняно з попереднім 
Кодексом зроблено крок вперед. Він зможе продемонструвати свою новаторську суть тільки після 
його застосування. Саме практика його використання і дасть йому реальну оцінку. 

Література. 
1. Кримінальний процесуальний Кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс].

Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651
2. Сухицька Н. В. Правосвідомість громадян України : стан і напрями розвитку / Н. В. Сухицька // Ученые

записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. -
2012. - Т. 25 (64). № 1. 2012. - С. 46-52.

3. Гуртієва Л. М. Етичний аспект кримінально-процесуальних відносин слідчого з суб’єктами кримінального
процесу. Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/App/2012_44/Gurtieva.p

4. Мірковець Д. М. Новий проект КПК України: наближення до Европейських стандартів чи «знущяння» над
процесуальною самостійністю слідчого?/ Д. М. Мірковець// Становлення системи негласного розслідування у
кримінально-процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня, 2011р. ). – К.:
ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 148-149.

Удод М.В., Діденко К.В. Особливості укладання договору на водопостачання в житлово-будівельному кооперативі 

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ В ЖИТЛОВО-
БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВІ 

Удод М.В. 
(доцент кафедри адміністративного і фінансового права Донецького національного 

університету) 
Діденко К.В. 

(студентка 4 курсу Донецького національного університету) 

Анотація. У статті розглянуті особливості укладання договору на водопостачання та водовідведення в 
житлово-будівельному кооперативі.  
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Питання належного забезпечення споживачів якісними послугами дедалі більше стає 

предметом наукових досліджень. У період реформування житлово-комунального господарства 
особливої актуальності набувають питання правового регулювання цієї сфери, оскільки тільки за 
допомогою ефективного регулювання проблемних питань  можливо досягти якісних змін.  

 У цивілістичній літературі питання укладання, зміни та розірвання договору 
водопостачання практично не розглядаються. Посилання на окремі проблемні аспекти є в роботах 
М.М. Агаркова, М.І. Брагінського, М.К. Галянтича, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, О.С. Іоффе, А.Ю. 
Кабалкіна, І.Б. Новіцького, Ю.К. Толстой, Є.О. Харитонова.  

Потреба дослідження цього питання актуалізується у зв'язку з глибокою кризою 
водопровідно-каналізаційного господарства, договірне регулювання діяльності якого знаходиться 
на низькому рівні. Вакуум у цивільно-правовій науці та потреби практичної діяльності 
зумовлюють безперечну актуальність теми дослідження. 

Метою даної статті є з’ясування особливостей укладання договору на водопостачання між 
мешканцями житлово-будівельних кооперативів і водопостачаючою організацією.   

Вода, будучи особливим природним, фізіологічним і виробничим чинником у 
життєдіяльності людей зумовлює необхідність існування спеціальних правил користування нею. 
Саме тому відносини з водопостачання регулюються великою кількістю спеціальних нормативно-
правових актів, які визначають порядок розрахунків, ціноутворення і тарифного регулювання, 
встановлюють структуру договірних відносин у галузі водопостачання, відповідальність за 
порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.  

Під водопостачанням розуміють сукупність заходів із забезпечення водою різних 
споживачів. Водовідведення – це послуга, яка передбачає відведення стічних вод з кожної 
квартири (приватного будинку) за допомогою санітарно-технічних пристроїв і каналізаційних 
мереж. 

В Україні становлення та розвиток систем водопостачання відбувалося впродовж декількох 
століть. У російському дореволюційному цивільному законодавстві договір водопостачання не 
був врегульований нормативно-правовим актом, що розповсюджував би свою дію на всю 
територію Російської імперії, частиною, якої і була значна частка сучасної України. Через це 
задачі правового регулювання постачання води вирішувались міськими думами. Це в певній мірі 
обумовило те, що на сучасному етапі, на відміну від газо-, тепло-, енергопостачання, 
водопостачання не має єдиної загальноукраїнської системи, а постачається через місцеві системи 
водопостачання. Питання державного регулювання діяльності підприємств водопостачання і 
водовідведення в основному вирішуються на регіональному і місцевому рівні. 

 Діяльність з постачання населенню води та відведення стічних вод носить монопольний 
характер, а тому всі  зміни в житлово-комунальній сфері спрямовані на подолання негативних 
наслідків монопольного або домінуючого положення держави в житлово-комунальній сфері 
шляхом створення і розвитку конкурентного середовища в області управління і обслуговування 
житлового фонду і об'єктів комунального господарства переходу на договірні відносини, надання 
споживачам можливості впливати на об'єм і якість споживаних послуг. 

Якщо розглядати на практиці порядок укладання договору на водопостачання та 
водовідведення, то він головним чином залежить від того до якого житлового фонду відноситься 
будинок, в якому проживає майбутній споживач. Житловий кодекс передбачає такі житлові 
фонди: державний, громадський, приватний, будівельно-кооперативний [1].  

Якщо споживач проживає у будинку приватного житлового фонду, то проблем не виникає. 
Власник квартири в багатоквартирному будинку укладає договір з водопостачаючою організацією 
та отримує зазначені послуги, оплачуючи їх через банк або іншим чином.  

Проблеми виникають, якщо це фонд будівельно-кооперативної організації. У такому разі 
договір на водопостачання та водовідведення укладається безпосередньо зі споживачем цих 
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послуг не на пряму, а через посередника. Водопостачальна організація укладає договір з житлово-
будівельним кооперативом, а останній на підставі типового договору – зі споживачем. Причому 
вказаний договір буде відноситися до договорів приєднання, тобто умови цього договору будуть 
розроблятися виключно житлово-будівельним кооперативом, а споживач буде мати право або 
підписати його, і автоматично погодитися зі всіма умовами, або відмовитися від підписання, і тим 
самим залишитися без послуг з водопостачання та водовідведення.  

Коли ж споживач, який придбав квартиру у будинку, який знаходиться на балансі ЖБК,  
звертається безпосередньо до водопостачальної організації з проханням заключити договір на 
водопостачання та водовідведення з самою водопостачальною організацією  та надає проект 
договору, то отримує відмову. Натомість йому пропонують укласти такий договір з житлово-
будівельним кооперативом. Вмотивовано це тим, що відповідно до Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» 
водопостачальна організація не може бути виконавцем послуг для споживачів, бо вона виступає в 
цій ролі для ЖБК, на балансі якого знаходиться багатоквартирний будинок у якому проживають ці 
споживачі.  

Це зазначається і в рішенні Донецької міської ради від 16 січня 2006 року «Про визначення 
виконавців житлово-комунальних послуг житлового фонду місцевих рад м. Донецька»:  
виконавцем послуг з утримання будинків, прибудинкових територій, централізованого 
теплопостачання, гарячого і холодного водопостачання, водовідведення є житлово-експлуатаційні 
організації; які є балансоутримувачами житлового фонду[2]. 

Виходячи з цього можна зробити висновок, що виконавцем для мешканців житлово-
будівельного кооперативу є сам кооператив. У абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» дається визначення виконавця житлово-комунальних послуг – це суб’єкт 
господарювання, предметом діяльності якого є надання вказаних послуг споживачу відповідно до 
умов договору[3].   

Однак головною метою створення і функціонування житлово-будівельних кооперативів є 
забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей, а також  експлуатація та управління 
будинком[4]. Тобто житлово-будівельний кооператив не є суб’єктом господарювання, предметом 
діяльності якого є надання відповідних житлово-комунальних послуг та який може забезпечити 
виконання обов’язків, передбачених ст. 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»[3]. 
Тобто житлово-будівельний кооператив не можна розглядати, як виконавця житлово-комунальних  
послуг. Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу від 30 квітня 1985 року 
визначено, що він здійснює експлуатацію та ремонт належного йому житлового будинку та 
утримує придомову територію за рахунок коштів кооперативу на засадах самооплатності.  

Здійснювати вказане технічне обслуговування ЖБК може самостійно або через створені 
ним житлово-експлуатаційні організації. Саме такі організації здійснюють технічне 
обслуговування багатоквартирних будинків, які знаходяться у приватному житловому фонді.  

Також слід звернути увагу на те, що для здійснення діяльності з водопостачання та 
водовідведення необхідно отримати ліцензію.   

Отже по своїй суті житлово-будівельні кооперативи виконують лише функцію управління 
багатоквартирним будинком, не маючи при цьому відповідної  матеріальної та правової бази для 
здійснення інших функції. 

Як вже було зазначено вище житлово-комунальні послуги надаються на підставі договору. 
Учасниками цих відносин виступають власник, споживач, виконавець, виробник[3]. Тобто договір 
з надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між власником 
квартири (орендарем чи квартиронаймачем) з одного боку та балансоутримувачем або 
уповноваженою ним особою, з іншого. У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він 
укладає договір на надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем.  

Якщо розглядати дане питання з точки зору  договірних відносин, то можна зробити 
висновок про наявність порушення важливого права, передбаченого Конституцією України та 
Цивільним кодексом України – свободи договору. За загальним правилом сторони є вільними в 
укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору[5]. Примушення споживача 
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укладати договір з житлово-будівельним кооперативом на його умовах є неприпустимим 
порушенням конституційних прав людини і громадянина.  

Але не зважаючи не все це судова практика з питань укладення договорів водопостачання 
та водовідведення напряму з водопостачальною організацією через суд є не дуже вдалою. Як 
правило суди першої інстанції приймають рішення на користь споживача, тобто зобов’язують 
водопостачальну організацію укласти договір на пряму зі споживачем. Але майже всі рішення, які 
прийняв суд першої інстанції скасовувались в апеляційному та касаційному провадженні.   

Цікавим є досвід процедури водопостачання та водовідведення у Німеччини та Франції.   
У Німеччині водопостачання і водовідведення здійснюється роздільно. Приблизно 6700 

підприємств відповідають за водопостачання і 8000 підприємств – за водовідведення. Більша їх 
частина має таку організаційно-правову форму, як  державні та унітарні підприємства, профільні 
об'єднання та унітарні компанії. Третина діючих підприємств мають приватну форму, проте саме 
вони і забезпечують більше половини води, що постачається споживачам. Спостерігається 
тенденція до зростання числа комерційних підприємств. Високу якість води в Німеччині 
забезпечують в основному споживачі, оплачуючи тарифи на водопостачання і збори за видалення 
стічних вод. Натомість споживачам води надається якісна інфраструктура (мережа трубопроводів, 
підготовчі установки, зони санітарної охорони водоймищ), надійне цілодобове водопостачання 
цілодобово, висока якість питної води. 

Водопостачання у Франції здійснюється на основі укладання концесійних договорів, так що 
потенційні концесіонери конкурують між собою на етапі укладання договору. 

Отже, можна зробити висновок, що в Україні на даний час, при укладанні договорів на 
водопостачання та водовідведення, ми маємо проблему, яка полягає у тому, що власники квартир 
приватного житлового фонду без будь-яких перешкод можуть укладати договір на споживання 
вказаних послуг і користуватися ними. А власники квартир житлово-будівельних кооперативів не 
мають такої змоги, бо на сучасному етапі наявні прогалини у житлово-комунальному 
законодавстві. Оскільки локальні нормативно акти, щодо водопостачання приймаються органами 
виконавчої влади на основі застарілого законодавства. Прикладом цього є примірний статут ЖБК, 
який був затверджений у 1985 році і на сьогоднішній день не відповідає потребам сучасного 
суспільства.  

Також проблемою є і те, що в Україні на водопостачання та водовідведення існує державна 
монополія. Усі водопостачальні організації знаходяться у державній власності і як наслідок цього 
на ринку вказаних послуг відсутня будь-яка конкуренція.  

У даному випадку доцільно було б передати такі будинки на утримання житлово-
експлуатаційних організацій, які є балансоутримувачами будинків приватного та державного 
житлового фонду або створити кондомініуми, як це було зроблено в Російській Федерації, де вже 
тривалий час існують товариства власників житла. Це  юридична особа, некомерційна організація, 
створена на основі об'єднання власників приміщень багатоквартирного будинку або власників 
сусідніх ділянок з житловими будовами (будинками) для спільного управління, знаходиться в 
спільному володінні і користуванні власників приміщень цього будинку або земель загального 
користування, що входять в територію товариства а також ведення господарської діяльності в 
такому будинку чи на громадській землі у вигляді експлуатації спільного майна, будівництва 
додаткових приміщень і об'єктів спільного майна та здачі в оренду, найм частини спільного майна 
в багатоквартирному будинку або спільної земельної ділянки. 

Створення подібних кондомініумів вирішило б проблему прямого укладання договору на 
водопостачання та водовідведення власників квартир у будинку житлово-будівельного 
кооперативу безпосередньо з водопостачаючою організацією. 

Отже, з усього вище визначеного можна зробити наступні висновки: 
1. На даний момент існує необхідність реформування житлово-комунального законодавства 

як на державному так і на локальному рівнях, шляхом по-перше, скасування рішень органів 
місцевого самоврядування с цього питання, по-друге прийняття нового Примірного статуту 
житлово-будівельного кооперативу, який би чітко визначив правовий статус ЖБК. 



131 
 

2. Доцільно було б створити кондомініуми, які б взяли на баланс будинки житлово-
будівельних кооперативів та виконували б функцію балансоутримувача.  

3. При укладенні договорів на водопостачання безпосередньо з водопостачаючою 
організацією споживач повинен мати право вносити зміни і доповнення до такого договору. 

4. Послуги щодо водопостачання та водовідведення повинні надаватися суб’єктами, як 
державної форми власності, так і комунальної. Це в значній мірі обмежить монополію 
держави у сфері водопостачання та дозволить створити на сучасному ринку комунальних 
послуг здорову конкуренцію. 
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Окремі аспекти використання відеоконференції у кримінальному провадженні 
розглядаються у працях Волеводза О.Г., Вяткина Ф.М., Зільбермана С.М., Сметанникова А.Е., 
Смирнова М.І., Мендковича А.С., Мурадова В.В., Пашковського Н.І., Халіуліна О.Г. та ін., проте, 
комплексних досліджень цієї проблеми не проводилось. А тому актуальним, насамперед, є 
дослідження генези міжнародно- та національно-правового регулювання використання 
відеоконференції.  

Вперше на міжнародному рівні допустимість застосування відеоконференції у 
кримінальному провадженні визначена у прийнятому на VIII Конгресі Організації Об’єднаних 
Націй із запобігання злочинності та поводження з правопорушниками Керівництві для працівників 
системи кримінального правосуддя щодо виконання Декларації основних принципів правосуддя 
для жертв злочину і зловживання владою (Гавана, Куба, 7 червня 1990 р.). У п. 55 розділу Е 
«Обвинувачі, суди і слухання» якого передбачено можливість прямого відеозапису у випадках, 
коли жертви бояться давати показання (наприклад, діти, що є потерпілими від зґвалтування) [1]. 
Згодом, враховуючи нагальну потребу вжиття міжнародних і національних заходів для 
забезпечення безпеки учасників кримінального провадження, Організацією Об’єднаних Націй вже 
на наступному, ІХ Конгресі із запобігання злочинності та поводження з правопорушниками (Каїр, 
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29 квітня – 8 травня 1995 р.) було звернено увагу на ефективність використання показань свідків, 
записаних на відеоплівку [2]. 

На застосування відеоконференції із цією метою звертається увага також у п. 15 
Рекомендацій групи старших експертів по боротьбі з транснаціональною організованою 
злочинністю наради міністрів  (Париж, 12 квітня 1996 р.) [3],  що регламентує можливість надання 
показань по технічних каналах чи зв’язку, у тому числі свідками, що знаходяться за межами 
держав, які здійснють розслідування.  

Результатом інтенсифікації зусиль із захисту учасників кримінального провадження є 
також прийняття Статуту Міжнародного Кримінального Суду (Рим, 17 липня 1998 р.) [4].,  яким, 
як виняток з принципу відкритого судового провадження, передбачено проведення палатою Суду 
будь-якої частини розгляду in camera чи дозвіл надати докази за допомогою електронних чи інших 
спеціальних засобів. Суд може також дозволити давання viva voce (усних) чи записаних за 
допомогою відео- чи аудіотехніки показань свідка. 

Обов’язок кожної Держави-учасниці вживати належних заходів для забезпечення 
ефективного захисту від ймовірної помсти або залякування свідків та експертів, їхніх близьких 
родичів та членів сім’ї (наприклад, можливість давати показання за допомогою засобів 
відеозв’язку), передбачає і Конвенція Організації Об’єднаних Націй  проти корупції від 31 жовтня 
2003 р. в ст. 32 «Захист свідків, експертів і потерпілих»  [5]. 

Зазначені документи регламентують використання відеоконференції з метою захисту 
учасників кримінального провадження, що сприяє можливості обрати дистанційні (насамперед 
відео) показання свідків і, як наслідок, ефективно вирішувати проблему їх захисту від прямих або 
непрямих погроз, тиску чи залякування.  

Однак, крім так званого безпекового підхіду до застосування відеоконференції є ще й 
міжнародно-правовий. Так, на зустрічі конференції міністрів «Групи Вісімки» по боротьбі з 
транснаціональною організованою злочинністю (Москва, 19-20 жовтня 1999 р.) було прийняте 
Комюніке [6], в якому схвалено шляхи із спрощення надання міжнародної правової допомоги між 
країнами-учасницями та підтверджена можливість використання відеопоказань у розслідуванні 
кримінальних правопорушень з іноземним елементом. 

Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої 
злочиності 2000 р.[7] також передбачається можливість (у тому разі, якщо це не суперечить 
основним принципам внутрішнього законодавства) проведення допиту особи як свідка чи 
експерта у режимі відеоконференції. Отримання показань зазначених осіб, якщо їх присутність на 
території запитуючої держави не є можливою чи бажаною, може проводитися судовим органом 
запитуючої держави в присутності представників судового органу запитуваної держави за 
допомогою засобів зв’язку, таких, як відеоконференція чи інші належні засоби (п. 2б ст. 24). 

З урахуванням цього, на черговому XIV Колоквіумі Комітету експертів Ради Європи з 
інформаційних технологій і права, що відбувся у травні 2000 р. в Кембриджі та був присвячений 
застосуванню сучасних телекомунікаційних технологій у правовій сфері, державам-членам було 
рекомендовано запроваджувати інформаційні технології на всіх стадіях здійснення судочинства, а 
також в інтерактивному  режимі за допомогою телемостів та інших новітніх засобів 
телекомунікації [8, c. 36]. 

На цій основі група старших експертів по боротьбі з транснаціональною організованою 
злочинністю (Ліонська групи) завершила в 2000 р. роботу над документом, що регулює 
міжнародне співробітництво при одержанні доказів за допомогою методу відеоконференції – 
Погоджені принципи застосуваення відеоконференції при наданні міжнародної правової допомоги 
країнам «Вісімки». Ними, зокрема, передбачається, що для ефективного застосування 
відеоконференції необхідно: 1) використовувати таку сучасну форму кримінального провадження 
для отримання показань, у тому числі від осіб, що утримуються під вартою на території іншої 
держави; 2) проводити очні ставки, пред’явлення для впізнання, обшук та виїмку у режимі 
відеоконференції; 3) з використанням відеоконференції отримувати згоду засуджених на їх 
передачу з однієї країни в іншу для виконання вироку [9, c. 127].  
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Однак, першим міжнародним договором, що детально регламентує взаємовідносини 
держав з приводу надання міжнародної правової допомоги у режимі відеоконференції, є Конвенція 
Європейського Союзу про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 2000 р., яка для 
держав, що її підписали і ратифікували, покликана розширити можливості, надані Європейською 
конвенцією про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 1959 р.  

Статтею 10 цієї Конвенції «Слухання з використанням відеоконференції» встановлюється 
загальне правило про те, що якщо особа, яка підлягає допиту як свідок або експерт, знаходиться на 
території іноземної держави, а його явка до місця допиту є небажаною або неможливою, то про 
його допит в режимі відеоконференції може бути направлений запит про міжнародну правову 
допомогу. Запитувана сторона при надходженні такого запиту повинна погодитися на 
застосування відеоконференції, якщо це не суперечить фундаментальним принципам її 
законодавства та для цього є відповідні технічні можливості [10]. 

Проте, незважаючи на досить докладний виклад у згаданій Конвенції основних принципів 
застосування відеоконференції при наданні міжнародної правової допомоги, процесуальний 
порядок проведення відповідних дій у ній не деталізовано, а сама Конвенція відсилає для їх 
виконання до національного законодавства. 

Аналізуючи норми, що регламентують застосування відеоконференції, закріплені в 
Конвенції Європейського Союзу (2000 р.) та у Другому додатковому протоколі до Європейської 
конвенції про взаємну правову допомогу в кримінальних справах (2001 р.) [11],  яка передбачає 
можливість проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції у разі якщо особа перебуває 
на території однієї держави й повинна бути допитана як  свідок  або  експерт  судовими  органами  
іншої держави, приходимо до висновку, що за винятком окремих положень вони, в повній мірі 
відповідають один одному, встановлюючи єдині принципи проведення дистанційного допиту. 

Ст. 6 «Обсяг правової допомоги» Конвенції про правову допомогу та правові відносини у 
цивільних, сімейних та кримінальних справах від 7 жовтня 2002 р. (Кишинівська конвенція) [12] 
також передбачає можливість використання відеоконференції. Держави-учасниці можуть надавати 
міжнародну правову допомогу шляхом виконання процесуальних дій, передбачених 
законодавством запитуваної Договірної Сторони (наприклад, складання, пересилання та вручення 
адресату документів, проведення оглядів, обшуків, виїмок, експертиз, допиту сторін, третіх осіб, 
підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, цивільних позивачів, цивільних відповідачів, їх 
представників, законних представників обвинувачених, експертів, пред’явлення для впізнання) з 
використанням відеозв’язку, відеозапису та інших технічних засобів. 

Отже, зазначені міжнародно-правові акти передбачають можливість проведення 
процесуальних дій у режимі відеоконференції, однак, окремі аспекти діяльності уповноважених 
органів (досудового розслідування, прокуратури та суду) в них регламентується не повною мірою. 
Ця обставина зумовлює необхідність кримінально-процесуального регулювання цієї діяльності в 
національному законодавстві держав-учасниць міжнародних договорів. 

Що ж до України, то застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у 
відповідних сферах суспільного життя є одним з пріоритетних завдань, проголошених 
Національною програмою інформатизації України. Саме тому, Верховним Судом України у 
співпраці з Агенцією міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки були підготовлені 
пропозиції з відповідними розрахунками по створенню системи відеоконференцій СІЗО-МВС 
України –Верховний Суд (на 2001-2005 pp.) для забезпечення можливості брати участь у судових 
засіданнях Верховного Суду засуджених з будь-яких регіонів України без фізичного переміщення 
їх до судових приміщень. Передбачалося підключення до системи усіх 32-х обласних СІЗО. Однак 
із різних суб’єктивних і об’єктивних причин та, насамперед, через невизначеність системи 
загальних судів України та їх компетенції, проект не було впроваджено, хоча усі основні 
організаційні та фінансові питання були узгоджені [13, с. 391]. 

Слід зазначити, що в ч. 6 ст. 303 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. (в 
редакції Закону України від 13 січня 2000 р.) також була закріплена можливість проведення 
дистанційного допиту, однак тільки для забезпечення безпеки свідка, який підлягає допиту. В 
такому випадку суд (суддя) за власною ініціативою або за клопотанням прокурора, свідка чи 
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захисника, постановлював мотивовану ухвалу про проведення допиту з використання технічних 
засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами приміщення суду. Учасникам провадження 
надавалося право слухати показання свідка, ставити йому запитання та отримувати відповіді на 
них. Однак, в кодексі не були регламентовані особливості такого допиту, зокрема, пов’язані з 
застосуванням спеціальних науково-технічних засобів, робота яких забезпечує належну якість 
зв’язку під час допиту, не було вирішене питання процедури встановлення судом особи 
допитуваного. До того ж проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального 
кодексу України (щодо використання відеоконференцзв’язку) [14], зареєстрований у Верховній 
Раді України за № 4174 від 6 березня 2009 р., за яким відеоконференція стала б можливою формою 
проваджень з перегляду судових рішень в апеляційній та касаційній інстанції, був знятий з 
розгляду Верховною Радою України. 

Важливим кроком у подоланні вказаної прогалини у законопроектній роботі  стало 
прийняття 16 червня 2011 р. Верховною Радою Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до 
Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах», яким доповнено 
Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 р. статтею 85-3 «Застосування телефонної 
конференції та відеоконференції при проведенні слідчої дії». У разі неможливості явки учасників 
слідчої чи іншої процесуальної дії до органу дізнання, слідчого, прокурора або до суду за місцем 
провадження у справі, а також необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному провадженні, або з інших обґрунтованих підстав, процесуальна дія за їхньою 
участю могла здійснюватися шляхом проведення відео- або телефонної конференції. 

Відповідно до ст. 85-3 відеоконференція могла застосовуватися під час допиту свідка, 
експерта, підозрюваного, обвинуваченого і підсудного, очної ставки, пред’явлення для впізнання, 
відтворення обстановки й обставин події. Слідчі дії під час відеоконференції за участю 
підозрюваного, обвинуваченого і підсудного проводилися лише за їхньою письмовою згодою, про 
що зазначалося у протоколі [15]. 

Про необхідність прискорення запровадження та правового регулювання відеоконфернції 
свідчить і практика. Зокрема, в день прийняття Закону, 16 червня 2011 р. в апеляційному суді 
Івано-Франківської області відбулася презентація системи відеоконференції, що була вперше 
встановлена між апеляційним судом Івано-Франківської області та Івано-Франківським слідчим 
ізолятором за підтримки Міжнародної організації з міграції та сприяння Посольства Сполучених 
Штатів Америки в Україні. 

Вирішальним кроком у впровадженні сучасної форми кримінального провадження стало 
прийняття Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. [16], що містить ст. 232 
«Проведення допиту, впізнання у режимі відеконференції під час досудового розслідування», ст. 
336 «Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження» та 
ст. 567 «Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або 
телефонної конференції».  

Отже, міжнародно-правові акти, залежно від мети застосування відеоконференції 
поділяються на дві групи: 
1)  рекомендації та обов’язкові для виконання норми, що регулюють застосування 
відеоконференції для забезпечення безпеки учасників кримінального провадження. Вони містяться 
у Керівництві для працівників системи кримінального правосуддя щодо виконання Декларації 
основних принципів правосуддя для жертв злочину і зловживання владою (Гавана, Куба, 7 червня 
1990 р.), Стратегії в галузі попередження злочинності, зокрема щодо злочинів, вчинених у містах, 
злочинності серед неповнолітніх та злочинів із застосуванням насильства (Каїр, 24 січня 1995 р.), 
схвалених главами держав “Групи Вісімки” Рекомендаціях по боротьбі з транснаціональною 
організованою злочинністю (Париж, 12 квітня 1996 р.), Статуті Міжнародного Кримінального 
Суду (Рим, 17 липня 1998 р.), Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Нью-Йорк, 
31 жовтня 2003 р.); 
2)  міжнародно-правові акти, що регламентують застосування відеоконференції при наданні 
міжнародної правової допомоги. До цієї групи віднесено Конвенцію Організації Об’єднаних Націй 
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проти транснаціональної організованої злочинності (Нью-Йорк, 15 листопада 2000 р.), Другий 
додатковий протокол до Європейської конвенції про правову допомогу в кримінальних справах 
1959 р.  (Страсбург, 8 листопада 2001 р.), Конвенцію про правову допомогу та правові відносини у 
цивільних, сімейних та кримінальних справах (Кишинів, 7 жовтня 2002 р.) та ін.  

Водночас, зміст зазначених міжнародно-правових документів та практика їх застосування 
свідчить про необхідність детальної регламентації відеоконференції нормами національного 
законодавства. А тому, регламентувавши в Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 
р. можливість використання відеоконференції, законодавець створив умови для технічної 
модернізації кримінального провадження України. Однак, ще потребуть вирішення питання 
вдосконалення процесуальної регламентації, організаційно-технічного забезпечення 
відеоконференції та вироблення рекомендацій по практичному забезпеченню її використання. 
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Анотація. В статті досліджуються проблеми, що виникають при здійсненні нагляду та контролю за 

дотриманням законодавства про працю. Акцентовано увагу на необхідності внесення змін до трудового 
законодавства. 

Аннотация. В статье исследуются проблемы, возникающие при осуществлении надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде. Акцентируется внимание на необходимости внесения изменений в трудовое 
законодательство. 

Annotation. The paper examines the problems that arise in the supervision and enforcement of labor legislation. 
Attention is focused on the need to amend the labor law. 

 
 

Трудове право залишається однією із не багатьох галузей права, в якій тісно 
переплітаються імперативний та диспозитивний способи регулювання правовідносин. Мало того, 
велика кількість наказових чи зобов’язуючих норм у трудовому законодавстві свідчить, що 
імперативний спосіб є переважним, незважаючи на те, що трудове право прийнято відносити до 
галузей приватного права. Велика кількість імперативних норм, які в першу чергу направлені 
роботодавцю, зумовлює необхідність здійснення контрольно-наглядових заходів за дотриманням 
таких норм суб’єктами трудових правовідносин.  

Впродовж п’яти місяців 2012 року державними інспекторами праці проведено 14746 
перевірок додержання законодавства про працю на 13002 підприємствах, установах та 
організаціях. За результатами перевірок складено та передано до суду 9737 протоколів про 
адміністративні правопорушення.  За невиконання законних вимог посадових осіб Держпраці 
України щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю державними інспекторами 
праці винесено 1297 постанов. Загалом до адміністративної відповідальності притягнуто 11039 
керівників підприємств-порушників законодавства про працю. Крім того, державними 
інспекторами праці внесено 4998 подань власникам про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності, 1305 матеріалів перевірок передано до правоохоронних органів для вжиття 
заходів прокурорського впливу.  

З початку 2012 року державними інспекторами праці проведено 2251 перевірку на 1755 
підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати. За результатами перевірок підприємств-
боржників державними інспекторами праці складено та передано до суду 1301 протокол про 
адміністративні правопорушення, винесено 199 постанов за невиконання законних вимог 
посадових осіб Держпраці України. 

Загалом до адміністративної відповідальності притягнуто 1719 посадових осіб підприємств-
боржників. Загальна сума накладених судами та державними інспекторами праці штрафних 
санкцій становить 834,6 тис. гривень. У ході перевірок підприємств-боржників із виплати 
заробітної плати внесено 829 подань власникам про притягнення винних посадових осіб до 
дисциплінарної відповідальності, а також 835 матеріалів перевірок передано до правоохоронних 
органів для вирішення питання про притягнення порушників трудового законодавства до 
кримінальної відповідальності [1]. 

Наведені офіційні статистичні дані свідчать про те, що проблеми, пов’язані із дотриманням 
законодавства про працю в Україні безперечно залишаються. В цьому контексті питання 
ефективності системи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю набувають 
неабиякого значення. 

Питання наглядово-контрольної діяльності були предметом наукових досліджень в першу 
чергу  вчених – адміністративістів: В. Афанасьєва, Д. Бахраха, В. Гаращука, В. Горшеньова, Б. 
Лазарева, Б. Смирнова, М. Студенікіної та інших. 
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Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства досліджували  Бровій А.А., 
Біла Г.М., Замченко А.О. Могілевський Л.В., Попович Є.М., Панасюк О., Подгорна Г.В., Слюсар 
А.М., Урганова Н.В. та інші. 

В адміністративному праві до сих пір  жваво дискутується питання з приводу 
співвідношення понять «нагляд» та «контроль» [2, C. 73; 3, C. 205; 4, С.185]. 

Необхідно відмітити той факт, що сьогодні єдиного бачення вирішення такої проблеми не 
існує. Крім того і законодавець не бачить чіткого розмежування цих понять, інколи в нормативних 
актах прямо ототожнюючи їх. Так, наприклад, уже у назві Закону України «Про основні засади 
здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», законодавець вказує, що це 
скоріш за все одне і теж. Проте у науковій літературі досить багато є праць, в яких йдеться саме 
про не тотожність понять «нагляд» і «контроль». Слід в цьому контексті погодитись із думкою 
професора Гаращука В., який зазначає, що контроль слід відрізняти від близького до нього виду 
державної діяльності – нагляду, хоча в них є ряд спільних рис. У звичайному розумінні значення 
слів “нагляд” та “контроль” є однаковим. Але контроль як форма державної діяльності 
відрізняється від нагляду тим, що він повсякденний та безперервний (в основному це стосується 
відомчого контролю), здійснюється як органами законодавчої та виконавчої влади, судами, так і 
багаточисельними спеціально створеними для цього контролюючими органами. Прокуратура ж 
виконує свої наглядові функції по відношенню до не підпорядкованих їй органів державного 
управління, інших об’єктів. Різною є і нормативна база контролю та нагляду. Але головне, що 
відрізняє контроль від нагляду – це те, що контролюючий орган, на відміну від прокуратури, має 
право втручатися в оперативну діяльність підконтрольного, а також те, що контролюючі органи 
мають право самостійно притягувати винних до юридичної відповідальності [5, с. 13]. Крім того 
він зазначає, що контролюючими органами мають називатися всі державні інспекції та служби, 
інші органи (законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування), які мають право 
втручатися в оперативну діяльність підконтрольної структури (припиняти або обмежувати їх 
діяльність, усувати від роботи певних осіб, забороняти рух транспорту тощо) та самостійно 
притягувати винних до правової відповідальності (що не виключає можливості з боку деяких з них 
в окремих випадках, обумовлених законодавством, мати неповні контрольні повноваження), у той 
час як наглядові повноваження залишаються тільки за прокуратурою [5, C. 13]. 

Законодавець, при розробці нових або зміні існуючих нормативно-правових актів з питань 
нагляду і контролю практично не бере до уваги наукові розробки з цих питань. Тому інколи у 
нормативно-правовому акті  при визначені тих чи інших повноважень конкретного органу 
ідентичні функції позначаються або як наглядові або як контрольні.  

Невизначеність термінів «нагляд» і «контроль» зустрічається і у сфері трудових 
правовідносин. Зокрема в Кзпп окрема глава, яка регулює питання контрольно-наглядової 
діяльності так і називається – нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Із 
змісту положень цієї глави не є зовсім зрозумілим, які органи здійснюють нагляд, а які контроль. 
Тим більше, законодавець вказує, що у сфері охорони праці органи здійснюють нагляд (ст.260). 
Слід відмітити, що система органів нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю 
є складною та дещо специфічною. Законодавець розділив контрольні  повноваження центральних 
органів влади на дві групи: окремо контролюється загальне трудове законодавства і окремо 
охорона праці. Дотримання загального трудового законодавства, а саме законодавства щодо 
трудових договорів, робочого часу та часу відпочинку, оплати праці контролює центральний орган 
виконавчої влади – Державна інспекція з питань праці, а охорону праці -  різні центральні органи, 
зокрема такі як Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державна 
інспекція ядерного регулювання України, Державний департамент пожежної безпеки Міністерства 
з надзвичайних ситуацій України. Це напевно пояснюється складністю трудового законодавства в 
цілому так і законодавства про охорону праці зокрема.  

Проте дотримання загального законодавства про працю можуть контролювати окрім 
Державної інспекції з питань праці України і інші органи. Так наприклад ст. 80.2.7 Податкового 
кодексу України зазначено що фактична перевірка органами податкової служби проводиться у разі 
отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих 
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осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді 
заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою 
підприємницької діяльності без державної реєстрації. Далі вказується, що під час проведення 
фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення 
трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), в тому 
числі тим, яким установлено випробування, перевіряється наявність належного оформлення 
трудових відносин, з’ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, 
обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника [6].  

Наявність такої великої кількості контролюючих органів, а також складність трудового 
законодавства породжує певні проблеми, які безпосередньо впливають на ефективність 
контрольної діяльності у цій сфері. 

Аналізуючи нормативну підставу функціонування органів контролю за дотриманням 
трудового законодавства слід відмітити, що перелік органів, які мають право проводити 
контрольні заходи визначені у ст.ст. 259 та 260 Кодексу законів про працю України. Зокрема, у 
ст.260 йдеться про те, що державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних 
актів про охорону праці здійснюють: Державний комітет України по нагляду за охороною праці; 
Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки; органи державного пожежного 
нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України; органи та заклади 
санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України. На сьогодні більшість 
положень цієї статті не відповідають дійсності. Так, Державний комітет України по нагляду за 
охороною праці з 2005 року не існує, а його повноваження виконує Державна служба гірничого 
нагляду та промислової безпеки України. Знову ж таки органи пожежного нагляду підпорядковані 
не Міністерству внутрішніх справ,  а Міністерству з надзвичайних ситуацій.  Державного комітету 
з ядерної та радіаційної безпеки також не має, натомість є Державна інспекція ядерного 
регулювання України. Реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення здійснює центральний орган виконавчої влади Державна санітарно-
епідеміологічна служба України. 

В цьому контексті слід звернути увагу на той факт, що повноваження існуючих на сьогодні 
контролюючих дотримання трудового законодавства органів визначені підзаконними актами  − 
указами Президента України або постановами Кабінету Міністрів України. Зокрема Державна 
служба гірничого нагляду та промислової безпеки України створена Указом Президента України 
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», і положення про цей орган 
затверджений Указом Президента «Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та 
промислової безпеки України [ 7 ], [ 8 ]. 

Підзаконні акти можуть видаватися лише тоді, коли на це є підстава у законах. В ситуації із 
Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки така підстава є у Законі України  
«Про охорону праці» [ 9 ], в якому йдеться про те, що діяльність органів державного нагляду за 
охороною праці регулюється положеннями про ці органи, що затверджуються Президентом 
України або Кабінетом Міністрів України. 

Цікаво, що в ст.38 Закону України «Про охорону праці» законодавець, при визначені 
органів застосував інший підхід, більш широкий, конкретно не називаючи органи. Зокрема тут 
йдеться, що державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про 
охорону праці здійснюють: центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці; 
спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки; спеціально 
уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки; спеціально уповноважений 
державний орган з питань гігієни праці.  

З точки зору юридичної та законотворчої техніки це більш правильно, зважаючи на 
динаміку зміни законодавства. З іншого боку, виникає питання про доцільність взагалі існування в 
Кодексі законів про працю України статті 260, принаймні в такому вигляді. 

Необхідно звернути увагу, ще на одну проблему. До видання Указу Президента «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», яким була створена Державна 
служба гірничого нагляду та промислової безпеки такі функції виконував Державний комітет 
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промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, який був створений у 2006 році. 
Положення про цей орган було затверджене постановою Кабінету Міністрів України. Не 
зважаючи на те, що з 2011 року існує Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
зазначена вище постанова Кабінету Міністрів України до сих  пір не скасована. 

Останнім часом жваво дискутується питання щодо необхідності об’єднання повноважень 
щодо нагляду і контролю за охороною праці та за загальним трудовим законодавством, і на цій 
основі створення єдиного органу. На цьому зокрема наголошує Астаф’єв М.С., який пропонує 
створити систему інтегрованих інспекцій праці, об’єднавши у ній Держнаглядпраці та 
Держнаглядохоронпраці, що дозволить оперативніше та ефективніше здійснювати нагляд за 
додержанням законодавства про працю та проводити профілактичну роботу, а також зменшити 
управлінський апарат та документообіг [10, С. 9]. 

Таку ж позицію відстоює Панасюк О., яка зазначає, що прийшов час говорити про створення 
інтегрованої інспекції праці та щодо чіткого закріплення правового статусу органів, що 
здійснюють контрольно-наглядову діяльність [11, С.111]. Біла Г.М., аналізуючи досвід Польщі 
щодо діяльності інспекції праці  зазначає, що на жаль, державні інспектори праці в Україні не 
перевіряють питання охорони, безпеки та гігієни праці, які є складовою частиною умов праці, що 
відповідно до Конвенцій МОП, підлягають перевірці з боку інспекторів праці. Ці функції в Україні 
здійснюються іншими контролюючими органами [12, С. 138 ]. 

Внаслідок того, що питання охорони праці та загальне трудове законодавство в діяльності 
державних наглядово-контрольних органів розділені виникає проблема взаємодії органів при 
здійснені перевірок. Як правило окремих нормативно-правових актів, які би безпосередньо 
стосувалися порядку взаємодії органів державної влади при виявленні порушень трудового 
законодавства на сьогодні не має, хоча кількість таких органів надзвичайно велика, про що 
йшлося вище. Позитивним є наявність Наказу ДПА України «Про затвердження Порядку 
взаємодії органів державної податкової служби і органів Пенсійного фонду України під час 
організації та проведення планових перевірок», проте він не стосується Державної інспекції праці.  

Таким чином, для вирішення зазначених проблем є необхідність у проведені комплексних 
заходів із вдосконалення законодавства. 

При розробці нових нормативних актів з питань нагляду і контролю є потреба чітко 
розмежувати ці поняття. Можливо правильним буде вважатися підхід, що наглядові функції 
мають належати тільки прокуратурі, а інші органи повинні здійснювати контроль.  

Є доцільність внести зміни і до ст. 260, оскільки вона містить норми, які не відповідають 
дійсності. Виходячи з цього, пропонується надалі відмовитись від безпосереднього визначення 
назви органів та їх закріплення в КЗпПУ. Тому підтримуємо формулювання, викладене в ст. 392 
проекту Трудового кодексу України, в якій зокрема йдеться про те, що  державний нагляд за 
дотриманням спеціального законодавства у сфері безпечних і здорових умов праці здійснюють: 

1) центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці, промисловою безпекою 
та гірничого нагляду; 

2) центральний орган виконавчої влади з питань радіаційної безпеки; 
3) центральний орган виконавчої влади з питань пожежної безпеки; 
4) центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я [13]. 
Є потреба у розробленні та прийнятті окремого нормативно – правового акта щодо 

встановлення порядку взаємодії контролюючих органів, зокрема  Державної інспекції з питань 
праці, органів, що здійснюють нагляд за безпекою праці, податкових органів, фінансових органів у 
процесі виявлення та фіксації порушень законодавства про працю.  
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Анотація. У статті досліджено проблеми правовідносин слідчого, прокурора і слідчого судді при накладенні 
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Вступ. 2012 рік закінчується для України знаменною подією – набранням чинності нового 

Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК, якщо інше не зазначене). Вагомість 
даного Кодексу визначається у першу чергу такою систематизацією кримінальних процесуальних 
норм, яка дає змогу говорити про посилення судового контролю на досудовій стадії кримінального 
судочинства, удосконаливши його сутність, призначення та механізм реалізації. Як цілком слушно 
зазначається більшістю вітчизняних науковців, проблема формування і функціонування інституту 
контролю доступу до таємниці спілкування при проведенні невідкладних слідчих дій, що 
обмежують конституційні права і свободи громадян, у кримінальному процесі України є однією з 
актуальних проблем юридичної науки та практики. Серед наукових досліджень, присвячених 
аналізу окремих проблем правової регламентації здійснення судового контролю та 
прокурорського нагляду на стадії досудового розслідування, можна назвати праці українських 
учених Ю. І. Азарова, В. І. Галагана, М. М. Корчового, В. Т. Маляренка, О. Є. Омельченка, 
Д. П. Письменного, М. А. Погорецького, Г. П. Середи, В. М. Тертишника та інших. 

Постановка проблеми. Дослідження проблеми забезпечення охорони права на таємницю 
кореспонденції обумовлена намаганням законодавця розробити таку модель кримінального 
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провадження, яка дала б дозволила забезпечити захист законних прав та інтересів громадян на 
таємницю спілкування, не знижуючи можливості проведення ефективного досудового 
розслідування. При цьому необхідно зазначити, що предметом цього дослідження є не судовий 
контроль взагалі, а лише окремий його інститут. Тому в статті досліджується специфіка судового 
контролю та прокурорського нагляду при здійсненні досудового кримінального провадження. 

Невирішена раніше частина загальної проблеми. Судовий контроль та прокурорський 
нагляд на досудовому провадженні при накладенні арешту, огляді та виїмці кореспонденції може 
бути досліджений з різних точок зору, у тому числі визначаючи теоретичні й практичні проблеми 
здійснення такого контролю у процесуальній діяльності з розслідування злочинів, враховуючи 
стан правосвідомості виконавців закону при його практичній реалізації. 

Мета статті - дослідити переваги та недоліки взаємодії учасників процесуальної дії - 
накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмку у відповідності до вимог нового КПК. 

Викладення основного матеріалу. 20 листопада 2012 року набрав чинності новий КПК [1], 
однією із новел якого є параграф 2 «Втручання у приватне спілкування» глави 21 «Негласні слідчі 
(розшукові) дії», яка вже є по суті інститутом права, оскільки охоплює відносно самостійну 
сукупність відокремлених і пов’язаних між собою правових норм, що регулюють групу 
однорідних суспільних відносин щодо обмеження у окремих випадках права громадян на приватне 
спілкування, коли інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, 
за яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших 
осіб. 

Визначаючи у частині 4 статті 258 КПК, що втручанням у приватне спілкування є доступ до 
змісту спілкування за умов, коли учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що 
спілкування є приватним, законодавець до різновиду такого втручання відніс арешт, огляд і 
виїмку кореспонденції. Тож наразі особливості накладення арешту на кореспонденцію 
регулюються у статті 261 КПК. Процедура отримання дозволу на втручання до таємниці 
кореспонденції залишила необхідність погодження подання слідчого з прокурором з метою 
отримання дозволу суду. Схожа процедура передбачалась раніше у статті 187 КПК України 
1960 року, що нині є нечинним. 

Проте КПК 2012 року містить суттєві відмінності від попереднього Кодексу. Зокрема, у 
частині 2 статті 258 КПК 2012 року визначається, що прокурор, слідчий за погодженням з 
прокурором зобов’язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у 
приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 КПК, якщо будь-яка 
слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. У частині 3 статті 246 КПК уточнюється, що 
рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у 
випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням прокурора або за 
клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. Слідчий зобов’язаний повідомити прокурора 
про прийняття рішення щодо проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані 
результати. Прокурор має право заборонити проведення або припинити подальше проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій. При цьому процесуальні права слідчого у випадку незгоди 
прокурора з поданням слідчого дані норми не визначають, а норма частини 3 статті 40 КПК щодо 
дій слідчого у випадках відмови прокурора у погодженні клопотання є досить загальною. 

У статті 262 КПК «Огляд і виїмка кореспонденції» вказується обсяг прав і обов’язків «особи, 
яка проводить огляд поштово-телеграфної кореспонденції», у тому числі зазначається, що при 
відсутності речей чи документів, які мають значення для досудового розслідування, слідчий дає 
вказівку про вручення оглянутої кореспонденції адресату (частина 3 статті 262 КПК) та міститься 
норма, відповідно до якої про кожен випадок проведення огляду, виїмки або затримання 
кореспонденції складається протокол згідно з вимогами цього Кодексу (частина 4 статті 262 КПК). 

Проте дана норма, на нашу думку, не досить системно враховує нові функції суду при 
проведенні досудового розслідування, а саме завдання слідчого судді, визначені пунктом 18 
статті 3 КПК: здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за 
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.  
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Подібну функцію має виконувати і прокурор відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України 
«Про прокуратуру», а саме нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-
розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство [2]. 

Процес законодавчого розгляду КПК 2012 року відбувався досить активно, його недоліки та 
переваги були предметом жвавого обговорення, у тому числі у фаховій сфері. Зокрема, 
А. А. Коваль згрупував недоліки нового КПК в окрему класифікацію та навів такі його типові 
недоліки: 

1. Формулювання кримінально-процесуальних норм з порушенням логічних вимог і 
прийомів, яке надає підстави для неоднозначного або невірного їх тлумачення, в тому числі 
наявність суперечностей, неузгодженості між кримінально-процесуальними нормами, 
суперечності між кримінально-процесуальними нормами та нормами інших галузей права. 

2. Наявність прогалин у кримінально-процесуальних нормах. 
3. Недбалість при формуванні норм, наприклад, відсутність внесення змін у тих нормах, які 

давно цього потребують. 
4. Граматичні й синтаксичні помилки та калькування. 
5. Завантаженість закону декларативними положеннями. 
6. Дублювання норм у різних статтях та главах КПК [3 , с.478]. 
Проте при прогнозуванні застосування норм кримінального процесуального закону 

необхідно враховувати, що кожен нормативно-правовий акт, перш ніж реалізуватися в практичній 
діяльності (поведінці), як вказує Л. М. Шапілов, проходить через своєрідний «фільтр» - 
стереотипи, установки, оцінки, юридичні знання, тобто через правосвідомість, яка може і 
допустити зловживання правом, в тому числі за такими ознаками: 

1)  неналежне виконання обов’язків; 
2)  при зловживанні правом уповноважений суб’єкт допускає недозволене використання 

свого права, але при цьому спирається на суб’єктивне право; 
3)  уповноважений суб’єкт, діючи в рамках належного йому суб’єктивного права, 

використовує такі форми його реалізації, які виходять за встановлені законом рамки здійснення 
права [4]. 

Так, Н. В. Сухицька, досліджуючи особливості формування української правосвідомості на 
сучасному етапі визначає її як досить низький рівень для визначення України як правової держави 
[5]. 

За даними, наведеними Л. М. Гуртієвою за підсумки анкетування нею у 2012 році слідчих 
органів внутрішніх справ та прокуратури, в конфліктних ситуаціях у правовідносинах слідчого з 
органом дізнання, начальником слідчого відділу, прокурором присутній як антагональний, так і 
антагоністичний тип взаємодії. У більшості конфліктних ситуацій у правовідносинах з учасниками 
досудового слідства, переважає антагоністична модель взаємодії, яка має негативно-
деструктивний характер. Характерним стилем реагування на конфліктні ситуації для слідчих є 
суперництво (36,9 %), співробітництво (30,8 %), ухилення (13 %), компроміс (10,3 %), 
пристосування (9 %). Ця авторка вважає, що така ситуація частково обумовлена наступними 
факторами: 

1) відмінністю та суперечністю інтересів (в тому числі законних інтересів) суб’єктів 
кримінального процесу на досудових стадіях; 

2) відсутністю достатнього правового забезпечення процесуальної самостійності слідчого 
та моральних цінностей осіб, які беруть участь у провадженні по кримінальній справі на 
досудових стадіях; 

3) поширеним розповсюдженням правового нігілізму та професійної деформації слідчого, 
начальника слідчого відділу, прокурора, що призводить до порушення як правових, так і 
моральних норм; 

4) невиконанням або неналежним виконанням суб’єктами досудового провадження своїх 
прав та обов’язків; 
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5) зловживанням владою з боку слідчого, начальника відділу досудового слідства,
прокурора, а також зловживанням процесуальними правами з боку учасників досудового слідства 
[6]. 

Разом з тим, у кримінальному провадженні важливо узгоджувати з прокурором питання 
проведення окремих слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, та направляти до слідчого 
судді клопотання про дозвіл на їх проведення, в умовах не конфліктних ситуацій між слідчим та 
прокурором, а належної взаємодії між цими представниками сторони обвинувачення. 

Проте, на жаль, КПК не вирішив усіх нагальних питань такої взаємодії, а у ряді випадків 
окремі процесуальні норми визначені досить неоднозначно, у тому числі щодо керівництва 
досудовим слідством. Як зазначив Д. М. Мірковець, розробниками нового КПК необґрунтовано 
передаються прокуророві повноваження щодо контролю та організації розслідування у спосіб, 
коли слідчий же повинен обійняти статус технічного виконавця (фактично - «писаря»), що 
фіксуватиме усі вказівки та розпорядження прокурора, який набуває необмежених прав у сфері 
судочинства, а у випадках необхідності проведення більшості слідчих чи процесуальних дій, 
слідчому потрібно буде погоджувати свої рішення з прокурором, у разі ж незгоди прокурора з 
такими рішеннями, слідчий стане практично «недієздатним» [7, с.149]. 

На нашу думку, КПК містить й інші недоліки процесуального врегулювання дій, 
спрямованих на накладення арешту на кореспонденцію. Так, у КПК не врегульовуються питання, 
як має поступити слідчий, коли, проводячи огляд кореспонденції, він виявить речі або документи, 
що вказують на ознаки вчиненого чи підготовленого іншого злочину, про який не йдеться в ухвалі 
слідчого судді. Вважаємо доречним унормувати цю ситуацію по аналогії з проведенням обшуку 
(частина 7 статті 236 КПК), відповідно до якої такі речі та документи вилучаються навіть у 
випадку, коли вони не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл слідчого судді на 
проведення обшуку. Тож при виявленні таких об’єктів слідчий повинен їх вилучати і, як 
зазначається у частині 1 статті 214 КПК, після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела 
обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести 
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. 

Також доцільним заходом контролю, на нашу думку, є реалізація пропозицій 
В. Кальницкого, отриманих ним за результатами дослідження КПК Російської Федерації. Цей 
автор наводить точку зору щодо такої організації судового контролю слідчих дій, коли суд може 
покласти на особу, що здійснює слідчу дію обов’язок направити до суду відповідні протоколи, які 
дозволяють встановити судом законність проведеної слідчої дії [8, с. 29]. 

Враховуючи викладене, з урахуванням зменшення в КПК повноважень слідчого та 
розширення повноважень прокурора та слідчого судді, доцільно внести до статті 262 КПК такі 
доповнення: 

1) частину 3 викласти у наступній редакції: «Якщо при огляді кореспонденції виявлено речі чи
документи, які вказують на ознаки іншого злочину, вони вилучаються слідчим, про що невідкладно 
повідомляється прокурор. У разі відсутності речей чи документів, які мають значення для будь-
якого досудового розслідування, слідчий дає письмову вказівку про вручення оглянутої 
кореспонденції адресату.»; 

2) частину 4 доповнити абзацом другим такого змісту: «Копії протоколів з додатками про
проведення огляду, виїмки або затримання кореспонденції надсилаються слідчому судді». 

Якщо у КПК 1960 року такі пропозиції були б недоречними, оскільки б не відповідали 
функціям суду, то наразі вони дозволять, на наш погляд, підвищити якість проведення огляду та 
виїмки кореспонденції та відповідно створять гарантії захисту особи, суспільства та держави від 
кримінальних правопорушень шляхом своєчасного їх виявлення і розслідування. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що чинний КПК не повною 
мірою регулює правовідносини між слідчим, прокурором і судом, що не сприяє повному та 
всебічному розслідуванню злочинів. Вважаємо, що реалізація запропонованих доповнень до КПК 
дозволить покращити забезпечити право таємниці приватного спілкування при проведенні такої 
негласної слідчої (розшукової) дії, як накладення арешту на кореспонденцію. 
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Анотація. У статті розглядаються ймовірні ризики зниження соціальної безпеки України у світлі 

негативних тенденцій державної політики у сфері зайнятості населення .  Проведено комбінаційне групування 
регіонів України за рівнем зайнятості населення осіб працездатного віку відносно загальноукраїнського показника. 
Виявлено небезпеки формування вимушеної та прихованої зайнятості та їх вплив на ефективність політики 
гарантування соціальної безпеки у сфері зайнятості населення. 

Ключові слова: соціальна безпека, державна політика, зайнятість населення, ринок праці, соціальні загрози, 
ризики, небезпеки. 

Аннотация. В статье рассматриваются возможные риски снижения социальной безопасности Украины с 
целью выявления негативных тенденций государственной политики в сфере занятости населения. Проведено 
комбинационное группирование регионов Украины по уровню занятости населения лиц трудоспособного возраста 
относительно всеукраинского показателя. Выявлены опасности формирования вынужденной и скрытой занятости и 
их влияние на эффективность политики обеспечения социальной безопасности в сфере занятости населения. 

Ключевые слова: социальная безопасность, государственная политика, занятость населения, рынок труда, 
социальные угрозы, риски, опасности. 

Annotation. The article reviews the probable risks reduce social security of Ukraine in light of the negative trends of 
the state policy in the sphere of employment. Conducted clustering regions of Ukraine by the employment population rate 
persons of working age relative to the nationwide іndicator. Identified hazards and forced formation of hidden employment 
and their impact on the effectiveness of policies guaranteeing social security in employment population. 

Keywords: social security, public policy, employment, labor market, social threats, risks and dangers. 
 
Постановка проблеми. Соціальна безпека як важлива компонента національної безпеки 

у сучасних умовах набуває пріоритетності у гарантуванні не лише безпеки окремої особи, 
суспільства, а й зайнятості населення, безпеки ринку праці та міграційної безпеки. Саме тому 
структурна зв’язаність елементів функціонування та розвитку системи соціальної безпеки та 
безпеки ринку праці є істотною якісною характеристикою соціально-економічного зростання, 
зокрема на регіональному рівні. Розрив зв’язків між цими елементами може призвести до істотної 
дестабілізації та негативних соціальних, а  згодом й економічних наслідків.  

Окремим важливим аспектом цієї проблеми є й те, що держава для ефективної 
нейтралізації загроз національній економічній безпеці досить часто застосовує механізми 
соціальних обмежень та, гарантуючи безпеку громадян, забезпечуючи прогресивний розвиток 
і ефективне функціонування соціальної системи, перетворюється на джерело соціальних загроз 
унаслідок продукування інституційних ризиків, посилення соціально-напруженої незбалансованої 
соціально-економічної політики у просторово-територіальному та структурному аспектах. Отже, 
актуалізується питання виявлення ризиків зниження рівня соціальної безпеки та розроблення 
механізмів її гарантування в системі стратегій державного управління регіональним розвитком.  

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é Дослідженню проблем забезпечення 
макроекономічної рівноваги у сфері  соціальної політики, інституціалізації ринку праці та 
зайнятості населення, стійкому соціально - економічному зростанні та соціальній безпеці на 
державному та регіональному рівнях присвячені праці таких відомих вітчизняних науковців, як С. 
Бандура, В. Геєця, І. Гнибіденка, О. Дзьобаня, Я. Жаліла, Л. Ільчук, В. Куценко, Е.Лібанової, В. 
Новікової, О. Пищуліної, О.Позняка, Ю. Порохнявого,  Г. Пастернак-Таранушенко та ін.  
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Теоретико-методичні проблеми функціонування та регулювання ринку праці та зайнятості 
населення в Україні досліджували багато фахівців – Д. Богиня, О. Грішнова, Є. Качан, А. Колот, 
Л. Лісогор, У. Садова, Л. Семів, В. Федоренко, Л. Шевчук та ін.  

Постановка завдання. В існуючих наукових розробках, достатньо уваги приділено впливу 
соціальних факторів на безпечний суспільний розвиток, виділяються ті чи інші проблеми розвитку 
та функціонування ринку праці через інструменти соціальної політики держави, разом з тим, 
певною мірою відсутнє комплексне відображення наслідків неефективної політики зайнятості 
населення  в системі соціальної безпеки держави. Водночас можна констатувати і недостатню 
дослідженість проблем регіонального розвитку та трансформації окремих соціальних детермінант 
зайнятості у загрози соціальній безпеці, що визначає необхідність поглибленого вивчення 
окресленої проблематики та потребує відповідного комплексного дослідження. 

Враховуючи вищезазначене, метою статті є виявлення негативних наслідків політики 
регулювання ринку праці та зайнятості населення на регіональному рівні у напрямку створення 
передумов гарантування соціальної безпеки держави. Важливим моментом, у даному контексті, є 
обґрунтування напрямів легалізації ринку праці, в частині формування системи правових, 
адміністративних, організаційних заходів та інформаційного забезпечення в системі соціальної 
безпеки України. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначалося вище, однією з основних компонент системи 
соціальної безпеки є зайнятість населення, усунення загроз функціонування ринку праці та 
зміцнення соціальної безпеки. Забезпечення стабільного прозорого функціонування ринку праці є 
однією з  умов інтенсивного розвитку економіки, виконання якої у  трансформаційний період 
можливе лише за певних економічних важелів ефективного формування ринку праці та його 
рівноважної кон’юнктури.  

Незважаючи на економічне зростання регіонів, сьогодні ринок праці залишається 
деформованим і не здатним забезпечити паритет між попитом та пропозицією робочої сили. 
Недосконалим є й соціально-економічний механізм регулювання ринку праці, що виявляється 
у порушенні ринкових регуляторів зайнятості, високому рівні прихованого безробіття, низькій 
продуктивності праці, малоефективній соціальній політиці держави підтримки зайнятості на 
регіональному рівні. Протягом усього періоду після початку економічних реформ держава не 
змогла сформулювати цілісну концепцію політики на ринку праці. Там превалюють елементи 
“захисної реструктуризації” у структурі реструктуризації зайнятості, що передбачають пасивне 
пристосування підприємств до нових умов господарювання та недостатньо високі темпи 
зайнятості.  

Про це нагадують, зокрема, тенденції щодо зниження кількості економічно активного 
населення у 2007 — 2011 рр. (осіб у віці 15–70 років — на 1,18 %, працездатного віку — на 
1,73 %), на що суттєво вплинула демографічна криза в Україні, міграційні процеси тощо. У 
2004 — 2007 рр. офіційна частка економічно активного населення у віці 15—70 років зросла на 
1,3 % та осіб працездатного віку — на 1,2 %. Поряд з цим відбулося збільшення реальної частки 
економічно активного населення з урахуванням зайнятості в тіньовому секторі (на 0,4 %); 
чисельність економічно неактивного населення працездатного віку не змінювалася із 2004 р. 
і перевищила у 2007 р. 22 % від чисельності населення працездатного віку. Рівень зайнятості 
у 2007—2011 рр. підвищився на 0,5 % (з 58,7 до 59,2 %), а рівень безробіття зменшився 
у зазначений період на 1,5 % (з 6,4 до 7,9 %). Відповідно коефіцієнт ефективності зайнятості 
знизився з 0,87 до 0,85 (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Аналітична оцінка зміни основних показників ринку праці за 2007–2011 рр. 

Роки 

Економічно  
активне населення 

У тому числі  
у віці 15–70 років 

Ланцюгові 
темпи 

Коефі-
цієнт 
зайня
тості 

у віці  
15–70 років 

працездатного 
віку 

зайняте 
населення 

безробітне 
населення 

росту 
при-
росту

тис. осіб Δ, % тис. осіб Δ, %
тис. 
осіб 

Δ, % тис. осіб Δ, % % % – 

2007 22 322,3 0,3 20 606,2 0,3 20 904,7 0,8 1 417,6 –6,4 93,6 6,4 0,87 

2008 22 397,4 0,3 20 675,7 0,3 20 972,3 0,3 1 425,1 0,5 93,6 6,4 0,87 

2009 22 150,3 –1,1 20 321,6 –1,7 20 191,5 –3,7 1 958,8 37,5 91,2 8,8 0,82 

2010 22 051,6 –0,4 20 220,7 –0,5 20 266,0 0,4 1 785,6 –8,8 91,9 8,1 0,84 

2011 22 056,9 -0,02 20 247,9 -0,13 20 324,2 0,28 1732,7 -2,9 92,1 7,9 0,85 

2011/2007 –779,2 –1,18 -359,2 -1,73 -580,5 -2,77 +315,1 +22,2 – – – 

 
Визначальною рисою ринку праці України є усталений характер зайнятості та 

невідповідність динаміки зайнятості динаміці виробництва. У перші трансформаційні роки 
динаміка зайнятості населення чітко збігалася з динамікою виробництва. Проте, починаючи 
з 2001 р., ця тенденція змінилась; за нестабільної динаміки виробництва зайнятість невпинно 
зростала, тобто коливання в зайнятості були слабо синхронізовані з коливаннями в об’ємах 
виробництва. Втім, майже половина цього збільшення є статистичним артефактом.  

Так, комбінаційне групування регіонів України за рівнем зайнятості населення осіб 
працездатного віку відносно загальноукраїнського показника у 2010 р. дало змогу розподілити їх 
на дві групи. До регіонів з рівнем зайнятості вище середнього (межі інтервалів 58,5 — 63,6 %) 
можна віднести Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Харківську, Чернігівську, 
Миколаївську, Хмельницьку, Херсонську та Київську області, м. Київ, м. Севастополь та 
Автономну Республіку Крим. Нижчий рівень зайнятості спостерігався у Черкаській, Донецькій, 
Волинській, Львівській, Закарпатській, Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Полтавській, 
Луганській, Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Тернопільській та Івано-Франківській 
областях (межі інтервалів 52,3—58,5 %). Проведене дослідження показало, що у Івано-
Франківській та Тернопільській областях рівень зайнятості населення у 2010 р. був найнижчим 
і становив 52,3 та 54,3 % . 

Характерною ознакою ринку праці України є також низький рівень зайнятості осіб 
з інвалідністю: кількість працюючих інвалідів у 2011 р. знизилася на 2 % і становила 39 % від 
загальної чисельності інвалідів працездатного віку, тоді як в інших країнах рівень зайнятості цієї 
категорії громадян є значно вищим (наприклад, в Італії — 55 %, у Швеції — 60,1 %, у Китаї — 
майже 80 %). Основними причинами, які стримують зайнятість інвалідів в Україні, є: порівняно 
низький рівень освіти та професійної підготовки інвалідів; недостатній рівень підтримки тих, хто 
вперше виходить на ринок праці (випускників навчальних закладів); обмежена кількість робочих 
місць, на яких може бути задіяна праця інвалідів. 

Неврівноважена кон’юнктура українського ринку, що поєднує у собі протилежні тенденції: 
кон’юнктури дефіциту праці й кон’юнктури надлишку праці. В умовах України це виявляється, 
з одного боку, у вимушеній неповній зайнятості, а з іншого — в утриманні надлишкової 
зайнятості. Підтримка чисельності зайнятих на стабільному рівні досягається завдяки зниженню 
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тривалості та інтенсивності праці. У такому випадку витрати пристосування не концентруються на 
вузькій групі безробітних, а розподіляються на значне коло осіб, чий потенціал використовується 
лише частково. Це ризики вимушеної неповної зайнятості, які набувають широкого 
розповсюдження. Регіональні від-мінності у рівнях вимушеної неповної зайнятості наведені на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Рівень вимушеної неповної зайнятості населення в Україні (2010 р.) 

 
Однак, незважаючи на зниження рівня вимушеної неповної зайнятості на 42,2 % у 2000—

2010 рр., він все ще залишається високим у: Львівській, Волинській та Запорізькій (22,2—24,4 %), 
Хмельницькій та Полтавській областях (20,7—21,0 %). На рівні загальноукраїнського показника 
вимушеної неповної зайнятості населення знаходилися Черкаська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Автономна Республіка Крим, Луганська, Київська, Кіровоградська, Вінницька, 
Тернопільська, Херсонська, Житомирська, та Рівненська області (16,6—17,6 % ). У той же час 
Миколаївська, Дніпропетровська та Донецька області характеризувалися найнижчими 
показниками вимушеної зайнятості — від 12,7 до 14,2 % . 

Варто зазначити, що висока частка неповної зайнятості співставна з показниками 
безробіття. Це означає, що при загостренні проблем ринку праці підсилюється адміністративний 
тиск на бізнес з примусовим збереженням зайнятості, на що бізнес відповідає економією витрат 
у вигляді різкого скорочення заробітної плати. Такі процеси засвідчують, що в Україні 
відновлюються легальні (неповна зайнятість) і нелегальні (приховані затримки заробітної плати) 
адаптаційні механізми 90-х років минулого століття, коли кризові витрати розповсюджуються на 
всіх робітників через зниження заробітної плати, а не внаслідок локалізації витрат за допомогою 
механізмів вивільнення з наступною підтримкою безробітних державою, що забезпечує більшу 
соціально-політичну стабільність, проте призводить до погіршення людського капіталу та 
консервації неефективних робочих місць, сповільнюючи модернізацію економіки на стадії виходу 
з кризи. Причому вимушена неповна зайнятість отримала чітке інституційне оформлення у вигляді 
переведення на неповний робочий час або адміністративних відпусток. Треба визнати, що 
в самому феномені притримування робочої сили немає нічого нераціонального. У будь-яких 
економіках зайнятість реагує на зміни в об’ємах випуску продукції із запізненням. У 
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коротко-строковому періоді підприємства завжди будуть схильні до притримування робочої сили, 
якщо адаптація до негативних шоків унаслідок зміни чисельності працівників пов’язана 
з більшими витратами, ніж адаптація шляхом змін тривалості та інтенсивності праці.  

Проте в Україні масштаби та сталість надлишкової зайнятості надзвичайно великі [9, с. 6.]. 
Причина надлишкової зайнятості полягає в існуванні формальних та неформальних 
домовленостей між підприємствами та владою про відмову від масових вивільнень. 
Підтвердженням участі держави у підтримці надлишкової зайнятості є низка урядових постанов 
останнього часу, зокрема Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2010 р. № 330 “Про 
визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі” визначено 
випадки, в яких застосовується мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі, що 
законодавчо закріплює працю на умовах неповного робочого часу, зокрема на підприємствах 
бюджетних установ. 

Така державна підтримка сприяє консервації неефективної зайнятості. Надмірне 
розширення неформального та тіньового сектору, а також нерегламентована зайнятість 
у потенційно перспективних регіонах та самозайнятість у технологічно примітивних видах 
економічної діяльності постійно зростають. Експерти констатують фактичне завершення процесу 
реструктуризації тіньової економічної діяльності в межах держави. Ця діяльність стала фактичною 
складовою економіки.  

За оцінками Всесвітнього банку Україна має найбільший неформальний сектор, який сягає 
50 % ВВП, що ускладнює “діагностування” економіки. За розрахунками західних фахівців, 
критичним для країни є щорічний обіг у сфері тіньового сектору на рівні 15—35 % ВВП. Якщо 
обіг тіньового бізнесу перевищує 30 % ВВП, а кількість працюючих на нього — 40 % зайнятих, 
економіка втрачає керованість. Згідно з оцінками Міністерства економіки України за результатами 
2008 р. рівень тіньової економіки становив 31,1 % і, таким чином, вийшов за межі порогового 
значення (30 % ВВП). Крім того, це є максимальним показником, починаючи з 2001 р. За 
результатами 2009 р. рівень тінізації економіки зріс на 8 в. п. і досяг 39 % [10; 11, с. 36—42], що 
безумов-но вплинуло на збільшення показника прихованої (тіньової) зайнятості в межах регіонів 
України у 2000—2010 рр. (рис. 2).  

Проведене дослідження засвідчило, що рівень прихованої зайнятості зріс за 2000—2010 рр. 
на 2,5 % і становив на початок 2011 р. 33,4 %.  Тенденції до зростання прихованої зайнятості за 
цей період спостерігалися майже в усіх регіонах України, зокрема, у Вінницькій, Волинській, 
Львівській, Харківській та Одеській областях (від 4,6 до 32,1 %). Так, найвищий рівень прихованої 
зайнятості був у Івано-Франківській області (39,5 %), найнижчий у — Чернігівській, 
Житомирській областях та м. Києві (30,3—30,7 %). 

Трансформаційні умови розвитку ринку праці, високий рівень прихованої зайнятості та 
примітивізація професійно-кваліфікаційного базису економіки зумовли також низку проблем, 
пов’язаних з колективно-договірним регулюванням зайнятості, що є тим методом, який володіє 
великим динамізмом і здатний врахувати особливості державного регулювання загалом і кожного 
конкретного регіону.  
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Рис. 2. Рівень прихованої (тіньової) зайнятості населення в Україні (2010 р.) 

 
Соціальна значущість колективного договору полягає в тому, що цей нормативно-правовий 

акт, окрім того, що забезпечує регулювання трудових відносин у сфері застосування найманої 
праці та укладається з метою узгодження інтересів найманих працівників і власника або 
уповноваженого ним органу, ще й значною мірою впливає на безпеку зайнятості населення.  

Комбінаційне групування регіонів відповідно до меж інтервалів засвідчило високий рівень 
колективно-договірного регулювання ринку праці. Так, у порівнянні з 2000 р., частка працівників 
охоплених колективно-договірним регулюванням, зросла на початок 2011 р. на 1,9 % і становила 
81,6 %. Суттєве зменшення рівня колективно-договірного регулювання за досліджуваний період 
відбулося в 12 областях (найбільше в Херсонській — на 12, 4 %, Миколаївській — на 11 % 
областях). При цьому в 15 регіонах зросла кількість працівників, що уклали колективні договори 
(найбільше у Тернопільській — на 46,8 %, Вінницькій — на 27 % областях). Разом з тим, 
статистичними спостереженнями підтверджено найнижче охоплення колективними договорами 
працівників у м. Києві (65,2 %), Одеській (78,7 %), Київській (62,6 %) та Тернопільській (77,8 %) 
областях. 

Повертаючись до зростання ризиків прихованої зайнятості, варто зазначити, що їх 
існування спричинене іншою серйозною макроекономічною загрозою — безробіттям, яке 
зумовлене низкою соціально-економічних проблем у суспільстві та чинить безпосередній вплив на 
умови існування та життєвий рівень населення. До того ж безробіття не може бути прийнятним ні 
в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його поширення створює цілий комплекс 
проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, 
підприємство — персонал; зростають ризик соціального напруження, додаткові витрати на 
підтримку безробітних.  

Безпека ринку праці значною мірою залежить від мобільності робочої сили, яка в Україні 
залишається достатньо високою. Так, майже п’ята частина тих, хто працюють і отримують 
заробітну плату, щороку залишає свої робочі місця, і лише 1/8 з них наймається на роботу. 
Непокоїть і те, що кожен восьмий робітник будь-якого підприємства працює на ньому менше 
одного року. Наприклад, рівень звільнень 20 % означає, що кожен п’ятий робітник не 
працюватиме на цьому підприємстві наступного року. Відтак, зростає навантаження на одне 
вільне робоче місце, яке в середньому у 2010 р. становило 9 осіб і знизилося, у порівнянні 
з 2001 р., удвічі.  
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Групування регіонів відповідно до меж інтервалів за показниками безпеки функціонування 
ринку праці у 2010 р. дало можливість виявити певні регіональні розбіжності (табл. 2). 

Таблиця 2 
Комбінаційне групування регіонів відповідно до меж інтервалів за показниками 

безпеки функціонування ринку праці у 2010 р. 

Рівень 
безпеки 

функціонування 
ринку праці 

Межі 
інтервалів 

Області 

Рівень зайнятості, % 

Високий 59,8—63,6 м. Київ, м. Севастополь, АР Крим, Дніпропетровська

Середній 56,1—59,8 

Житомирська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, 
Миколаївська, Хмельницька, Херсонська, Київська, 

Черкаська, Донецька, Волинська, Львівська, Закарпатська, 
Вінницька, Одеська, Чернівецька, Полтавська, Луганська, 

Кіровоградська, Рівненська 

Низький 52,3—56,1 Сумська, Тернопільська, Івано-Франківська 

Рівень безробіття, % 

Високий 
9,53—

11,40 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Чернігівська, 

Вінницька, Черкаська, Житомирська, Полтавська 

Середній 7,67—9,53 
Кіровоградська, Закарпатська, Херсонська, 

Хмельницька, Волинська, Чернівецька, Донецька, 
Миколаївська, Івано-Франківська, Львівська 

Низький 5,80—7,67 
Запорізька, Київська, Луганська, Харків-ська, 

Дніпропетровська, АР Крим, Одеська, м. Севастополь, м. 
Київ 

Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 

Високий 59,4—89,0 Черкаська, Івано-Франківська 

Середній 29,9—59,4 Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Сумська 

Низький 0,30—29,9

Рівненська, Тернопільська, Чернігівська, 
Полтавська, Миколаївська, Волинська, Запорізька, 
Чернівецька, Закарпатська, Житомирська, Львівська, 

Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Одеська, 
Автономна Республіка Крим, Дніпропетров-ська, Київська, 

м. Севастополь, м. Київ 

Так, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Луганська, Харківська, Одеська області, м. 
Київ, м. Севастополь та Автономна Республіка Крим мають хороші умови на ринку праці: високий 
рівень зайнятості, переважно вище або значно вище середнього (59,8—63,6 %), низький рівень 
безробіття (5,80—7,67 %), низьке навантаження на одне вільне робоче місце (0,3—17,0 осіб). У 
більшості випадків динаміка є кращою або близькою до середньої.  

Серйозні проблеми на ринку праці притаманні Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, 
Полтавській, Кіровоградській та Рівненській областям. Незважаючи на середній рівень зайнятості, 
у більшості випадків нижче середнього (57,5—59,8 %), рівень безробіття зазвичай значно вище 
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середнього (6,3—9,0 %), сильний тиск пропозиції робочої сили (9,0—10,5 %) тенденції зайнятості 
кращі середнього рівня, тенденції безробіття — у більшості випадків близькі до середнього.  

Висновки. Таким чином, усі ризики виникнення безробіття, пов’язані з недостатністю 
державної політики регулювання ринку праці у трансформаційній економіці України можна 
поділити на групи, відповідно до рівнів суспільних відносин: на міжнародному рівні — низька 
конкурентоспроможність економіки, її надмірна відкритість і слабкий державний захист 
внутрішнього ринку, відсутність національних пріоритетів розвитку, неефективна участь 
у процесах регіональної економічної інтеграції, дезорієнтація курсу зовнішньоекономічної 
політики; на макрорівні — системна криза, трансформаційний спад, структурні зрушення, 
деіндустріалізація, інституційні деформації, тінізація економіки, маргіналізація певних верств 
населення; на мікрорівні — криза праці та системи менеджменту, поглиблення відчуження 
найманих працівників від праці й власності; на особистісному рівні — зниження рівня освіти та 
кваліфікації, не сформованість нових ціннісних орієнтирів та ринкової мотивації [4, c. 198]. 

Для подолання негативних явищ у сфері зайнятості та регулювання ринку праці у напрямку 
зміцнення соціальної безпеки держави  необхідно, в першу чергу, здійснити заходи для 
реформування ринку праці; створити сприятливі умови для забезпечення продуктивної вільно 
обраної зайнятості; забезпечити державну підтримку високої мобільності робочої сили; запобігти 
масовому безробіттю, яке виникає внаслідок структурних змін в економіці; розробити конкретні 
заходи щодо соціального захисту працівників на випадок банкрутства підприємств; сприяти 
соціальному захисту неконкурентоспроможних верств населення; запобігти перетворенню 
безробіття на довгострокове, застійне, сприяти швидкому працевлаштуванню безробітних 
громадян.  
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. Застосування податкового стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності в умовах впровадження норм податкового кодексу України 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМ 

ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
Варналій З.С. 

(д.е.н., професор) 

Анотація. У статті проаналізовано вплив норм Податкового кодексу України на процес здійснення 
податкового стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності, показано його позитивні та негативні сторони. 
Окреслено коло проблемних питань в цій сфері та наведено ряд практичних рекомендацій щодо їх вирішення. 

Ключові слова: податкове стимулювання, підприємницька діяльність, суб’єкти підприємництва, 
Податковий кодекс України, національна економіка. 

Аннотация. В статье проанализировано влияние норм Налогового кодекса Украины на процесс 
осуществления налогового стимулирования субъектов предпринимательской деятельности, показано его 
положительные и отрицательные стороны. Очерчен круг проблемных вопросов в этой сфере и приведен ряд 
практических рекомендаций по их решению. 

Ключевые слова: налоговое стимулирование, предпринимательская деятельность, субъекты 
предпринимательства, Налоговый кодекс Украины, национальная экономика. 

Annotation. In the article the influence of Tax Code of Ukraine on the tax stimulation process of economic entities is 
analyzed. The author describes its positive and negative sides, reveals the problem aspects in this sphere and gives some 
propositions concerning its improvment. 

Keywords: tax incentives, entrepreneurship, business entities, the Tax Code of Ukraine, national economy. 

Актуальність дослідження. Відразу після здобуття Україною незалежності розпочався 
перехід нашої держави до ринкової економіки. Як відомо основою ринкових економічних 
відносин є підприємницька діяльність, яка являє собою один з головних чинників забезпечення 
розвитку національної економіки. Все це вимагало від української влади, з самого початку 
побудови держави, розробки та втілення в життя комплексу різноманітних заходів націлених на її 
стимулювання. Практика зарубіжних країн з розвиненою ринковою економікою показувала, що 
основним механізмом забезпечення побудови міцного підприємницького сектору є здійснення з 
боку держави його податкового стимулювання. У зв’язку з цим в Україні в 90-х роках минулого 
століття також було, з метою побудови сучасної ринкової економіки та залучення іноземних 
інвестицій в пріоритетні галузі вітчизняного господарства, розроблено та впроваджено в життя 
низку  заходів націлених на забезпечення податкового стимулювання підприємництва. Дані заходи 
мали різносторонній характер та закріплювалися у відповідних нормативних актах, в тому числі й 
у тих, що регулювали функціональну діяльність податкової системи України. З уведенням в дію 1 
січня 2011 р. Податкового кодексу України (ПКУ) порядок здійснення податкового стимулювання 
підприємницької діяльності став регулюватися нормами даного документу та зазнав певних змін. 
Саме тому ми вважаємо, що дослідження процесу здійснення податкового стимулювання суб’єктів 
підприємницької діяльності в Україні в умовах дії Податкового кодексу є актуальним.  

Дослідженням різного роду проблемних питань у сфері здійснення податкового 
стимулювання підприємницької діяльності в Україні, у тому числі й за умов дії Податкового 
кодексу, займалися наступні вчені: В. Александрова, В. Андрущенко, А. Гальчицький, В. Геєць, 
М. Гірняк, М. Денисенко, Ю. Іванов, С. Ілляшенко, А. Кінах, О. Кириленко, А. Крисоватий, І. 
Луніна, С. Онишко, В. Семеноженко, А. Соколовська, І. Чугунов та інші. Результати проведених 
ними досліджень є теоретично значущими та практично цінними. Проте динамічний поступ у 
сфері податкового стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності потребує постійних 
досліджень проблемних питань у даній галузі. 

Мета статті. Метою проведення даного дослідження є вивчення впливу норм Податкового 
кодексу України на процес здійснення податкового стимулювання суб’єктів підприємницької 
діяльності, виокремлення проблем в цій сфері та розробка націлених на їх вирішення практичних 
рекомендацій. 

Виклад основного матеріалу. Здійснення державою податкового стимулювання суб’єктів 
підприємницької діяльності є одним з ключових чинників, що забезпечують її розвиток та, 
відповідно, сприяють зростанню рівня національної економіки. Світовий досвід показує, що 
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практично всі країни, яким притаманна економічна система ринкового типу,   використовують 
даний механізм для забезпечення розвитку власного підприємницького сектору. Не є винятком в 
цьому контексті і країни з перехідною економікою, в тому числі й України. В загальному під 
податковим стимулюванням підприємницької діяльності на сьогоднішній день науковці розуміють 
систему платежів та зборів до державного та місцевих бюджетів, яка спонукає та заохочує, 
фізичних і юридичних осіб до розвитку виробництва та підвищення його ефективності. Як показує 
практика, при здійсненні податкового стимулювання підприємництва використовуються різні 
інструменти, основними з яких є: зниження ставок податків, інвестиційна податкова знижка, 
відміна податків на реінвестування, податкові угоди з іншими країнами, податкові кредити, 
створення спеціальних економічних зон із особливим режимом оподаткування інноваційної та 
інвестиційної діяльності тощо. Дані інструменти можуть застосовуватися в різних формах. 
Найпоширенішими формами податкового стимулювання є: диференціація податкових ставок 
залежно від соціально-економічного значення галузі та її продукції для національної економіки, 
повне або часткове звільнення суб’єктів господарювання від сплати податків, надання їм пільг, 
звуження бази оподаткування, надання податкових канікул та інше  [9].   

Податкове стимулювання підприємницької діяльності в Україні, як уже вище зазначалося, 
розпочалося практично відразу після здобуття незалежності – на перших етапах побудови 
ринкової економіки. Його здійснення закріплювалося наступними нормативно-правовими актами: 
Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України, Законами України «Про 
інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про оподаткування прибутку 
підприємств», «Про податок на додану вартість», «Про проведення економічного експерименту на 
підприємствах гірничо-металургійного комплексу України», «Про загальні засади створення i 
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», Указом Президента України «Про 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» № 746/99 
від 28.06.99 р. Тут закріплювалися різні форми та методи проведення податкового стимулювання, 
яке в основному полягало в здійсненні пільгового оподаткування ПДВ та прибутковим 
податковим, а також забезпеченні створення спрощених умов бізнесу. Але, як показала практика, 
передбачені вище переліченими нормативно-правовими актами, заходи по стимулюванню 
підприємницької діяльності не були повністю реалізованими та не принесли очікуваного ефекту 
для національної економіки. Відповідно постала необхідність їх зміни та удосконалення, що й 
було здійснено у процесі реформування вітчизняної податкової системи в рамках прийняття 
Податкового кодексу України де були прописані нові умови здійснення податкового 
стимулювання підприємницької діяльності. Пропонуємо розглянути їх сутність та вплив на 
розвиток національної економіки більш детально. 

З уведенням в дію Податкового кодексу України з 1 січня 2011 року відбулися певні зміни 
у процесі здійснення податкового стимулювання підприємницької діяльності. Відповідними 
нормами Податкового кодексу закріплено використання стимулюючої функції податків, для 
забезпечення зростання та розвитку підприємництва в нашій державі. Так в даному нормативно-
правовому документі закладено зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 17%, 
що повинно забезпечити падіння ціни та підвищення конкурентоздатності товарів. 
Адміністрування ПДВ передбачено побудувати таким чином, щоб його сплата проводилась у 
строки, які дають можливість суб’єктам підприємницької діяльності користуватися сумами 
вхідного ПДВ як безпроцентним кредитом від держави й у такий спосіб поповнювати власні 
оборотні кошти. Також передбачено проводити його автоматичне бюджетне відшкодування, що 
забезпечить покращення фінансового стану підприємств [2]. Податковим кодексом збережено 
пільгу пов’язану з наданням суб’єктам господарювання податкового векселя з ПДВ із терміном 
погашення на 360 днів з метою стимулювання заходів з енергозбереження; підтримки розвитку 
виробництва високотехнологічної продукції в Україні; стимулювання інноваційної діяльності; 
стимулювання реконструкції і модернізації діючих та будівництва нових об'єктів нафтопереробної 
і нафтохімічної галузей. Передбачено право видачі податкового векселя з терміном погашення на 
720 днів при ввезенні устаткування, обладнання, комплектуючих та на 180 днів – при ввезенні 
матеріалів для платників податку на додану вартість, які реалізують інноваційні проекти в 



155 
 

технологічних парках. Кодекс також передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість 
продуктів для науково-дослідних робіт та результатів інтелектуальної власності, зареєстрованих в 
законодавчому порядку [1].  

Серед інших важливих новацій Податкового кодексу, що націлені на стимулювання 
підприємницької діяльності в Україні, слід відзначити зниження ставки податку на прибуток 
підприємств з 25% до 16%. Змінюючи ставки податку на прибуток, держава на сьогоднішній день 
має на меті створення нових чи посилення існуючих стимулів до виробництва, до 
капіталовкладень.  

Податковим кодексом України також передбачено надання спеціальних інвестиційних 
пільг: інвестиційно-інноваційний податковий кредит; пільга на інвестування об’єктів 
інфраструктури, які передаються у державну або комунальну власність; пільги з 
енергозбереження. Врегульовано питання оподаткування операцій з фінансового лізингу, які 
дозволять надати нових стимулів цій формі інвестування. Передбачається введення для 
виробників високотехнологічної продукції та інноваційних підприємств 25% ставки амортизації 
до первісної вартості основних засобів. Рівень амортизаційної знижки щодо активної частини 
капіталу збережено і навіть збільшено, зокрема, щодо комп’ютерної техніки. Створюються 
передумови інвестиційної привабливості шляхом встановлення права на відшкодування податку 
на додану вартість за результатами двох звітних періодів для платників, що експортують 
продукцію, мають інвестиційні витрати та здійснюють сезонну діяльність [1]. 

Провівши аналіз структури та положень Податкового кодексу України більшість вчених 
сходяться на думці, що даним нормативно-правовим документом закладено нові підходи до 
здійснення податкового стимулювання підприємницької діяльності в Україні. В контексті 
вищесказаного особливо варто відзначити передбачення у даному нормативно-правовому 
документі, базового блоку, присвяченого регулюванню стимулювання підприємництва в Україні. 
Ним є Розділ ХIV «Спеціальні податкові режими» цього кодексу.  

 Заслуговує на увагу в  цьому контексті Глава І «Спрощена система оподаткування обліку 
та звітності» цього Розділу. У відповідності до її положень всі суб’єкти господарювання (фізичні 
та юридичні особи), що відповідають ряду критеріїв мають право на сплату замість визначених 
законодавством податків та зборів єдиного податку. Розмір останнього залежить від специфіки 
платника. Так законодавчо передбачено, поділ всіх суб’єктів господарювання, що мають право на 
податкову пільгу у вигляді сплати єдиного податку, на чотири групи.  

До першої групи відносяться фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках 
та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу 
яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень. До другої – фізичні особи - 
підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, 
платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у 
сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають 
сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, а обсяг 
отримуваного ними доходу не перевищує 1 000 000 гривень. В третю групу входять фізичні особи 
– підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не 
використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах,  одночасно не  перевищує 20 осі і обсяг їх доходу не перевищує 3 000 000 гривень. 
Четверту групу складають юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб та обсяг доходу яких не перевищує 
5000000 гривень. Ставка єдиного податку для всіх його платників визначається у відповідності до 
якої з вищеописаних груп вони відносяться. Так ст. 293 Податкового кодексу України 
передбачено, що платники єдиного податку, які відносяться до першої групи сплачують його у 
розмірі від 1 до 10% величини мінімальної заробітної плати; платники другої групи – від 2 до 20% 
розміру мінімальної заробітної плати. Відсоткова ставка єдиного податку для третьої і четвертої 
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груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі: 3 відсотки доходу – у разі сплати 
податку  на додану вартість згідно з цим Кодексом та у розмірі 5 відсотків доходу – у разі 
включення податку на додану вартість до складу єдиного податку[7]. 

Останнім часом межі застосування вищеописаної податкової пільги були суттєво 
розширені, що неодмінно позитивно вплине не розвиток підприємницького сектору України. Суть 
дано розширення полягає в наступному. Відповідно до норм Закону України від 5 липня 2012 року 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у 
зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» перелік груп суб’єктів 
господарювання, що мають право на пільгове оподаткування у вигляді сплати єдиного податку 
доповнений двома позиціями – п’ятою та шостою групами відповідно. До п’ятої групи відносяться 
господарюючі суб’єкти фізичні особи-підприємці, які протягом календарного року відповідають 
наступній сукупності критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; обсяг отриманого 
ними  доходу не перевищує 20000000 гривень. До шостої групи віднесено платників податків – 
юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року 
відповідають таким критеріям: середньооблікова кількість найманих ними працівників не 
перевищує 50 осіб, а обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень. У відповідності з нормами 
вищезгаданого закону сума єдиного податку, що має сплачуватися суб’єктами господарювання, 
що відносяться до п’ятої та шостої груп складає 7 відсотків доходу – у разі сплати податку на 
додану вартість або 10 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу 
єдиного податку.  

Дані зміни на наш погляд сприятимуть деякою мірою детінізації вітчизняної економіки та 
розвитку різноманітних форм підприємництва, що матиме у своєму розпорядженні суттєві 
ресурси, які буде легально використовувати у процесі функціональної діяльності, сприяючи тим 
самим розвитку та зростанню національної економіки нашої держави. 

Ще одним позитивним моментом є закріплення в ПКУ можливості надання так званих 
податкових канікул для малого і середнього бізнесу. Відповідно п. 154.6. ст. 154 ПКУ на період з 1 
квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на 
прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з 
початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного 
періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових 
відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та 
які відповідають одному із таких критеріїв:  

а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;  
б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх 

попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг 
доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких 
середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;  

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством 
порядку в період до набрання чинності цим Податковим кодексом та у яких за останній 
календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного 
мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.  

При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому 
звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або 
середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у 
зазначеному пункті, то вони зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному 
періоді, за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 ПКУ [4]. 

Варто звернути увагу також на главу ІІ Розділу ХIV «Фіксований сільськогосподарський 
податок» вищезгаданого розділу ПКУ. Вона повністю націлена на забезпечення стимулювання 
підприємницької діяльності у пріоритетній для нашої держави сфері сільського господарства. 
Нормами даної глави передбачено встановлення фіксованого сільськогосподарського податку, до 
платників якого будуть віднесені юридичні та фізичні особи, які займаються виробництвом 
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(вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, причому сума, одержана 
ними від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її 
переробки за попередній, повинна перевищувати 70 відсотків загальної суми валового доходу 
підприємства. У відповідності з цим виробники  сільськогосподарської продукції – юридичні 
особи звільнятимуться від сплати податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на 
нерухомість та збору до Державного соціального фонду. Щодо фізичних осіб, які підпадають під 
визначення платника фіксованого сільськогосподарського податку, то вони відповідно будуть 
звільнені від сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, податку на 
нерухомість та збору до Державного соціального фонду. Цікавою є також правова норма даної 
глави згідно якої передбачено здійснення стимулювання приросту кількості працівників та їх 
офіційного прийняття на роботу передбачається встановлення пільг з оподаткування тим суб'єктам 
малого підприємництва та сільськогосподарським виробникам – юридичним особам, у яких за 
результатами року буде відмічено зростання середньоспискової кількості працівників і які при 
цьому не матимуть заборгованості з виплати заробітної плати [7]. 

Загалом, як бачимо з вищенаведеного матеріалу, Податковим кодексом України 
передбачені досить сприятливі умови для функціонування суб’єктів малого підприємницької 
діяльності, які, як показує практика зарубіжних країн, є одним з основних джерел генерації 
інновацій та розвитку підприємництва у всіх сферах суспільно економічного життя. Так дані 
умови оподаткування сприятливо впливають на створення та функціонування венчурних 
підприємств, які за своєю сутністю є інноваційними. Хоча, на наш погляд для останніх необхідно 
розробити окремий пільговий режим оподаткування. 

Новим податковим законодавством також передбачено введення в дію спеціального 
режиму оподаткування для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні 
проекти на основі інноваційних технологій, за умови, що дані проекти пов'язані з модернізацією 
діючих та створенням нових виробництв. Податковим кодексом, зокрема, передбачено 
використання у вітчизняній практиці господарювання низки популярних у розвинених країнах 
світу податкових інструментів стимулювання підприємницької діяльності. До таких інструментів 
відносяться: можливість отримання відповідними суб’єктами господарювання інвестиційного 
податкового кредиту; можливість оновлення основних фондів за прискореним методом 
амортизації; надання підприємствам і технопаркам при реалізації ним інноваційних проектів та 
ввезенні високотехнологічного обладнання для реалізації відповідних проектів таких податкових 
пільг як зменшення або тимчасове скасування податку на прибуток та ПДВ. У разі не цільового 
використання відповідними суб’єктами господарювання наданих їх вищезгаданих податкових 
пільг Податковим кодексом передбачено застосування до них відповідних чітких, різноманітних 
штрафних санкцій [4]. На думку деяких дослідників відповідні положення Податкового кодексу, 
що регулюють встановлення спеціальних податкових режимів, фактично відновлюють та істотно 
вдосконалюють раніше скасовані вище згадуваних Законів України «Про інноваційну діяльність» 
та «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» у частині здійснення 
податкового стимулювання діяльності таких парків.  

В цілому, варто відзначити, що результатом практичного застосування норм та положень 
запроваджених Податковим кодексом України має стати стимулювання господарюючих суб’єктів 
до зниження частки збиткових виробництв, а також до підвищення прибутковості виробництва – 
основного чинника, що забезпечує умови для саморозвитку, активізації інвестиційної та інших 
видів підприємницької діяльності. 

Але незважаючи на вступ у дію норм Податкового кодексу низка проблем пов’язаних зі 
здійсненням податкового стимулювання підприємницької діяльності в нашій державі так і 
залишається не вирішеною. У відповідності з цим, варто відзначити що, в Україні на сьогоднішній 
день не вистачає дієвих механізмів підтримки суб’єктів підприємницької діяльності з метою 
стимулювання їх діяльності у ринковому середовищі як незалежних від держави економічних 
агентів. Так в нашій державі на сьогодні немає ефективних механізмів підтримки суб’єктів 
підприємницької діяльності для того, щоб стимулювати їх працювати у ринковому середовищі як 
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економічних агентів, незалежних від держави. У відповідності до чого відзначається той факт, що 
регулюючий та стимулюючий потенціал оподаткування в Україні використовується недостатньо. 

Відзначимо також, що застосовувані в нашій державі раніше та закріплені діючим 
Податковим Кодексом пільги у сфері оподаткування мають низьку ефективність при здійсненні 
стимулювання підприємницької діяльності. У цьому контексті, для підвищення їх ефективності, на 
наш погляд доцільно: по-перше, зменшити загальний податковий тягар, по-друге, спростити 
адміністрування податків; по-третє, забезпечити налагодження партнерських взаємовідносин між 
платниками податків та вітчизняними органами, що можливо досягти шляхом перетворення 
останніх в сервісну службу. Втілення в життя цих пропозицій має забезпечити повернення довіри 
до податкової системи країни з боку платників податків, та дасть змогу більш ефективно 
застосовувати систему податкових пільг в подальшому.  

В контексті вищесказаного зазначимо, що деякі науковці вважають, що з метою 
підвищення ефективності податкового стимулювання підприємницької діяльності для 
національної економіки, держава повинна забезпечити проведення реінвестування у розширення 
чи удосконалення виробництва, коштів отриманих підприємством у результаті дії податкових 
пільг. У контексті цього пропонується закріпити положення про обов’язковість проведення 
підприємствами реінвестування пільгових коштів у Податковому Кодексі України [8].  Також на 
сьогоднішній день для забезпечення розвитку підприємницького сектору в Україні має 
відбуватися процес створення альтернативних виробництв на малих та середніх підприємствах, 
що повинен стимулюватися податковою політикою у формі зменшення податкових ставок та 
збільшення неоподаткованого мінімуму. В кризових умовах коли економічна ситуація на 
підприємствах є нестабільною податкове стимулювання має бути  зосереджене, як уже вище 
зазначалося, на забезпеченні зниження податкового тиску, що дозволить збільшити обсяги 
виробництва, підняти заробітну плату робітникам, чи знизити ціну товару. Все це забезпечить 
вихід вітчизняних підприємств з депресивного стану, появу та розвиток нових  сфер національної 
економіки. 

На думку багатьох вітчизняних вчених головними напрямами забезпечення податкового  
стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності в перехідний період, окрім вище перелічених, 
повинні бути: розширення сектору малого бізнесу, зокрема у формі венчурних підприємств, 
шляхом забезпечення його пільгового оподаткування, що дасть змогу, з одного боку, забезпечити 
зайнятість значної частини населення, а з другого – значною мірою прискорити процеси розвитку 
національної економіки; оптимізація співвідношення між фінансовими ресурсами, мобілізованих 
до бюджетів різних рівнів у вигляді податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, і 
грошовими засобами, що залишаються в розпорядженні фізичних та юридичних осіб; зміна 
співвідношення між податками, які сплачуються населенням і підприємницькими структурами, за 
рахунок істотного збільшення доходів фізичних осіб; посилення ролі прямих податків і, зокрема, 
податку на прибуток, податку на власність, податку на використовувані ресурси і скорочення 
непрямих податків, передусім універсальних акцизів; збільшення податкової бази зі значної 
кількості прямих податків, використання обґрунтованих податкових ставок залежно від виду 
діяльності та отриманих доходів; підвищення ролі місцевих податків і на цій основі збільшення 
фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, забезпечити встановлення еластичних 
диференційованих податкових ставок з прибуткового податку [6].  

В цьому контексті заслуговує на увагу позиція Крищук Ю. В., що пропонує здійснювати 
диференціювання ставок пайових податків (ПДВ, ПДФО, податок на прибуток підприємств) з 
урахуванням можливостей суб’єктів господарювання їх сплачувати та економічної і соціальної 
корисності різних видів діяльності. На думку автора відповідні положення мають бути внесені до 
ПКУ [5].  

На наш погляд даний перелік також доцільно доповнити наступними заходами: зниження 
фіскального тиску на підприємців з боку податкових органів та перехід останніх до сервісного 
обслуговування платників; надання більшої кількості різного роду податкових пільг суб’єктам 
господарювання реального сектору економіки, з метою розвитку вітчизняного виробництва та 
посилення його конкурентоспроможності; виокремлення чіткого переліку пріоритетних галузей 
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економіки та створення спеціальних податкових умов для їх існування; забезпечення зростання 
рівня податкового стимулювання інноваційної підприємницької діяльності шляхом використання 
різного роду податкових пільг при виконання інноваційних проектів та здійсненні науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт, стимулювання використання об’єктів права 
інтелектуальної власності й удосконалення амортизаційного стимулювання. 

Висновки. В цілому, підсумовуючи все вищевикладене, можемо зазначити, що в Україні 
фактично відразу після здобуття незалежності розпочався процес здійснення податкового 
стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності. Даний процес мав на меті забезпечити 
пришвидшення темпів побудови в нашій державі ринкової економіки. Протягом перших років 
незалежності було розроблено та закріплено на законодавчому рівні основні концептуальні 
положення з цього питання. Проте на жаль у зв’язку з нестабільною економічною ситуацією в 
країні більшість із запропонованих заходів податкового стимулювання різних видів 
підприємницької діяльності так і не були втілені у життя.  

На сьогоднішній день, спостерігається позитивна динаміка у цій сфері, що забезпечується 
нормами уведеного на початку 2011 року в дію Податкового кодексу. Даним нормативно-
правовим документом закріплено проведення податкового стимулювання пріоритетних галузей 
економіки, та різних форм підприємницької діяльності. В той же час забезпечено загальне 
скорочення податкового навантаження на бізнес, спрощено процес адміністрування податків, що 
деякою мірою вже забезпечило розвиток підприємництва у країні в цілому, та має покращення 
суспільно-економічного життя. 

Але незважаючи на всі позитивні зміни у процесі податкового стимулювання 
підприємницької діяльності, що були здійснені завдяки впровадженню в життя норм Податкового 
кодексу України він далекий від своєї оптимальності. Особливо тут варто відзначити, те що 
державна податкова служба України й до нині залишається фіскальним органом, а не є сервісною 
службою, яка забезпечує виконання підприємцями власних податкових зобов’язань. На наш 
погляд дана проблема потребує першочергового вирішення.  

Загалом, з усього вищевикладеного, можемо констатувати, що процес податкового 
стимулювання підприємницької діяльності на сьогоднішній день здійснюється не в повній мірі, а 
закріплених у ПКУ форм його проведення не достатньо. Все це, відповідно, вимагає втілення в 
життя вищевикладених пропозицій щодо удосконалення даного процесу. Останнє забезпечить 
зростання рівня розвитку підприємництва в Україні, що відповідно сприятиме зростанню 
національної економіки та конкурентоспроможності держави на світовій арені. 
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Анотація. У статті розглядається світовий досвід державного регулювання та фінансового забезпечення 
інноваційно-інвестиційних процесів.  
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Summary. The article defines the global experience of government regulation and financial providing of innovation 
and investment processes. 
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Глобалізація світової економіки загострює конкуренцію на міждержавному, 

міжрегіональному та мікроекономічному рівнях порушуючи конкурентні переваги суб’єктів 
міжнародних економічних відносин. Глобальний економічний розвиток передбачає відкритість 
національних кордонів для вільного переміщення факторів виробництва, робочої сили, інформації 
та технології. Це вимагає постійного вдосконалення, гнучкого пристосування  до трансформацій 
світової кон'юнктури та турбулентного конкурентного середовища.  

Постановка проблеми. Інновації виступають визначальним чинником забезпечення 
динамічного розвитку країн та регіонів світу в умовах прискорення чергового етапу науково-
технічного прогресу, що викликаний глобальною фінансово-економічною кризою. В Україні 
накопичився ряд проблемних питань, що перешкоджають активізації інноваційної політики серед 
яких: незначний рівень інтеграції країни у світовий інноваційний простір, недостатній рівень 
розвитку виробничої інфраструктури, відсутність системного зв’язку між наукою та 
виробництвом, низький рівень фінансування наукових робіт та низький рівень інноваційного 
менеджменту, що визначає актуальність розгляду світового досвіду фінансового забезпечення 
інноваційно-інвестиційних процесів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти зарубіжного досвіду формування та 
реалізації державної інноваційної політики розглядають Г. Андрощук, Ю.Бажал, В. Будкін, 
В.Голенко, Ю.Степанов, В.Садков, Н.Бронова, В.Денисюк, З.  Шмігельська. Незважаючи на 
ґрунтовність  напрацювань науковців у цій сфері, необхідно зазначити, що окремі питання 
дослідження зарубіжного досвіду фінансування інноваційно-інвестиційних процесів залишаються 
недостатньо розкритими і потребують подальшого вивчення.  

Метою статті  є аналіз досвіду державного регулювання та фінансового забезпечення 
інноваційно-інвестиційних процесів на прикладі країн, які досягли успіхів в економічному 
розвитку та визначення напрямків активізації інноваційної діяльності  в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Глобалізація, як визначає відомий американський дослідник 
Т. Фрідман, «це… інтеграція ринків, націй-держав і технологій, що дозволяє індивідуумам, 
корпораціям, націям-державам досягати будь-якої точку світу швидше, дальше, глибше і дешевше, 
ніж раніше… Глобалізація має свій власний вимір економічних правил, які базуються на відкритті, 
дерегуляції і приватизації національних економік з метою зміцнення її конкурентоспроможності і 
збільшення привабливості для іноземного капіталу»[1]. В еру глобалізації змінюються функції 
держави та основні її функції зосереджуються на фінансовому, інституційному та правовому 
регулюванні з метою створення сприятливих умов для суб’єктів економічних відносин. 

 Зважаючи на це кожна з  держав має свої специфічні особливості формування інноваційної 
політики та системи її фінансового забезпечення. Так, у Сполучених Штатах Америки 
регулювання інноваційної діяльності реалізується шляхом децентралізованого управління в якому 
держава відіграє провідну роль. У США рушійною силою інноваційного розвитку є малий 
інноваційний бізнес. Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів забезпечує Уряд 
США і приватні фірми. Кошти федерального бюджету США розподіляються на конкурсній основі 
через систему грантів та контрактів, що виділяються приватним промисловим корпораціям, а 
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також федеральним лабораторіям і дослідницьким центрам. Фінансування всіх розробок та 
нововведень в США здійснюється приблизно в таких пропорціях 35 % -  з федерального бюджету, 
60% - за рахунок власних коштів промислових компаній, 5% - кошти штатів, органів місцевого 
самоврядування. Формування інноваційної політики в американському державному механізмі є 
результатом спільної діяльності понад 40 міністерств і відомств (Адміністрації у справах малого 
бізнесу, Національного наукового фонду,  Американської асоціації розвитку науки, Адміністрації 
технологій та ін.), і не є функцією чітко визначеного органу [2]. 

Основними організаційними структурами інноваційного процесу у США є: технополіси, 
науково-технічні парки, малі інноваційні фірми, науково-дослідні консорціуми, венчурні фірми, 
бізнес-інкубатори, науково-технологічні центри, спільні промислово-університетські дослідні 
центри, науково-інженерні центри. До форм підтримки інноваційного розвитку належать 
спеціальна програма підтримки малого інноваційного підприємництва, позики в сфері державної 
підтримки інновацій, державні фінансові вкладення, створення розгалуженої системи венчурних 
фондів, фінансування  інновацій коштами приватного сектора та ін. До непрямих механізмів 
стимулювання інноваційного розвитку у США належать: податкові пільги, зовнішньоторговельна 
політика, система прискореної амортизації основного капіталу, патентна політика. 

У Великій Британії державне регулювання інноваційної діяльності здійснює Рада з науки і 
техніки та урядові ради за напрямами досліджень. До пріоритетних напрямків інноваційної 
діяльності належать: відновлювальна енергетика, наноелектроніка, нові матеріали, біотехнології, 
інтелектуальні системи управління, раціональне природокористування та просування на світовий 
ринок наукомістких екологічних послуг. Основні принципи і стратегія державної підтримки 
розвитку високих технологій представлено у спільній програмі на 10 – річний період Міністерства 
фінансів, Міністерства торгівлі промисловості і Міністерства у справах дітей, шкіл і родин під 
назвою «Програма інвестицій у науку і інноваційні технології на 2004-2014р.»[3]. Відповідно до 
стратегії основні напрямки державної політики наступні: збільшення залучення приватних 
інвестицій в НДДКР, підвищення залучення бізнесу в наукову діяльність (шляхом надання 
податкових кредитів); використання Інноваційного фонду вищої освіти для перенесення 
результатів досліджень з наукової площини в підприємницьку діяльність. Ключовим механізмом 
державної підтримки розвитку науки й високих технологій у Великобританії з фінансової точки 
зору є застосування податкових пільг у сфері інноваційної діяльності,  а також пряме державне 
фінансування науки у формі субсидіювання і надання грантів. Фірми, які щорічно інвестують 
більше 10 тис. фунтів у наукову діяльність мають право на податкові відрахування під час 
розрахунку податку на прибуток у розмірі 150% від витрат на НДДКР  – для малих та середніх 
підприємств та 125% від витрат на НДДКР - для великих платників податків [2]. 

Інноваційна політика Федеративної Республіки Німеччина спрямована на виконання цілей 
Лісабонського самміту ЄС щодо забезпечення зростання національних та західноєвропейських 
економік за рахунок високої інноваційної динаміки. В 2006 році Уряд ФРН ухвалив Стратегію 
розвитку Німеччини у сфері високих технологій (енергозбереження, відновлювані джерела енергії, 
автомобіле -, літако- та суднобудування, біо- та нанотехнології), яка визначає та комплексно 
охоплює всі заходи щодо інноваційного та технологічного розвитку країни. В Німеччині 
здійснюється співпраця між наукою та реальним сектором економіки, розширення кооперації та 
об’єднання потенціалу наукових установ і компаній через створення інноваційних союзів та 
кластерів [4]. В країні започатковано механізми прискорення впровадження інновацій, зокрема 
конкурс на найкращий кластер, підтримка практичної діяльності науковців, програми підтримки 
засновників інноваційних компаній. Для кожної програми відпрацьована система оцінки 
ефективності її впровадження, в свою чергу компанії які отримали кошти звітують про стан 
реалізації інноваційних проектів. 

До форм стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів відносять: дотації, цільові 
безоплатні субсидії, оплату витрат на технічну експертизу, пільгові кредити, систему страхування 
кредитів, прискорену амортизацію, податкові знижки і пільги, цільові банківські кредити. До 
основних організаційних структур інноваційного процесу належать: науково-технічні парки, 
технополіси, малі інноваційні фірми, науково-дослідні консорціуми, венчурні фірми. 
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Пряма бюджетна підтримка надається інноваційним малим та середнім підприємствам в 
формі гранту на безповоротних засадах. Важливу роль в комерціалізації результатів НДДКР 
відіграє Товариство Макса Планка (MPG), яке створило приватну компанію Garching Innovation 
GmbH, завданням якої є  комерціалізація науково-технічних результатів членів MPG [5]. Малі 
інноваційні фірми в Німеччині мають право на державну фінансову підтримку під час 
патентування винаходів, а Патентне управління допомагає вивести розробку на ринок та 
реалізувати її.  З 1990 р. в Німеччині діє програма венчурного капіталу для малих технологічних 
фірм Beteigungskapital für Technologieunternehmen (BTU). Ця програма, призначена для зниження 
ризиків партнерів з інвестицій венчурного капіталу в технологічні фірми [6]. В рамках програми 
Early Stage, що орієнтована на наукоємні підприємства, надається венчурний капітал для 
«передпосівного» і «посівного» етапів розвитку технологічних фірм. Подібні функції виконує й 
створений в 2005 р. фонд ERP-EIF Dachfonds, який спеціалізовано обслуговує «start-up» 
технологічних компаній [7].  

 У Французькій Республіці Міністерство освіти, наукових досліджень і технологій разом з 
іншими відомствами реалізовує програму «Центри конкурентоспроможності» (Poles de 
Competivite) [8]. Інструментарієм якої є паралельне використання прямих субсидій і субвенцій 
міністерств і агентств, а також зменшення податків з прибутку. Об’єктом підтримки «Програми з 
мобілізації промислових інновацій» є інноваційні проекти вартістю більш ніж 100 млн. євро та 
тривалістю до 5 років. Програма може компенсувати до 50% видатків на НДДКР, що значно 
зменшує ризики інноваційної діяльності. Форми стимулювання інноваційної політики у Франції 
наступні: довгострокові позики, дотації, субсидії, пільгове оподаткування, податкові кредити, 
кредитні гарантії. До основних організаційних структур інноваційного процесу входять: 
технопарки, технополіси, венчурні фірми, малі інноваційні фірми, науково-дослідні консорціуми, 
центри передачі технологій. 

Для активізації інноваційній діяльності в промисловості, було створено Національне 
агентство з підвищення інноваційної привабливості наукових досліджень (ANVAR) з промислово-
комерційним статусом. ANVAR працює як незалежний концерн, але його місія визначається 
урядом, який надає основну частину коштів.  В 2004 році ANVAR трансформувалось в OZEO і 
розширило напрями діяльності через надання допомоги дрібним і середнім підприємствам у 
розробці та впровадженні технологічних інновацій. Середній розмір кошторису проекту, що 
фінансує OZEO, складає 100 тис. Євро [9]. Для забезпечення державно-приватного партнерства 
функціонує й інша структура – Національне дослідне агентство, яке було створене з метою 
координації та підтримки фундаментальних і прикладних досліджень.  

Пряма фінансова підтримка у Франції надається у двох формах: безпроцентна позика на 
термін до 5-6 років, яка підлягає поверненню у випадку успішного виконання проекту; грант на 
суму до 38 тис. євро. За оцінками фахівців АNVАR, у середньому від 40% до 50% кредитів, які 
надаються агентством, повертаються. Непряма підтримка діє у формі прирісної знижки у розмірі 
50%, яка визначається з огляду на досягнуте компанією збільшення витрат на НДДКР у порівнянні 
з рівнем базового року або середнього за певний період. У Франції діють «податкові канікули» - 
тимчасове звільнення від сплати податку на прибуток або часткове його зниження та 
поширюється на новостворені дрібні та середні науково-дослідні фірми із зниженням на 50% 
(перші п’ять років діяльності) від суми сплачуваного ними прибуткового податку [10]. В країні 
застосовуються дві схеми фіскального стимулювання НДДКР у приватному секторі.  Перша 
розрахована на нові компанії в наукомісткому секторі виробництва, витрати яких перевищують 
15% від обороту, вони одержать звільнення від податків на 8 років. Друга схема  стимулює 
«ангелів», що інвестують у «start-up». Застосовується прискорена амортизація найважливіших 
видів устаткування: енергозберігаючого, екологічного, інформаційного. Коефіцієнт амортизації 
при терміні служби устаткування до 4 років дорівнює 1,5; 5-6 років – 2; понад 6 років – 2-2,5 [11]. 

Королівство Данія незважаючи на незначну кількість населення (найменша країна-член 
ОЕСР з населенням трохи більше 5 млн. осіб), незначну кількість високотехнологічних компаній, 
незручне географічне розташування, незначну кількість корисних копалин та одним з найвищих в 
світі рівнем виробничих витрат  визнаною в світі країною з розвиненим суспільством, що 
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базується на знаннях, а уряд країни проводить цілеспрямовану політику зміцнення існуючого 
становища в галузі інновацій. 

З цією метою у 2001 р. уряд Данії, з урахуванням рекомендацій ОЕСР, прийняв рішення 
максимально наблизити науку, з одного боку, до вищої школи, а з іншого – до виробництва. 
Основним документом з імплементації політики Данії в галузі інновацій є Національна програма 
розвитку інноваційної діяльності «Innovation Denmark 2010-2013», підготовлена Міністерством 
науки, технологій та інновацій спільно з Датською радою з питань технологій та інновацій. У 
реалізацію реформи протягом наступних 7 років планується інвестувати 39 млрд.дат.крон. Для 
досягнення поставлених цілей у 2002 році парламентом країни було прийнято Закон «Про 
технології та інновацію», що має на меті забезпечити розвиток співпраці між приватними 
компаніями та державними дослідними інституціями а також сприяти інноваційним компаніям 
через забезпечення різноманітних видів фінансування, включаючи займи. Починаючи з 2006 року 
Міністерство науки, технологій та інновацій спільно з Торгово-експортною радою при МЗС Данії 
відкрили три інноваційні центри в Силіконовій долині (США), Шанхаї (Китай) та Мюнхені 
(Німеччина). Метою роботи даних центрів є інтернаціоналізація датських наукових досліджень, 
залучення іноземних інвестицій та покращення інноваційної та конкурентоздатної складової 
датського бізнесу. Фінансування Інноваційних центрів здійснюється з бюджету міністерств та в 
середньому становить близько 10 млн. дат.крон (близько 2 млн. дол..США) на рік. В складі 
Інноваційних центрів працюють як представники МЗС Данії так і Міністерства науки технологій 
та інновацій, під загальним керівництвом МЗС. Планується відкриття Інноваційного центру в 
Ізраїлі, з яким в Данії налагоджено тісну наукову та інноваційну співпрацю [12]. 

У Нідерландах в рамках міжміністерської програми «Знання та Інновації» здійснюється 
координація та узгодження політики усіх зацікавлених міністерств та відомств у інноваційній 
сфері. Відповідно до програми формуються пріоритетні напрями діяльності уряду та визначаються 
напрямки наукових інтересів усіх міністерств. [13]. В Нідерландах  у 1932 році створено 
Нідерландську організацію прикладних наукових досліджень (TNO), яка спеціалізується на 
проведенні проривних наукових досліджень, залучення до процесу практичного використання 
наукових досліджень та розробок в бізнесі, впровадження результатів НДДКР у виробництво. 
TNO є незалежною та недержавною організацією та тісно співпрацює з державними органами, 
виконуючи державні замовлення в стратегічно важливих для держави галузях. TNO отримує 
державне фінансування у розмірі 30 % від загального обсягу. Державне фінансування виділяється 
на чотири роки в рамках стратегічного плану TNO. Під час розробки інноваційної стратегії в 
Нідерландах було реалізовано кластерний підхід. Економіка країни була поділена на десять 
«мегакластерів»: складальна машинобудівна та приладобудівна галузі, хімічна промисловість, 
агропромисловий комплекс, охорона здоров’я, енергетика, транспорт, будівництво, ЗМІ, 
комерційні обслуговуючі галузі, некомерційні обслуговуючі галузі. Було здійснено оцінку «руху 
знань» між кластерами. Як результат – три  кластери (складальна галузь, комерційна та хімічна 
галузі) є «нетто-експортерами» знань в інші кластери. Перші два є загальними «експортерами», які 
передають знання до всіх інших кластерів. Охорона  здоров’я та некомерційні обслуговуючі 
галузі, в яких є потужні установи індустрії знань, також являють собою нетто-експортерів знань. 
Будівництво та ЗМІ являють собою «нетто-імпортерів» знань. Три кластери: агропромисловий 
комплекс, енергетика та транспорт  є «самодостатніми» та виробляють знання для себе. [2].  

В другій половині 70-х років в Фінляндії було збільшено інвестиції у науково-дослідницьку 
діяльність, що стало вирішальним фактором швидкої зміни орієнтирів фінської економіки. Як 
результат  виробництво в  країні було переорієнтовано з виробництва сировинних ресурсів на 
наукомістке виробництво.  

Протягом останніх років Фінляндія знаходиться в першій десятці країн з найкращим рівнем 
конкурентоспроможності економіки (за даними рейтингу «Global Competitiveness Report»)[14].  У 
Фінляндії діє п’ять стратегічних кластерів, а саме: енергетика й захист навколишнього 
середовища; металопродукція й машинобудування; лісова галузь; охорона здоров’я; інформаційна 
й комунікаційна індустрія. Під патронатом Парламенту країни діє фонд SITRA, який працює з 
новими інноваційними компаніями як венчурний фонд — вкладає в них від 100 тисяч до 15 
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мільйонів євро в обмін на 30–40 % їх акцій. В рамках програм фонду здійснюється як пряме 
фінансування «start-up» фірм, так і вкладення коштів в регіональні фонди підтримки 
технологічних підприємств. В свою чергу Національне фондове агентство з технологій та 
інновацій Tekes виступає як посівний інвестор. Агентство є підзвітним Міністерству праці і 
економіки Фінляндії й розподіляє більшу частину бюджетних коштів, які виділяються на 
прикладні дослідження. З 1993 році Tekes фінансує програму TULI для запуску нових 
високотехнологічних компаній, заснованих на комерційному використанні результатів наукових 
досліджень. Tekes фінансує проекти за допомогою прямого субсидування; виділення грантів 
компанії, якщо вона реалізує дослідження в кооперації з університетом; виділення ризикових 
позик компанії (до 60-70% від витрат на розробку нового продукту або процесу). Фінансування 
проектів здійснюється впродовж до 2-х років, а в разі сприятливих результатів - продовжується ще 
на 2-3 роки у вигляді ризикової позики. Компанія, якій була надана допомога, зобов'язана 
повернути позику, якщо розробка була успішно виведена на ринок. Tekes переглядає й коригує 
свої пріоритети кожні три роки, обговорюючи їх із представниками промисловості, науки та 
держави. [15]. 

Інноваційна діяльність в Ізраїлі стимулюється шляхом надання фінансових грантів, 
податкових пільг та права на прискорену амортизацію.  Розміри державного гранту 
розраховуються як частка у витратах на освоєння території під виробничі будівлі, що зводяться та 
інвестиціях в основний капітал (включаючи будівництво та монтаж). Грант складає 10-32%. 20% 
проекту має бути реалізовано протягом двох років після отримання статусу «схвалене 
підприємство». Інвестування заявленої підприємцем суми повинно завершитися протягом 5 років.  
Інноваційні підприємства отримують податкові пільги на 7 років, починаючи з першого року, коли 
фірма отримає оподатковуваний податком дохід (грант не розглядається як цей дохід).  Програма 
прискореної амортизації - передбачає протягом перших 5 років, що  норма амортизації для 
обладнання в два рази нижче звичайного рівня, для будівель і споруд - в 4 рази нижче [17]. 

В інноваційній моделі Російської Федерації до форм стимулювання інноваційної діяльності 
включені: пряме фінансування інноваційних програм, поширення технологій, виконаних на 
замовлення держави, податкові пільги, пільгове кредитування, фінансова підтримка ліцензування 
державних науково-дослідних організацій та вищих навчальних закладів. Вiдповiдно до положень 
Федерального закону Pociї "Про iнновацiйний центр "Сколково" від 23 липня 2010 року виконавці 
iнновацiйних проектів, реалiзацiя яких здійснюватиметься на території iннограду "Сколково" 
мають такі податкові пільги: нульова відсоткова ставка податку на прибуток; звільнення від 
податку на землю та майно; звільнення від вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку по 
спрощеній системі для суб'єктів малого бізнесу (до досягнення суми виручки в 1 мільярд 
російських рублів); збереження податкових пільг до моменту накопичення прибутку в сумі, що 
перевищує 300 млн. рублів (до цього моменту діє вимога щодо ведення бухгалтерського та 
податкового обліку i обрахунку накопиченого прибутку); з переліку соціальних виплат діє лише 
податок з фонду оплати праці до Пенсійного фонду, ставка - 14% (податкові відрахування в фонди 
соціального та обов'язкового медичного страхування вiдсутнi); де-факто звільнення від податку на 
додану вартість та митних платежів. Tepмін дії зазначених вище податкових пільг складає 10 
років, проте припинятиметься з моменту виходу проекту на стадію комерціалізації [16,17].  

У Китайській Народній Республіці за інноваційну діяльність відповідає Державний комітет 
КНР з розвитку реформ у складі якого функціонує Депаратамент високих технологій, який 
відповідає з стратегію та планування розвитку високотехнологічної промисловості Китаю. В КНР 
діють галузеві технологічні центри, які спільно з науково-дослідним інститутами займаються 
науковими розробками та впровадженням їх у виробництво. Основним джерелом фінансування 
інноваційної діяльності в КНР є Державний інноваційний фонд. Він надає фінансову підтримку 
підприємствам усіх форм власності, які задіяні у сфері виробництва або послуг, займаються 
науково-дослідними та конструкторськими роботами. Держава стимулює участь фірм у розвитку 
технопарків. Підприємства, що працюють в технопарку сплачують податок на прибуток у розмірі 
15 відсотків від встановленої ставки, а фірми, 70 відсотків продукції яких іде на експорт, тільки 10 
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відсотків. Новостворені підприємства звільняються від сплати податків на 2 роки з моменту 
реєстрації.  

Наприклад, підприємства в зоні освоєння нових і високих технологій м. Харбіна 
користуються наступними основними пільгами: з дати реєстрації вони повністю звільняються від 
податку на прибуток на перші 3 роки, 50% податку оплачують у наступні 3 роки, з 7-го року 
сплачують прибутковий податок повністю; підприємства, вартість виробництва на експорт якого 
перевищує 50% від його річної валової продукції, сплачують прибутковий податок по ставці 10%; 
імпортовані прилади та устаткування, призначені для проведення досліджень і освоєння високих 
технологій, які не виробляються в Китаї, звільняються від імпортного мита [17]. 

В інноваційній моделі Японії в організаційну структуру інституційної підтримки входять: 
державні фонди для заохочення науково-дослідної діяльності, центр сприяння розвитку 
підприємств, фонд сприяння малим і середнім венчурним підприємствам, корпорація 
фінансування малого бізнесу.  

Рада з питань науки й техніки при Кабінеті міністрів Японії розробляє «Базові Плани 
розвитку науки і технології в Японії», які приймаються на кожні 5 років. 

В Японії частка приватних інвестицій в інновації складає 80%. Решту 20% фінансує уряд 
Японії. При чому переваги надаються фінансуванню дослідженням, що здійснюються в інтересах 
громадянського суспільства. Основна доля бюджетного фінансування припадає на університети і 
державні наукові організації [2]. 
Фундаментальні дослідження фінансуються державою. В 80-их роках 20 століття навколо 
провідних корпорацій Японії сформувалася щільна сіть багатоярусних субпідрядів і вертикально-
горизонтальних підприємницьких груп «кейрецу», які об’єднали фірми малого, середнього і 
великого розміру на основі фінансово-кредитних, акціонерних, функціонально-виробничих 
зв’язках. Ці об’єднання діють на основі тимчасових спільних інноваційних підприємствах чи 
дослідних асоціацій. Основними напрямками комплексного підходу держави до інновацій та 
науково-інноваційної діяльності є: фінансування приватних компаній, що займаються НДДКР з 
наступним чи одночасним наданням державного замовлення; пільгове оподаткування чи 
звільнення від оподаткування науково-дослідної і виробничої діяльності сфері перспективних 
НДДКР; державні дотації великим промисловим компаніям для закупівлі ліцензій на 
використання ноу-хау; пільгове оподаткування перспективних НДДКР; націоналізація окремих 
галузей промисловості з подальшою передачею їх в приватне володіння після досягнення ними 
прибутковості і фінансової стійкості [17].  

Висновки. Як свідчить світовий досвід лідерами технологічного розвитку є країни, що 
мають розгалужену інноваційну інфраструктуру, а країни, які не в змозі виробляти 
конкурентоспроможну продукцію вимушені поставляти на світовий ринок ресурси та енергоємні 
товари. Очевидним є той факт, що пріоритети які сформовані в Україні не відповідають світовим. 

Таким чином, розглянувши світовий досвід державного регулювання та фінансового 
забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів можна окреслити напрямки активізації 
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні, а саме: підвищення кооперації між наукою та 
виробництвом, налагодження системи державно-приватного партнерства, підвищення 
інноваційного менеджменту, активізація інноваційної культури населення, створення умов для 
організації кластерних об’єднань підприємств в пріоритетних галузях економіки, стимулювання 
інноваційної діяльності підприємств непрямими методами, розвиток фінанового ринку. 
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Анотація. У статті описано методи екстраполяції тенденцій; складено прогноз досліджуваних показників 
– обсягу реалізованої інноваційної продукції та витрат на інноваційну діяльність за 2002–2011 роки; проаналізовано і 
оцінено результати прогнозування; побудовано кореляційну модель взаємозв’язку досліджених показників. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, методи екстраполяції тенденції, ретроспективний економічний 
аналіз, перспективний економічний аналіз, прогнозування. 

Аннотация. В статье описаны методы экстраполяции тенденций; составлен прогноз изучаемых 
показателей - объема реализованной инновационной продукции и затрат на инновационную деятельность за 2002-
2011 годы; проанализированы и оценены результаты прогнозирования; построена корреляционная модель 
взаимосвязи исследованных показателей. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, методы экстраполяции тенденции, ретроспективный 
экономический анализ, перспективный экономический анализ, прогнозирование. 

Abstract. The paper describes methods of extrapolation of trends, forecast compiled investigated parameters - volume 
of sales of innovative products and cost of innovative activity by 2002-2011 years, analyzed and evaluated the results of the 
forecasting model is constructed correlation relationship of the investigated parameters. 

Keywords: innovation, methods of extrapolating trends, retrospective economic analysis, prospective economic 
analysis, forecasting. 

 
Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки інновації стають 

головним засобом збереження конкурентоспроможності і невід’ємною частиною підприємницької 
діяльності. Нововведення різного спрямування за умови їх постійного, комплексного й 
гармонійного використання підприємствами спричинюють максимально можливі прогресивні 
зміни виробництва. 

Досвід економічно розвинутих країн свідчить, що одним з важливих механізмів активізації 
інноваційної діяльності в умовах ринкового господарювання є розширення обсягів інвестування, 
зокрема з боку венчурних фірм, що передбачає формування системи венчурного інвестування в 
рамках національної інноваційної моделі розвитку економіки. 

Основною проблемою на шляху розвитку венчурного інвестування є занадто високий 
фінансовий ризик, що супроводжує практично кожен інноваційний проект. Для зменшення 
останнього вчені-економісти дедалі частіше вдаються до використання економіко-математичних 
методів розрахунку основних економічних показників, побудови на їх основі таблиць та графіків, 
що дозволяє, по-перше – інформаційно забезпечити прийняття обґрунтованих поточних та 
стратегічних управлінських рішень, а по-друге – виявити на основі передбачення майбутньої 
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економічної ситуації основні економічні тенденції і спрогнозувати більш-менш точно витрати на 
реалізацію ризикових інноваційних проектів. 

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. З усієї сукупності методів 
прогнозування нині найпоширенішими є методи екстраполяції тенденції економічної ситуації. 
Теорія і методологія дослідження і екстраполяції тенденції достатньо ґрунтовно розглянута в 
працях зарубіжних та вітчизняних авторів, зокрема В. М. Геєця, Г. С. Кильдишева, Т. С. 
Клебанова, Ю. П. Лукашина, К. Д. Льюіса, А. А. Френкеля та ін. [1-8]. У своїх працях вони 
систематизують та обґрунтовують різні методи екстраполяції тенденції. Поряд з тим недостатньо 
уваги надається вибору найоптимальнішого методу прогнозування, визначення та оцінку факторів 
впливу на інноваційну діяльність. 

Метою статті є проведення на основі дослідження динамічних рядів та результатів 
економічного прогнозування відповідно ретроспективного (послідовного) і перспективного 
(стратегічного) економічного аналізу із застосуванням методів екстраполяції тенденції. 
Прогнозування зростання реалізованої інноваційної продукції та загальних витрат на інноваційну 
діяльність здійснено на 2012–2016 роки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Безперервність і динамізм змін, що переживає 
сучасний світ, урізноманітнює альтернативні варіанти шляхів і засобів вирішення тих чи інших 
економічних проблем. Тому керівник будь-якого рангу повинен приймати рішення зазвичай в 
умовах невизначеності і за наявності значної кількості можливих альтернатив. Щоб адаптуватися 
до сучасних швидкоплинних змін та знизити ризик прийняття невдалих управлінських рішень, 
необхідно постійно підвищувати ступінь інформованості членів організації, які розробляють, 
обґрунтовують і приймають ці рішення. Тому інформаційне забезпечення управлінських рішень та 
оцінка їх кінцевих результатів набувають сьогодні дедалі більшого значення. 

Потреба передбачення економічної ситуації в майбутньому та інформаційне забезпечення 
поточних та стратегічних управлінських рішень обумовили необхідність проведення 
ретроспективного (послідовного) та перспективного (стратегічного) економічного аналізу. 
Інформаційною базою останнього є результати економічного прогнозування. 

Процесу прогнозування передує дослідження динамічних рядів з метою виявлення 
основної тенденції та закономірності зміни рівнів ряду у «передісторії», тобто у 
передпрогнозованому періоді. 

На основі проведеного дослідження здійснюється екстраполяція тенденції, яка реалізується 
низкою методів. 

Сутність методів екстраполяції тенденції полягає у вивченні поведінки явищ (процесів, 
об’єктів) у минулому («передісторії») і перенесенні виявлених тенденцій і закономірностей на 
певні періоди у майбутньому, що, природно, дозволяє скласти прогнози. Методи екстраполяції 
тенденції нині є найпоширенішими, найрозповсюдженішими методами з усієї сукупності методів 
прогнозування, що обумовлено високим рівнем розробленості методичного апарату, відносно 
нескладним інструментарієм дослідження, швидкістю виконання розрахунків в оперативному 
режимі тощо. 

Сукупність методів екстраполяції тенденції умовно поділяється на дві групи: прості та 
складні. В основу такого поділу покладено характер змін показників інформаційної бази 
прогнозування (динамічний ряд) та інструментарій дослідження. 

Прості методи дослідження та екстраполяції тенденції. 
Прості методи дослідження та екстраполяції тенденції (прогнозування) базуються на 

відносно сталій зміні у майбутньому статистичних показників, що характеризують динамічний 
ряд, зокрема, абсолютний та середній абсолютний прирости; коефіцієнт (темп) зростання і 
середній коефіцієнт (темп) зростання. 

У табл. 1 наведені статистичні характеристики динамічних рядів досліджуваних показників 
– абсолютного приросту і темпів зростання реалізованої інноваційної продукції та загальних 
витрат на інноваційну діяльність за 2002–2011 роки. 
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Таблиця 1 – Аналіз динаміки змін досліджуваних показників за 2002–2011 рр. 
 

Роки 

Реалізована інноваційна продукція, млн. грн. Загальні витрати на інноваційну діяльність, млн. грн. 

Обсяг 
Абсолютний приріст, млн. 

грн. 
Темп зростання, % 

Обсяг 

Абсолютний приріст, млн. 
грн. 

Темп зростання, % 

Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий 
Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2002 2496,8 – – 100,0 – 3018,3 – – 100,0 – 

2003 3319,8 823,0 823,0 133,0 133,0 3059,9 41,5 41,5 101,4 101,4 

2004 4112,4 1615,6 792,6 164,7 123,9 4534,6 1516,3 1474,8 150,2 148,2 

2005 4818,6 2321,8 706,2 193,0 117,2 5751,6 2733,3 1217,0 190,6 126,8 

2006 5354,6 2857,8 536,0 214,5 111,1 6160,0 3141,7 408,4 204,1 107,1 

2007 6700,7 4203,9 1346,1 268,4 125,4 10850,9 7832,6 4690,9 359,5 176,2 

2008 8538,9 6042,1 1838,2 342,0 127,4 11994,2 8975,9 1143,3 397,4 110,5 

2009 8653,7 6156,9 114,8 346,6 101,3 7949,9 4931,6 –4044,3 263,4 66,3 

2010 9867,1 7370,3 1213,4 395,6 114,0 8045,5 5027,2 95,6 266,6 101,2 

2011 10349,0 7852,2 481,9 414,5 104,9 14333,0 11314,7 6287,5 474,9 178,1 

Середнє 
значення 

872,5 117,1 – 1257,2 118,9 
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У табл. 1 середні значення статистичних характеристик динамічного ряду розраховані за 
такими формулами: 

 середній абсолютний приріст 

 ;                                                             (1) 
 середній темп зростання 

,                                                 (2) 
де  — середній абсолютний приріст; 

,  — значення рівнів динамічного ряду відповідно в останньому і першому році 
досліджуваного періоду; 

n — кількість років у досліджуваному періоді; 

 — середньорічний темп зростання. 
За даними табл. 1 можна зробити висновок про постійне зростання обсягу реалізованої 

інноваційної продукції за досліджуваний період. Однак таке зростання було нерівномірним, про 
що свідчить ланцюговий темп зростання: окремі періоди підйому чергувались з періодами 
падіння. 

На відміну від обсягу реалізованої інноваційної продукції зміна загальних витрат на 
інноваційну діяльність не характеризується постійним зростанням. Так, у кризовому 2009 році 
спостерігається значне падіння загальних витрат на інноваційну діяльність у порівнянні з 
попередніми двома роками. 

Незначно цей показник зріс у 2010 році у порівнянні з 2009 роком. 
Така строкатість рівнів динамічного ряду певним чином впливає на результати 

вирівнювання показників динамічного ряду на основі статистичних моделей, що розглядатиметься 
далі. 

Зіставлення середньорічних темпів зростання досліджуваних показників за 2002-2011 роки 
(K=118,9:117,1=1,015) свідчить, що загальні витрати на інноваційну діяльність зростали дещо 
швидше за обсяг реалізованої інноваційної продукції. 

Пояснюється це тільки значним зростанням витрат на інноваційну діяльність в останньому 
2011 році досліджуваного періоду. 

Якщо ж аналогічні зіставлення провести в інші роки досліджуваного періоду, то можна 
прийти до висновку, що, за поодинокими випадками, обсяг реалізованої інноваційної продукції 
зростав швидше у порівнянні з витратами на інноваційну діяльність. Такі співвідношення 
вважаються прийнятними та економічно обґрунтованими. 

Відсутність у 2009–2010 роках абсолютного падіння обсягу реалізованої інноваційної 
продукції, на відмінну від загальних витрат на інноваційну діяльність, може бути обумовлено, по-
перше, інерційністю окремих інноваційних процесів і, по-друге, наявністю достатньо широкого 
асортименту освоєної інноваційної продукції, яка користується попитом. 

Серед аналітичних характеристик динамічного ряду для екстраполяції тенденції 
(прогнозування) застосовуються переважно середній абсолютний приріст та середній темп 
(коефіцієнт) зростання. 

Екстраполяцію на основі середнього абсолютного приросту ( ) можна здійснювати лише 
в тому випадку, коли загальна тенденція розвитку явища у часі є лінійною або абсолютний приріст 
зберігається постійним у рядах динаміки. 

Прогнозне значення показників у такому випадку обчислюється за такою формулою: 

,                                          (3) 

де  — прогнозне значення показника у періоді ; 
 — рівень ряду, прийнятий за базу (зазвичай, за базисний приймається останній рівень 

ряду); 
 — середній абсолютний приріст (розраховується за формулою (1)); 
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 — період випередження ( ). 
Прогнозування на основі середнього темпу (коефіцієнта) зростання доцільне за умови, коли 

загальна тенденція зміни рівнів динамічного ряду описується геометричною прогресією або 
показниковою (експоненціальною) кривою. 

Прогнозування на основі середнього коефіцієнта зростання здійснюється за такою 
формулою: 

,                                             (4) 

де  — середній коефіцієнт зростання (розраховується за формулою (2)), . 
У табл. 2 наведені результати прогнозування досліджуваних показників, отримані на основі 

формул 3 і 4. 
Таблиця 2 – Результати прогнозування досліджуваних показників на 2012–2016 роки. 

Роки 

Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції, млн. грн. 

Загальний обсяг витрат на інноваційну 
діяльність, млн. грн. 

  
2012 11221,6 12118,7 15590,2 17041,9 
2013 12094,2 14191,0 16847,4 20262,9 
2014 12996,8 16617,6 18104,6 24092,5 
2015 13839,4 19459,2 19361,8 28646,0 
2016 14712,0 22786,8 20619,0 34060,1 

Порівняння результатів прогнозування з фактичними даними показників за «передісторію» 
(табл. 1) дозволяє зробити висновок про те, що прогнози на основі середнього абсолютного 
приросту передбачають більш плавну траєкторію зростання досліджуваного показника. Це 
пояснюється особливістю цього методу, про що зазначалося вище. Прискорене зростання 
прогнозних показників, розрахованих на основі середнього коефіцієнта росту, пояснюється тим, 
що початкові дані змінюються за степеневою і експоненціальною кривою, що буде 
проілюстровано далі. 

Складні методи дослідження та екстраполяції тенденції. 
На відміну від простих методів екстраполяції тенденції, складні методи не висовують 

жодних умов щодо характеру змін рівнів динамічного ряду. Апарат дослідження базується 
переважно на елементах математичної статистики. Реальне впровадження складних методів 
екстраполяції тенденції потребує використання сучасних обчислювальних засобів та спеціального 
програмного забезпечення. 

Із числа складних методів у подальших дослідженнях використаний часовий тренд, який 
відображає тенденцію змін явища (об’єкта, процесу) у часі. 

Трендова модель у загальному вигляді відображається таким рівнянням: 

,                                                   (5) 
де  — досліджуваний показник; 

 — детермінована невипадкова компонента явища; 
 — стохастична частина, яка включає сезонну, циклічну і випадкову компоненти ряду 

динаміки; 
 — це послідовний натуральний ряд чисел, який відповідає кожному рівню динамічного 

ряду. 
Часовий тренд описує фактичну усереднену для «передісторії» тенденцію досліджуваного 

процесу у часі, його зовнішні прояви. 
Аналітичне вимірювання тренда — це досить поширений метод прогнозування. 

Екстраполяція тренда може бути застосована лише у тому випадку, коли розвиток явища 
достатньо адекватно описується побудованим рівнянням, і умови, які визначають тенденцію 
розвитку у минулому, не зазнають значних змін у майбутньому. 
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Виходячи із якісного аналізу рівнів рядів, що характеризують досліджувані показники, 
відбір рівнянь (моделей) для аналітичного вирівнювання проводиться в два етапи [9]. 

На першому етапі на основі аналізу характеру зміни рівнів ряду зображеного на попередньо 
побудованому графіку динаміки початкових даних, відбираються окремі рівняння, які, на думку 
дослідників, найкращим чином описують досліджуваний процес. На другому етапі за рівнем 
статистичних характеристик, що визначають якість рівняння, відбирається краще рівняння для 
подальших досліджень, зокрема, для побудови прогнозу. 

Для аналітичного вирівнювання тренда використані такі рівняння: 
лінійне —          ;                                                                        (6) 
квадратичне — ;                                                            (7) 

показникове — ;                                                                         (8) 
степенево-експоненціальне — ;                                             (9) 
У табл. 3 наведені статистичні характеристики і параметри моделей (6-9), отримані на 

основі реалізації даних досліджуваних показників, 
де: 

 — парний лінійний коефіцієнт кореляції (парне кореляційне відношення); 
 — середня помилка апроксимації (середнє відносне відхилення між фактичними і 

розрахованими на підставі рівнянь значеннями досліджуваних показників). 
Таблиця 3 — Параметри і характеристики рівнянь часового тренда 

Показники 
Моделі (рівняння) 

 
1. Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції 
Параметри рівняння: 

    

 1364,01 1563,07 1971,39 2262,07 

 919,48 819,95 1,30 0,31 

 - 9,04 0,99 0,09 
Характеристики 

рівняння: 
    

 0,992 0,992 0,994 0,989 

 4,47 3,68 3,23 3,12 
2. Загальний обсяг 
витрат на інноваційну 
діяльність 
Параметри рівняння: 

    

 1662,20 1041,59 1973,59 2502,10 

 1074,11 1384,41 1,39 0,42 

 - -28,21 0,98 0,06 
Характеристики 

рівняння: 
    

 0,849 0,851 0,844 0,844 

 19,14 20,49 17,64 18,37 
Аналіз статистичних характеристик, наведених у табл. 3, дозволяє зробити такі висновки. 
Тенденція зміни обсягу реалізованої інноваційної продукції адекватно описується всіма 

використаними рівняннями. Формально найкращими є показникове і степенево-експоненціальне 
рівняння, а тому згідно з правилами, вони повинні бути використані для побудови прогнозу. 

Що ж стосується моделювання в часі загального обсягу витрат на інноваційну діяльність, 
то за прийнятого рівня парного лінійного коефіцієнта кореляції (кореляційного відношення), дещо 
завищений рівень середньої помилки апроксимації. Це пояснюється, як це зазначалось раніше, 
значним скороченням рівня досліджуваного показника у 2009–2010 роках. 
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Враховуючи, що особливих відмінностей у рівнях статистичних характеристик, наведених 
у табл. 3 рівнянь, не спостерігається, доцільно для порівняння подати результати прогнозування, 
отримані на основі всіх рекомендованих моделей (табл. 4). 

Таблиця 4 — Результати прогнозування досліджуваних показників 

Показники, роки 

Види рівнянь: 

 

1. Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції     

2012 11478,3 11677,4 11218,6 12339,6 
2013 12397,8 12705,4 11699,4 13825,0 
2014 13317,3 13751,5 11967,0 15455,7 
2015 14236,8 14815,8 12006,2 17247,1 
2016 15156,3 15898,1 11814,3 19215,1 

2. Загальний обсяг витрат на 
інноваційну діяльність     

2012 13477,4 12858,7 11445,6 13693,7 
2013 14551,5 13592,3 11152,6 15118,0 
2014 15625,6 14271,4 10536,5 16641,3 
2015 16699,7 14894,1 9650,8 18272,0 
2016 17773,8 15460,4 8570,1 20019,0 

Прогнозування показників на основі рівняння часового тренда здійснюється шляхом 
підстановки у побудоване рівняння незалежної змінної , яка відповідає величині горизонту 
прогнозування 

                                                (10) 
Порівняння результатів прогнозування досліджуваних показників, наведених у табл. 4, дає 

можливість зробити такі висновки. 
Прогнозовані значення обсягу реалізованої інноваційної продукції цілком прийнятні  для  

всіх  використаних  моделей, за винятком  показникової ( ). Для останньої характерне 
повільне зростання прогнозного показника з переходом до зниження рівня. 

Цей приклад засвідчує, що формальні правила відбору кращого рівняння за статистичними 
характеристиками для побудови прогнозу не завжди дають прийнятні результати. Тому цілком 
справедливо стверджувати, що вибір кращої моделі — це не лише наука, але й мистецтво [10]. 

Аналогічна картина спостерігається при аналізі результатів прогнозування загального 
обсягу витрат на інноваційну продукцію. 

Для останніх характерна ще одна особливість: прогнозне значення показника на 2012 рік по 
всіх моделях спостерігається нижче фактичного значення 2011 року (див. табл. 1), що обумовлено, 
як це зазначалося раніше, зниженням рівнів ряду в 2009–2010 роках. Для квадратичного рівняння 
прогнозні значення перевищать фактичні значення 2011 року лише у 2015 р. 

Побудова прогнозів на основі статистичних характеристик динамічного ряду, розрахованих 
за первинними даними (1; 2), має один суттєвий недолік: результати розрахунків залежать лише 
від значення крайніх рівнів динамічного ряду, а проміжні рівні ряду ніяк не впливають на 
значення статистичних характеристик. Тому будь-яке коливання значень крайніх рівнів 
динамічних рядів докорінно впливає на величину середнього абсолютного приросту та середнього 
коефіцієнта росту, а звідси і на рівень прогнозних показників. 

Щоб усунути цей недолік ми рекомендуємо замість первинних рівнів динамічного ряду 
використати розрахункові, аналітично вирівняні значення, отриманні в результаті реалізації 
рівнянь тренда ( ). При вирівнюванні даних між окремими рівняннями встановлюються 
певні співвідношення, тому кожен з них впливає на прогнозні дані. 

У табл. 5 наведені результати прогнозування досліджуваних показників, отриманих на 
основі вирівняних даних. Порівнюючи результати прогнозування можна дійти висновку, що 
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прогнози, отримані по кожному окремому методу, незалежно від виду рівняння, за якими 
здійснювалося вирівнювання даних, близькі за своїми значеннями і співпадають з результатами, 
одержаними на основі лінійного тренда (табл. 4). Особливо це характерно для прогнозу обсягу 
реалізованої інноваційної продукції, отриманого на основі середнього абсолютного 
приросту (гр. 2; 4; 6; 8). 

Що ж стосується використання середнього коефіцієнта росту, то рівень отриманих 
прогнозів за цим методом значно вищий (гр. 3; 5; 7; 9). Це пояснюється природою та особливістю 
цього методу, який, як це уже зазначалось, ґрунтується на показниковій експоненціальній 
тенденції зміни рівнів динамічного ряду. Однак, як свідчать дані табл. 3, зазначена тенденція з 
точки зору прийнятності прогнозу не має особливої переваги перед іншими тенденціями. 
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Таблиця 5 – Результати прогнозування досліджуваних показників, отриманих на основі вирівняних даних динамічного ряду та 
простих методів прогнозування. 

Роки 
    

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції 

2012 11478,3 12512,2 11586,9 12598,2 11441,3 12355,8 11932,1 12974,0 

2013 12397,8 14826,9 12506,4 14878,5 12331,1 14468,6 12878,6 15322,3 

2014 13317,3 17569,9 13425,9 17571,5 13220,9 16942,8 13825,1 18095,6 

2015 14236,8 20820,3 14345,4 20751,9 14110,7 19840,0 14771,6 21370,9 

2016 15156,3 24672,1 15264,9 24508,0 15000,5 23232,6 15718,1 25239,1 

Загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність 

2012 13477,4 14673,1 13138,8 14441,4 12353,0 13358,1 13437,5 14659,0 

2013 14551,5 17358,3 14212,9 17286,4 13318,0 15669,1 14515,0 17385,5 

2014 15625,6 20534,8 15287,0 20691,8 14283,0 18379,8 15592,5 20619,2 

2015 16699,7 24292,7 16361,1 24768,1 15248,0 21559,5 16670,0 24454,4 

2016 17773,8 28738,3 17435,2 29647,4 16213,0 25289,3 17747,5 29002,9 
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Між обсягом реалізованої інноваційної продукції та обсягом витрат на інноваційну 
діяльність повинен бути повний взаємозв’язок, для виявлення якого використана залежність 

                                                         (11) 
де  — обсяг реалізованої інноваційної продукції; 

 — обсяг загальних витрат на інноваційну діяльність. 
Залежність (11) реалізована на основі рівнянь, які раніше були використані для оцінки 

динаміки показників, що входять у склад моделі. 
У табл. 6 наведені статистичні характеристики використаних моделей. 
Таблиця 6 – Статистичні характеристики моделей, що відображають взаємозв'язок 

досліджуваних показників 

Вид моделей 
Коефіцієнт кореляції,  

(кореляційне відношення, ) 
Середня помилка апроксимації, , 

% 

 0,854 16,6 

 0,888 15,6 

 0,867 14,6 

 0,889 14,5 

Значення коефіцієнта кореляції (кореляційного відношення) свідчить про досить тісний 
зв’язок між досліджуваними показниками. 

Причини завищення середньої помилки апроксимації неодноразово обґрунтовані вище. 
У цілому подані моделі можуть бути використані для подальших економічних досліджень. 
При аналізі економіко-статистичних моделей важливого значення набуває оцінка 

абсолютного і відносного впливу факторів ( ) на рівень результативного показника (y). З цією 
метою використовується відповідно гранична віддача (гранична продуктивність, додатковий 
продукт) та коефіцієнт еластичності. 

Гранична віддача показує, наскільки одиниць зміниться результативний показник ( ) зі 
зміною відповідного фактора ( ) на одну одиницю за фіксованою (незмінного) значення 
неврахованих факторів. 

Згідно проведених розрахунків за досліджуваний період зі зміною загальних витрат на 
інноваційну діяльність на 1 млн. грн. обсяг реалізованої інноваційної продукції змінився у 
середньому на 0,65 млн. грн. 

Враховуючи, що включені у модель показники можуть бути оцінені у різних одиницях 
виміру, то й для зручності у дослідженнях та практичних розрахунках застосовується також 
коефіцієнт еластичності. Останній показує, наскільки відсотків зміниться результативний 
показник ( ) зі зміною певного фактора ( ) на один відсоток за фіксованого значення 
неврахованих факторів. 

Згідно здійснених розрахунків за досліджуваний період зміна загальних витрат на 
інноваційну діяльність на 1 % спричинювала зміну обсягу реалізованої інноваційної продукції 
приблизно на 0,68 %. 

На підставі коефіцієнта еластичності ( ), можна скласти прогноз досліджуваного 
показника на наступний період за формулою: 

,                                                (12) 

де  — очікуване значення прогнозованого показника у наступному періоді; 
 — значення прогнозного показника у базисному періоді; 

 — очікуваний коефіцієнт приросту факторної ознаки; 
 — коефіцієнт еластичності. 
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Висновки. Проведені дослідження засвідчили досить тісний зв'язок між обсягом 
загальних витрат на інноваційну діяльність та отриманими результатами — обсягом реалізованої 
інноваційної продукції. Формалізація цих взаємозв’язків дозволяє розрахувати систему 
коефіцієнтів, які можуть бути використані в техніко-економічних розрахунках при прогнозуванні 
обсягів реалізованої інноваційної продукції і витрат на інноваційну діяльність. 

Аналіз засвідчив, що спостерігається досить стала тенденція зміни досліджуваних 
показників. Це дозволило побудувати альтернативні варіанти прогнозів на 2012-2016 роки. 

Вибір кінцевих варіантів прогнозів доцільно здійснити на нараді експертів (спеціалістів) з 
досліджуваних проблем спільно з керівництвом певних організацій, для яких здійснюється 
прогнозне дослідження. 
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Анотація. В статті розглядаються сучасні правові аспекти транскордонної неспроможності – 

банкрутства, особливості та ефективності способу поєднання процедури вирішення спору в межах національної 
юрисдикції позивача; відповідача чи держави. 

Ключові слова: транснаціональна неспроможність, банкрутство, Типовий закон ЮНСІТРАЛ. 
Аннотация. В статье рассматриваются современные правовые аспекты трансграничной 

несостоятельности – банкротства, особенности и эффективности способа сочетания процедуры решения спора в 
пределах национальной юрисдикции истца; ответчика или государства. 

Annotation. In the article are examined the modern legal aspects of transborder insolvency – bankruptcy,  features 
and efficiency of method of combination of decision of dispute's procedure within the limits of national jurisdiction of 
plaintiff; defendant or state. 

В сучасних умовах розвитку економічних відносин все актуальнішою стає проблема 
правового регулювання транскордонної неспроможності – банкрутства, що обумовлено 
зростанням зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів господарювання різних держав, 
інтеграційними процесами світового та регіонального масштабів.  

Стан розвитку міжнародної торгівлі, учасниками яких виступають як транснаціональні 
корпорації, так і суб'єкти національного права різних держав, потребує створення ефективних 
механізмів розв'язання складних проблем, що виникають із невиконання договірних зобов'язань. 
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Особливі складнощі випливають у разі неможливості боржниками виконати свої майнові 
зобов'язання за недостатності наявного майна. Кількість справ про визнання транснаціональних 
корпорацій неспроможними останнім часом значно збільшується. Тому стрімкий розвиток 
відносин у сфері міжнародного економічного співробітництва збільшив кількість спорів, які 
виникають між суб’єктами господарської діяльності, особливо пов’язаних з їх банкрутством.  

Розв’язання відповідної категорії спорів зумовлена необхідністю пошуку адекватного та 
ефективного способу поєднання особливостей процедури вирішення спору в межах національної 
юрисдикції позивача; відповідача чи держави, виконання зобов’язань з досягненням своєрідного 
інтересу та встановлення справедливості. Ці проблеми пов'язані переважно з банкрутством 
транснаціональних корпорацій, а також неспроможністю боржників, які мають майнові активи у 
різних країнах або якщо у колі їх кредиторів виявлені особи з держав, інших, ніж та, в якій 
порушена справа про неспроможність.  

До типових проблем належать несумісність різних національних систем права 
неспроможності; юридичні та процедурні перешкоди для визнання статусу кризового керуючого, 
що необхідно для представництва колективних інтересів, а також відстоювання вимог кредиторів 
щодо майнових активів неспроможного боржника, які перебувають за кордоном; численні 
можливості для реалізації егоїстичної поведінки кредиторів, а так само і боржника.  

Певну увагу проблемам транскордонної неспроможності у своїх працях приділили такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені як Л.П. Ануфрієв, О.М. Бірюков, Є.А. Васильєв, В.В. Джунь, Б.М. 
Поляков, В.В. Степанов  та інші. 

Так, у юридичній літературі США зазначається, що у судовій практиці різних країн 
сформувались дві основні моделі для розв'язання транскордонної неспроможності, а саме 
універсальність і територіальність [1, р.19-23]. 

За моделлю універсальності випадок транскордонної неспроможності розглядається, 
наскільки це можливе, як єдина справа і до кредиторів відносяться однаково незалежно від їх 
місця перебування. Єдина юрисдикція застосовує єдиний правовий режим до всіх аспектів 
випадку транскордонної неспроможності. Причому припускається, що єдина юрисдикція 
включає суди з різних країн, які проводять за своїми національними законами паралельні 
провадження про неспроможність щодо одного і того самого боржника і в той же час 
координують свої процесуальні дії з метою оптимального використання і розподілу майнових 
активів боржника. 

На думку прихильників концепції універсальності, скоординований підхід судів різних 
країн до розв'язання проблеми транскордонної неспроможності у національних провадженнях не 
лише сприяє справедливому задоволенню вимог усіх кредиторів незалежно від їх національної 
належності, а й дає змогу уникати безладу і розтрати майнових активів боржника. 

Використовуючи територіальний підхід суди проводять власне провадження в межах 
національного законодавства і не враховують паралельні провадження в інших державах[2, c. 34-
38]. 

Тому неспроможність боржників, яка виходять за межі різних держав, потребує правового 
регулювання між національними правовими системами. 

Розвиток законодавства про неплатоспроможність та банкрутство викликав потребу 
вироблення певних типових правил, необхідних при вирішенні справ про банкрутство між 
господарюючими суб’єктами різних держав. Таким законодавчим актом став прийнятий у м. 
Вена (Австрія) 30 травня 1997 року типовий закон ЮНІСТРАЛ «Про транскордонну 
неспроможність» ( далі Типовий закон) та Регламент ЄС 1346/2000 від 29 травня 2000 року, який 
вступив у дію 31 травня 2002 року. 

Розробці Типового закону про транскордонну неспроможність сприяло збільшення 
кількості справ, пов’язаних з транскордонною неспроможністю, що, в свою чергу, свідчило про 
постійне розширення торгівлі та інвестиційної діяльності в глобальних масштабах. Національне 
законодавство більшості держав почало не справлятися з тим обсягом якісно нових відносин, які 
потрібно було забезпечити правовим регулюванням. Розгляд справ про неспроможність 
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здійснювався за допомогою загальних або застарілих механізмів, які уповільнювали розгляд 
справ про транскордонну неспроможність.  

Іншою проблемою, яка загострювалася та, по суті, не була вирішена остаточно із 
прийняттям Типового закону ЮНСІТРАЛ, стала необхідність вирішення питань щодо 
розміщення активів боржника в багатьох місцях; шахрайства, пов’язаного з прихованням майна 
та активів потенційного банкрута; фіктивного банкрутства; застосування ліквідаційної процедури 
до фактично життєздатних підприємств; переміщення майна (активів) боржника на територію 
інших держав.  

Типовий закон ставить два таких завдання: по-перше, забезпечити недискримінаційний 
режим іноземним кредиторам у справах про неспроможність, що передбачає прозорість процедур 
ліквідації та реорганізації та можливість ефективної участі в них; по-друге, надати дієву та 
оперативну допомогу закордонному процесу про неспроможність, в тому числі і у відношенні 
боржників, щодо яких порушені справи про неспроможність у національній юрисдикції.  

Типовий закон розрізняє основне і неосновне іноземне провадження. Так на підставі ст. 2 
(б) Типового закону «основне іноземне провадження» здійснюється в державі, в якій знаходиться 
центр основних інтересів боржника. Можна стверджувати, що боржник має свої основні інтереси 
там, де зареєстрований, тобто за місцем свого знаходження. 

Відповідно до змісту статей 2 (с) і 2 (г) Типового закону «неосновне іноземне 
провадження» означає провадження в іноземній державі, де знаходиться підприємство боржника, 
але не офіс компанії. Підприємство означає будь-яке місце операцій, в якому боржник здійснює 
економічну діяльність, що не носить тимчасового характеру і охоплює людей, товари або 
послуги. 

Судова допомога згідно із статтями 19 і 21 Типового закону має дискреційний характер, 
тобто організаційно-правові заходи сприяння іноземному провадженню надаються за розсудом 
суду держави, де подано клопотання про визнання цього провадження. Іншою особливістю 
судової допомоги за цими статтями є те, що вона надається в інтересах як основного, так і 
неосновного іноземного провадження. 

Проте інший характер носить судова допомога відповідно до ст. 20 Типового закону. 
Після визнання іноземного провадження у справі про транскордонне банкрутство як основного 
так і не основного провадження, якщо потрібний захист активів боржника інтересів кредиторів 
суд має право на прохання іноземного представника надати будь-яку належну судову допомогу, а 
саме: 

- призупинити порушене чи продовжене провадження відносно індивідуальних 
позовів або індивідуальних процесуальних дій відносно активів, прав, зобов’язань, чи 
відповідальності боржника в тій частині, в якій вони не були призупинені; 

- призупинити провадження виконавчих дій відносно активів боржника в тій 
частині, в якій вони не були призупинені; 

- призупинити дію права на передачу, обмеження чи відчудження іншим шляхом 
будь-яких активів боржника в тій частині, в якій дія такого права не була призупинена; 

- прийняти заходи щодо забезпечення опитування свідків, збору доказів чи 
витребування інформації відносно активів, ділових операцій, прав, зобов’язань чи 
відповідальності боржника; 

- доручити управління всіма або частиною активів боржника, що знаходяться в 
даній державі або їх реалізацію іноземному представнику чи іншій особі, що призначена судом; 

- надати будь-яку додаткову судову допомогу, яка може бути надана на основі 
законодавчих актів відповідної держави. 

Після визнання основного чи неосновного іноземного провадження суд може на прохання 
іноземного представника доручити розподіл всіх або частини активів боржника, що знаходиться 
в даній державі, іноземному представнику або іншій особі, призначеній судом при умові, що суд 
впевниться в тім, що інтереси кредиторів в даній державі належним чином захищені. 

Глава IV (статті 25-27) Типового закону ЮНСІТРАЛ є провідною,  оскільки  визначає 
засади і форми транскордонного співробітництва судів та іноземних керуючих із різних країн. 
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Основна мета полягає в тому, щоб надати судам і керуючому у справах про неспроможність із 
двох або більше країн можливість діяти ефективно і досягти оптимальних результатів. 
Транскордонна співпраця часто є єдиним реальним способом відновлення платоспроможності на 
підставі реорганізації підприємства, поділу, перетворення. Положення статей 25 і 26 Типового 
закону орієнтують суди та керуючих з різних країн на співробітництво у максимально можливій 
мірі та налагодження між ними безпосередніх відносин. 

Формами транскордонної взаємодії згідно зі ст. 27 Типового закону можуть бути: 
 - призначення особи або установи, які будуть здійснювати дії за вказівкою суду; 
- передача інформації за допомогою будь-яких засобів, які суд вважає доцільними;  
- координація управління активами і діловими операціями боржника і нагляд за ними; 
- затвердження або використання судами угод про координацію проваджень;  
- координація паралельних проваджень щодо одного і того ж боржника; 
- приймаючи Тповий закон держава може перерахувати додаткові форми чи приклади 

співробітництва. 
Статті глави IV Типового закону відмічається, що суд і керуючий у справі про 

неспроможність мають право вирішувати коли і як співпрацювати (за умови нагляду з боку суду).  
Для того, щоб суд або керуючий співпрацював із іноземним судом або кризовим керуючим, не 
вимагається згідно з Типовим законом попереднє рішення про визнання відповідного іноземного 
рішення. 

Глава V (статті 28-32) Типового закону регламентує засади координації паралельних 
проваджень щодо одного і того самого боржника. 

Правила Типового закону визначають лише принципові положення взаємної співпраці 
керуючих із різних країн і надають їм досить широкі можливості самим розробляти механізм 
врегулювання транскордонних ситуацій за допомогою будь-яких категорій процедур, але під 
контролем відповідних національних судів. 

Колізійні питання юрисдикції можуть виникнути в разі порушення іноземного 
провадження про неспроможність щодо резидента України, який здійснює за кордоном ділові 
операції або має там майнові активи. Ця колізійна ситуація згідно з нормами Типового закону 
може бути оптимально розв'язана шляхом визнання іноземного провадження як неосновного. 
Обсяг судової допомоги в зазначених колізійних ситуаціях відповідно до ст. 29 Типового закону 
повинен бути погоджений з національним провадженням в Україні й обмежений приписами 
статей 19 і 21 цього Закону. 

Згідно з приписами Типового закону провадження у справі про неспроможність 
нерезидента може бути порушено національним судом України. У цих колізійних ситуаціях 
мають застосовуватись у повному обсязі норми про координацію декількох паралельних 
проваджень і надання судової допомоги, передбачені статтями 19, 21, 28-32 Типового закону. 

У випадку досягнення цілей Типового закону відбулося б формування взаємоузгодженої 
системи провадження у справах про транскордонну неспроможність, основних процедурних 
етапів, збереження робочих місць, збереження життєздатних підприємств, а, як наслідок, 
забезпечення здорового правового клімату та сприятливого середовища для іноземних інвестицій 
та відносин торгівлі.  

Прагнення України ввійти в Європейський Союз зумовило необхідність внесення в 
національне законодавство нових положень про транскордонне банкрутство. 

У зв’язку з чим законодавець 22.12.2011 року в Закон України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ввів новий дев’ятий розділ 
«Процедури банкрутства пов’язані з іноземною процедурою банкрутства» [3].  

У розділі IX нової редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» відтворено норми глави IV Типового закону. Так 
статтею 120 цього закону визначені підстави для надання судової допомоги та здійснення 
співробітництва з іноземним судом відповідно до міжнародних договорів України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а статтею 123 зазначено, що судова 
допомога, яка може бути надана після подання заяви про визнання іноземної процедури 
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банкрутства з дня подання заяви про визнання іноземної процедури банкрутства і до винесення 
відповідної ухвали господарський суд на підставі письмової заяви керуючого іноземною 
процедурою банкрутства вживає заходів щодо захисту активів боржника або інтересів 
кредиторів: здійснює заходи щодо забезпечення збору доказів або витребування інформації про 
активи, ділові операції, права, обов’язки або відповідальність боржника. Проте господарський 
суд може відмовити в наданні судової допомоги, якщо така допомога буде заважати веденню 
основного провадження у справі про банкрутство в Україні. 

Процедури банкрутства, пов’язані з іноземними провадженнями застосовуються за 
принципом взаємності. Взаємність вважається чинною, якщо буде встановлено, що 
міжнародними договорами України з іншими державами, згода на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України, передбачена можливість такого співробітництва іноземної держави з 
Україною. 

Міжнародні аспекти банкрутства не застосовуються господарськими судами, якщо їх 
застосування суперечить публічному порядку, суверенітету та основними принципами 
законодавства України. 

Принцип взаємності застосовується у випадках якщо: 
- до господарського суду у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, 

подано заяву іноземним арбітражним керуючим щодо визнання іноземного провадження та 
судової допомоги або надійшло звернення іноземного суду щодо співробітництва у зв’язку з 
іноземним провадженням у справі про банкрутство; 

- господарським судом , у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, 
надіслано звернення, чи арбітражним керуючим подано заяву до іноземного суду щодо визнання 
провадження, порушеного відповідно до Закону, а також щодо судової допомоги та 
співробітництва у зв’язку з провадженням у справі про банкрутство на території України; 

- до господарського суду подано заяву керуючого іноземною процедурою банкрутства 
щодо визнання іноземної процедури банкрутства, а також щодо судової допомоги та 
співробітництва у зв’язку з іноземною процедурою банкрутства (ч. 2 ст. 119 Закону).  

Отже, враховуючи положення Розділу IX Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  участь України в міжнародній 
співпраці з питань транскордонної неспроможності дозволить надійно забезпечити інтереси 
українських кредиторів так і кредиторів з інших держав, які приймають участь у міжнародному 
комерційному обігу. 

Крім того слід зазначити, що національне законодавство України про банкрутство 
викликатиме довіру потенційних інвесторів, оскільки зобов'язання нашої держави з питань 
транскордонної неспроможності будуть істотно впливати на формування привабливого 
інвестиційного іміджу.   

Проте на нашу думку, основними проблемами, що будуть виникати при розгляді справ 
про банкрутство - це визначення засад юрисдикції та компетенції національних судових установ, 
конкурсних та інших систем провадження, визнання прав офіційних іноземних керуючих, 
захисту прав кредиторів та відновлення платоспроможності боржника, збереження активів 
неспроможної особи для проведення реорганізаційних заходів. 
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Анотація. У статті розглядається проблема методологічного підходу щодо визначення 
поняття офшорна зона. Окреслені проблеми визначення офшорів для України. 

Ключові слова: офшорна зона (центр), офшор, офшорний сектор. 
Аннотация. В статье рассматривается проблема определения понятия оффшорная зона 

и дается обзор методологий характеристики страны или территории как оффшорной зоны. 
Ключевые слова: оффшорная зона (центр), оффшор, оффшорный сектор. 
Annotation. In article it is presented a definition problem of statement offshore zone and it is 

given an overview of methodologies that are used to define country or territory as offshore. 
Key words: offshore zone (center), offshore, offshore sector 
 
Однією із проблем сучасного світу, яка постала особливо гостро у період світової 

структурної економічної кризи є відтік прибутків юридичних осіб у офшорний сектор світової 
економіки. Дана проблема є актуальною, оскільки вона набуває у світовому масштабі 
загрозливих розмірів. Так, згідно даних Tax Justice Network та Міжнародного валютного фонду 
на кінець 2011 р. розмір капіталів, які знаходяться у офшорах по всьому світі становить близько 
18,5 трильйонів доларів США, тоді як у 2010 р. цей показник становив 18 трильйонів доларів 
США, а у 2005 р. – 11,5 трильйонів доларів США [1]. Ці темпи приросту показують наскільки 
недосконалою є податкова система практично усіх країн.  

В нашій статті ми розглядаємо актуальне питання – боротьби з відтоком капіталів до 
офшорних центрів та аналізуємо методологічні аспекти поняття офшорні зони (центри) та 
проблеми віднесення країни або території до офшорних.  

Дослідження офшорного сектора економіки здійснено на основі теоретико-методологічних 
розробок Вороніної М., Шеховцева Н., Уманціва Ю., Шведа Ю., Палана Р.  

Вперше термін офшор у його економічному значенні було вжито у одному з 
американських видань при огляді компанії, якій вдалося зменшити розмір сплачених податків за 
рахунок зміни місця реєстрації компанії [2, С. 23]. У той же час, згідно досліджень Р. Палана, 
перші ознаки офшорності (значне спрощення процедури реєстрації компанії та зменшення 
кількості необхідної річної звітності) спостерігаються наприкінці 19 століття у американських 
штатах Нью Джерсі та Делавер, а у 1920-х роках це явище розповсюджується у Швейцарії. Згідно 
наведених у роботі “Історія розвитку офшорів” свідчень, американський штат Нью Джерсі у 
середині 19 століття зіткнувся із значними бюджетними труднощами і був змушений піти на 
адміністративно-податкові поступки для компаній-нерезидентів. В першу чергу дані поступки 
стосувалися спрощення процедури реєстрації компанії та кількості необхідної щорічної 
фінансової звітності. Така міра була досить прогресивною і суперечливою, оскільки світові 
тенденції були спрямовані на ускладнення даних позицій через використання засобів запобігання 
повторення фінансової кризи 1720 р. У подальшому, з метою протидії конкуренції штату 
Делавер, який у 1880 р. розпочав впровадження рис офшорності, у штаті Нью Джерсі було 
знижено рівень корпоративного податку, що позитивною мірою відбилося на бюджеті штату за 
рахунок податків ново зареєстрованих компаній [3].  

На сьогодні існує декілька визначень даного терміну, які певною мірою відрізняються 
один від одного. 

На думку М. Вороніної, офшорна діяльність характеризується як діяльність компанії, 
зареєстрованої у зонах, де податкова ставка нижча ніж у країні ведення діяльності, що дозволяє 
таким компаніям досягти значних скорочень адміністративно-податкових сплат у обмін на 
зобов’язання вести власну діяльність за межами офшорної юрисдикції [4, C. 47-49]. Звідси видно, 
що до поняття офшорна юрисдикція відноситься країна або територія, де ставка за основними 
податками на діяльність компанії нижча ніж у країні, де здійснюється основна діяльність.  
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Уманців Ю.А. у свою чергу вважає, що поняття офшорна зона характеризує країну або 
окремі території країни, де на державному рівні для компаній, які задовольняють встановленим 
вимогам, надаються значні пільги з оподаткування, частково або повністю знято митні й 
торгівельні обмеження, знижені або відсутні вимоги до бухгалтерського обліку і аудиту [5, C.6]. 

Згідно до визначення Організації економічного співробітництва та розвитку, термін 
офшорна зона включає у собі дві складові – товарну та фінансову. Фінансова складова 
характеризується як офшорний фінансовий центр, а товарна як «податкова гавань».  

Податкова гавань – країна або територія, де певні податки стягуються за зниженими 
ставками або взагалі відсутні[6]. 

Офшорний фінансовий центр зазвичай є невеликою територією з пільговим режимом 
оподаткування, що спеціалізується на наданні визначеного кола корпоративних та комерційних 
послуг нерезидентам у вигляді офшорних структур[7].  

Також необхідно відмітити ідентичність понять офшорна зона та офшорний центр, що 
випливає із наведених вище понять. 

Для характеристики офшорних зон як єдиного цілого пропонується використовувати 
термін офшорний сектор світової економіки. Офшорний сектор світової економіки – сукупність 
країн та територій, де за тією чи іншою групою характеристик присутні ознаки офшорності. 

Виходячи із даного визначення можна відмітити наявність декількох методологічних 
підходів, за якими визначаються ознаки офшорності. Вони характерні для міжнародних 
організацій і певною мірою відбивають напрямок діяльності організацій. У той же час окремі 
країни також мають подібні переліки, однак ознак, за якими країни відносяться до офшорних не 
закріплено.  

Так, згідно до методології Організації економічного співробітництва та розвитку, до 
«податкових гаваней» відносять країни, які відповідають усім наступним параметрам: 

– номінальні податки або їх відсутність. Даний параметр передбачає, що на території 
країни, яка потенційно відноситься до офшорних центрів, законодавчо закріплена податкова 
система, яка передбачає або повну відсутність податкових зборів як для резидентів, так і для 
нерезидентів, або значні податкові поступки компаніям, які виконують ряд спеціально 
визначених вимог, до яких зазвичай відносять заборону на отримання будь-яких прибутків від 
резидентів країни реєстрації компанії та володіння будь-якою власністю на території вказаної 
країни (офшорного центра); 

– відсутність ефективного обміну інформацією. Дана вимога передбачає що на території 
країни, яка потенційно може бути віднесена до категорії офшорні центри діють законодавчі 
положення про конфіденційність банківської інформації. Також на цій території законодавчо 
встановлене право використання номінальних власників та акціонерів або національні 
особливості ведення реєстру компаній, які не дають змоги встановити істинного власника 
компанії; 

– відсутність прозорості. Цей критерій передбачає відсутність значної частини 
регуляторного апарату при законодавчій та виконавчій владі, який у міжнародній практиці 
покликаний проводити заходи щодо перевірки діяльності компаній, вектор господарювання яких 
спрямовано на міжнародну діяльність. Також сюди відноситься відсутність законодавчих 
механізмів регулювання міжнародної діяльності контрагентів, які зареєстровано на території 
даних країн; 

– відсутність певних суттєвих сфер діяльності. В першу чергу це передбачає значне 
переважання частки ВВП, отриманої від фінансового сектору економіки над часткою ВВП, 
отриманою внаслідок діяльності господарського комплексу. Це пов’язано із невеликим 
територіальним розміром країн та несприятливими кліматичними умовами для ведення 
повноцінної господарської діяльності [8, C.22-23]. 

Щодо четвертої ознаки, то вона є досить умовною, та, починаючи із 2002 року, не відіграє 
важливої ролі при віднесенні країни до «податкових гаваней». Загалом після розробки даних 
індикаторів до потенційних «податкових гаваней» було віднесено 47 країн. Їм рекомендували 
удосконалити власне законодавство у контексті узгодження із загальноприйнятими правилами та 
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нормами. На сьогодні до даного списку входить 15 країн [9], які формально погодились на 
співробітництво, однак більшості вимог все ще не виконали. 

Необхідно відзначити, що дана класифікація та перелік країн, сформований на її базі, на 
сьогоднішній день є неефективним, оскільки він дозволяє визнавати територію офшорною зоною 
лише у тому випадку, коли зазначені ознаки поширюються на територію всієї країни. Це 
призводить до того, що якщо країна має у своєму складі територіальну одиницю, де діють 
податкові пільги, то дана країна, і як наслідок територія із пільговим оподаткуванням, не можуть 
бути віднесені до переліку офшорних територій. 

Щодо ознак, за якими країни прирівнюють до офшорних фінансових центрів, то за 
методологією Міжнародного валютного фонду та Форуму фінансової стабільності, основними 
критеріями є: 

– відсутність або знижена ставка податку на комерційний та інвестиційний дохід; 
– відсутність податку на утримання; 
– спрощений та гнучкий режим реєстрації діяльності компанії; 
– спрощений та гнучкий режим управління 
– гнучка система використання фондів та інших спеціалізованих корпоративних 

структур; 
– необов’язкова фізична присутність для фінансових установ та/або корпорацій; 
– необґрунтовано високий рівень конфіденційності інформації щодо клієнтів, який 

затверджено внутрішнім законодавством країни; 
– недоступність аналогічних стимулів для мешканців [10, C.9]. 
Як видно, даний перелік містить набагато більше ознак, які більш повно дозволяють 

визначити особливості фінансового законодавства країни та дають змогу прийняти обґрунтоване 
рішення щодо визначення країни як офшорного фінансового центра. Також дана класифікація 
допускає, що офшорним фінансовим центром може бути не вся країна, а лише певна територія 
або місто. 

У 2007 році Форум фінансової стабільності уточнив наведені ознаки приналежності країни 
до офшорного фінансового центра рядом принципів, які зблизили їх із класифікацією, наведеною 
ОЕСР. Серед них наступні: 

– повна орієнтація на ведення діяльності нерезидентами (кількість резидентів, порівняно 
із загальною кількістю зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності коливається в межах 1-
2%); 

– встановлення пільгового режиму документообігу (звітність або взагалі відсутня або 
подається мінімальна інформація); 

– використання нульових та низько відсоткових податкових схем [11, C.4]. 
На сьогодні до даного списку Міжнародний валютний фонд відносить 48 (Форум 

фінансової стабільності – 45) офшорних фінансових центрів, серед яких Андорра, Аруба, Беліз, 
Ліхтенштейн, Малайзія, Монако тощо.  

Незважаючи на процеси зближення, між даними класифікаціями та відповідними 
переліками країн, існує значна розбіжність, яка пояснюється в першу чергу цілями, для 
досягнення яких було розроблено певні принципи визначення офшорних територій та 
юрисдикцій.  

В Україні перелік офшорних центрів подано у Розпорядженні Кабінету Міністрів України 
від 23 лютого 2011 року №143-p [12]. До даного переліку входить 36 країн. У той же час, якщо 
порівняти даний документ із Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. 
№77-р (у редакції 2006 р.) [13], можна дійти невтішного висновку – дані переліки ідентичні і 
містять ряд серйозних неточностей, оскільки там присутні неіснуючі країни (Нідерландські 
Антильські острови, розформовані 9 жовтня 2010 р., тобто значно раніше прийняття чинного 
розпорядження) та країни, які модернізували своє законодавство настільки, що або більше не є 
офшорними країнами, або припинили реєстрацію та підтримку діяльності офшорних компаній та 
банківських рахунків (Науру, Ніуе) [14]. Для порівняння можна навести Російську Федерацію, де 
останні зміни у переліку офшорних територій було внесено у вересні 2011 року. 
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Щодо переліку країн та територій, які відносяться до офшорних юрисдикцій згідно 
російського законодавства, то можна виділити наявність двох переліків – перший призначено для 
використання у рамках податкової служби та служби по боротьбі із відмиванням коштів, 
отриманих незаконним шляхом. Даний перелік наведено у Наказі Міністерства фінансів 
Російської Федерації від 13 листопада 2007 р. №108н [15]. Для діяльності банківських установ 
наводиться інший перелік, який наведено у Наказі Центрального Банка Росії від 7 серпня 2003 р. 
[16]. Дані списки практично однакові і відрізняються лише наявністю у другому більш широкого 
кола країн, які мають ознаки офшорності та потребують більш пильної уваги при проведенні 
фінансових операцій. 

Для більш наглядного представлення вказаної різниці доцільно навести порівняльну 
таблицю країн, які входять до списків офшорних країн різних країн та організацій.  

Табл.1. Порівняння методології визначення поняття офшор 
     

Країна Україна[11] Росія[13] МВФ[14] ОЕСР[15] 

1 2 3 4 5 

Американське Самоа   +  

Ангілья + + +  

Андорра + + +  

Антигуа і Барбуда + + +  

Аруба + + +  

Багамські Острови + + +  

Барбадос + + +  

Бахрейн + + +  

Беліз + + + + 

Бермудські Острови + + +  

Британські Віргінські Острови + + +  

Бруней  + +  

Вануату + + + + 

Ватикан   +  

Віргінські Острови (США) +  +  

Гватемала    + 

Гернсі + + +  

Гібралтар + + +  

Гонконг (КНР)  + +  

Гренада + + +  

Данія   +  

Джерсі + + +  

Джибуті  + +  

Ізраїль   +  

Кайманові Острови + + +  

Кіпр   +  

Кірибаті   +  

Коста-Ріка  + + + 

Лабуан (Малайзія)  + +  

Ліберія  + +  + 

Ліван  + + + 

Ліхтенштейн  + +  

Люксембург   +  

Маврикій  + +  

Мадейра (Португалія)   +  
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Макао (КНР)  + +  

Мальдівська Республіка + + +  

Мальта  + +  

Маршальські Острови + + + + 

Мікронезія   +  

Мен + + +  

Монако + +   

Монтсеррат + + + + 

Науру + + + + 

Нідерланди   +  

Нідерландські Антильські Острови + + +  

Ніуе + + + + 

Нова Зеландія   +  

Об’єднані Арабські Емірати  + +  

Олдерні + +   

Оман   +  

Острів Святої Єлени   +  

Острови Кука + + + + 

Острови Піткерн   +  

Палау  + +  

Панама  + + + 

Північні Маріанські острови   +  

Пуерто-Ріко +  + + 

Республіка Чорногорія  +   

Самоа + + +  

Сан-Маріно   +  

Свазіленд   +  

Сейшельські Острови + + +  

Сент-Вінсент і Гренадіни + + +  

Сент-Кітс і Невіс + + +  

Сент-Люсія + + +  

Соломонові острови   +  

Союз Комори (о. Анжуан)  +   

Співдружність Домініки + + +  

Таїланд   +  

Теркс і Кайкос + + +  

Тонга  + +  

Уругвай   + + 

Філіпіни   + + 

Французька Полінезія   +  

Швейцарія  + +  

Шрі-Ланка  +   

Японія   +  

Складено автором на базі джерел [12], [15], [17], [18]. 
Як видно, найбільш повно країни, які мають ті чи інші ознаки офшорності або мають у 

своєму складі території із пільговим рівнем оподаткування, відображено у переліку 
Міжнародного валютного фонду та Форуму фінансової стабільності. Таблиця свідчить, що 
різниця досить суттєва і потребує в першу чергу вироблення єдиної стратегії індикації країн, які 
мають статус офшорних. Це дозволить уникнути незрозумілостей при обміні податковою 
інформацією між країнами та міжнародними організаціями. 
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Для України нагальним є визначення саме методології визначення офшорів чи офшорних 
зон. Дана методологія віднесення тієї чи іншої економічної зони чи країни до числа офшорів 
повинна чітко визначати мету такого категорування. Якщо ми будемо визначати офшори 
виключно за податковими пільгами, то це буде один список, якщо за іншими гарантіями щодо 
ведення бізнесу чи банківської таємниці – це буде зовсім інший. 

Можливим варіантом для України є навіть створення декількох списків офшорів, 
офшорних гаваней чи офшорних зон, в залежності від мети створення таких списків. 

Тому ми вважаємо, що перед тим, як буде затверджуватись нова Постанова КМ України, 
якою буде затверджуватись перелік офшорів, необхідно розробити та затвердити методологію 
віднесення тієї чи іншої країни, економічної зони тощо до переліку офшорів чи офшорних зон. 
Дана методологія повинна включати чіткий перелік критеріїв, за якими буде проходити дане 
категоріювання (присвоєння статусу офшор, офшорна зона). 

Встановлення відповідності до певного критерію повинно бути причиною віднесення тієї 
чи іншої економіки чи економічної зони до списку офшорів. Аналогічно, зміни в законодавстві 
країн, що унеможливлює застосування певного критерію, повинно слугувати виключенням 
країни із списку офшорів.  
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Туник Ю. І. Процедури погашення податкового боргу в Україні та країнах СНД (порівняльно-правовий аналіз) 

ПРОЦЕДУРИ ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД 
(ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) 

Туник Ю. І.  
(здобувач Національного університету ДПС України) 

 
Анотація. Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу положень Податкових кодексів країн СНД 

та України щодо регламентації процедур погашення податкового боргу та розробці пропозицій щодо використання 
позитивного досвіду цих країн з зазначеного питання при вдосконаленні вітчизняного законодавства. 

Ключові слова: податкове зобов’язання, податкові органи, досвід країн СНД, недоїмка, податковий борг, 
процедури погашення податкового боргу, платники податків. 

Аннотация. Статья посвящена сравнительно-правовому анализу положений Налоговых кодексов стран 
СНГ и Украины относительно регламентации процедур погашения налогового долга и разработке предложений по 
использованию позитивного опыта этих стран по указанному вопросу при усовершенствовании отечественного 
законодательства. 

Ключевые слова: налоговое обязательстве, налоговые органы, опыт стран СНГ, недоимка, налоговый долг, 
процедуры погашения налогового долга, налогоплательщики. 

Annotation. The article is devoted the comparative-legal analysis of positions of the Tax codes of countries of the 
Union of the independent states and Ukraine in relation to regulation of procedures of tax debt retirement and development 
of suggestions on the use of positive experience of these countries on the indicated question at the improvement of national 
legislation.  

Keywords: tax obligation, tax organs, experience of countries of the UIS, arrears, tax debt, procedures of tax debt 
retirement, taxpayers. 

 
Після прийняття та набрання чинності Податковим Кодексом (далі -ПК) України перед 

національною доктриною постало нове завдання – дослідити теоретичні засади процедур 
погашення податкового боргу платника податків та розробити практично орієнтовані 
рекомендації щодо цих процедур в діяльності органів державної податкової служби України. Це 
можливо реалізувати за рахунок вивчення позитивного зарубіжного досвіду та визначення 
можливих шляхів його використання під час внесення змін до вітчизняних нормативно-правових 
актів, що регулюють указане питання. З цією метою варто звернутися, у першу чергу, до 
правового регулювання країн СНД, податкові системи яких наближені до вітчизняної, як і 
структура контролюючих органів у сфері оподаткування.  

У процесі дослідження предмету даної статті доцільно вирішити наступні завдання: 
1) встановити наявність нормативного визначення поняття «податковий борг» чи поняття 
наближеного до нього по суті; 2) визначити підхід до розуміння змісту поняття «погашення 
податкового боргу» та визначення органів, уповноважених застосовувати процедури погашення 
податкового боргу; 3) виділити види процедур погашення податкового боргу та послідовність їх 
застосування.  

Проблеми погашення податкового боргу фрагментарно розглядали у своїх працях 
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема, В. Т. Білоус, М. П. Кучерявенко, О. В. Онишко, 
С. П. Позняков, О. П. Рябченко, О. В. Тильчик, Д. М. Щокін, А. І. Худяков, та інші. Однак, 
далеко не всі вони були вирішені, окремі були тільки позначені, а деякі й досі залишаються 
дискусійними. Особливо актуалізується проблематика статті тим, що правове регулювання 
погашення податкового боргу зазнає частих змін, зокрема, й у зв’язку, із обранням України курсу 
на інтеграцію до Європейського співтовариства. 

Основний зміст. Поняття «податковий борг» відповідно ознак, викладених у підпункті 
175 пункту 1 статті 14 ПК України [1], не міститься у ПК чи іншому податковому законодавстві 
жодної країни СНД. Разом із тим, у статті 22 ПК Узбекистану визначено поняття «податкової 
заборгованості» [2]. Нею визнається сума заборгованості з податків та інших обов’язкових 
платежів, включаючи фінансові санкції, не сплачена у встановлений цим Кодексом строк. 
Аналогічне визначення, позначене іншим терміном «недоїмкою» міститься у статті 129 ПК 
Республіки Молдова (недоїмка – це сума, яку платник податків був зобов’язаний сплатити в 
бюджет як податок, мито або збір, але яку не сплатив у строк, а також сума пені і/або 
штрафу) [3]. 
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У статті 12 ПК Казахстану («Основні поняття, що застосовуються в цьому Кодексі») 
визначено поняття (у частині 1 пункті 32) податкової заборгованості, як суми недоїмки, а також 
не сплачені суми пеней та штрафів. При чому зазначено, що до податкової заборгованості не 
включаються суми пеней, відображених у повідомленнях про результати податкової перевірки, а 
також сума штрафів, відображена у постанові про накладення адміністративного стягнення, у 
період оскарження у встановлений законодавством (ПК Казахстану) порядок в частині, що 
оскаржується. Пунктом 5 цієї ж статті визначено, що недоїмка – це вирахувані, нараховані та не 
сплачені у строк суми податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, за виключення сум, 
відображених у повідомленні про результати податкової перевірки в період оскарження  у 
встановленому законодавством порядку в частині, що оскаржується [4].  

Тобто, законодавець Казахстану так само як і законодавець України застосовує 
спеціальне поняття для позначення загальної суми, яку платник податків повинен був, але не 
сплатив вчасно. Це поняття «податкової заборгованості» він визначає, використовуючи інше 
поняття «недоїмка», зміст якого також розкривається в цій же нормі (в Україні – «грошове 
зобов’язання»). Спільними ознаками податкового боргу в Україні та податкової заборгованості в 
Казахстані є те, що це суми, не сплачені у встановлений законом термін. Відрізняються ці 
поняття як за характеристикою їх елементів (сум, які входять до їх структури), так і за 
відсутністю у ПК Казахстану обов’язкової ознаки «узгодженості» зазначених сум.  

У ПК РФ та Киргизької Республіки статтею 11 та 4 (відповідно) передбачено поняття 
«недоїмка» - сума податку або сума збору не сплачена у встановлений законодавством про 
податки і збори строк [5]. Тобто, це поняття кардинально відрізняється від поняття «податкового 
боргу», що міститься у ПК України, оскільки до елементів недоїмки входить тільки сума податку 
або сума збору. Єдиною спільною ознакою цих понять є те, що це суми, не сплачені у 
встановлений законом термін. 

Разом з тим, у зазначеній статті 4 ПК Киргизької Республіки міститься визначення 
«податкової заборгованості» як суми недоїмки, а також несплачені суми відсотків, пені та 
податкових санкцій. Також цікавим є згадка у цій же статті поняття «податкової заборгованості, 
визнаної платником податків» - непогашена сума податкової заборгованості: 1) вказана 
платником податків в податковій звітності; 2) нарахована за актом податкової перевірки, з яким 
платник податків ознайомився, і який підписав і не оскаржив; 3) нарахованої за актом податкової 
перевірки, відносно якого є рішення суду про її сплату, яке вступило в законну силу [5]. Дане 
визначення характеризує ознаку, що згадується у ПК України – «узгодженість суми грошового 
зобов’язання», що є досить цікавим та може бути сприйнято вітчизняним законодавцем, в частині 
правого закріплення в окремій нормі способів узгодження грошового зобов’язання. 

У ПК інших країн СНД (Вірменії [6], Азербайджану [7] та Таджикистану [8]) не 
передбачено спеціального терміну відмінного від обов’язку зі сплати податків, з метою 
позначення сум, що не сплачені вчасно. 

У податковому законодавстві переважної більшості країн СНД передбачено виконання 
податкового зобов’язання: добровільно платником податків та у примусовому порядку, у разі 
невиконання податкового зобов’язання платником податків у встановлений законом строк. 

У ПК РФ у статтях 46-48 не вживається поняття процедур погашення податкового боргу, 
проте, зазначається про те, що у випадку несплати або неповної сплати податку у встановлений 
строк зобов’язання зі сплати податку, збору, а також пені і штрафу виконується у примусовому 
порядку. Тобто, фактично йде мова про процедури погашення податкового боргу [9].  

До них відноситься: - звернення стягнення на грошові кошти на рахунках платника 
податків (податкового агента) – організації або індивідуального підприємця у банках і його 
електронні грошові кошти (стаття 46 ПК РФ); - стягнення за рахунок іншого майна платника 
податків, податкового агента – організації, індивідуального підприємця, в тому числі за рахунок 
готівки (стаття 47 ПК РФ); - стягнення за рахунок майна платника податків (платника зборів – 
фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем (стаття 48 ПК РФ) [9]. 

У ПК Казахстану передбачена окрема глава 5 «Виконання податкового зобов’язання». У 
цій главі статтею 34 передбачено порядок погашення податкової заборгованості та визначається, 
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що таке погашення відбувається в наступній послідовності, спершу погається нарахована пеня, 
по-друге, сума недоїмки, і в третю чергу сума штрафів. Далі у цій же главі йде мова про 
виконання податкового зобов’язання та погашення податкової заборгованості за різними 
процедурами, залежно від того, хто є платником податків та, яке джерело погашення боргу [4]. 

Процедури щодо погашення податкового боргу у більшості країн СНД, як і в Україні, 
диференціюється залежно від виду платника податків: 

1. Процедури погашення податкового боргу юридичних осіб (організацій). 
2. Процедури погашення податкового боргу фізичних осіб. 
Не передбачає диференціації процедур погашення податкового боргу залежно від виду 

суб’єкта – платника податків, що має борг, ПК Азербайджанської Республіки [7], Таджикистану 
[8], Туркменії [10]. У ньому вказано два види процедур залежно від предмета, на яке 
спрямовується стягнення.  

Залежно від суб’єкта, на якого законодавством покладено обов’язок прийняття рішення 
про здійснення погашення податкового боргу, виділяються такі процедури, що застосовуються:  

а) у судовому порядку. Коли податковий орган для звернення стягнення на майно 
платника податків повинен звернутися до суду та отримати рішення суду про стягнення суми 
заборгованості з платника. 

б) в адміністративному порядку. Податковий орган самостійно стягує суми заборгованості 
з платника податків, але платник податків має право на оскарження таких дій в суді [11, c. 171]. 

Як зазначає А. І. Худяков, судовий порядок гарантує більш об’єктивний розгляд питання 
про наявність податкової заборгованості та обґрунтованість вимог податкового органу. При 
цьому розгляд справи відбувається на принципах змагальності процесу, де платник податків 
більш активно захищає свої права. У зв’язку із цим, суттєво зростає навантаження на судову 
систему, а розгляд справи вимагає від судді високого рівня кваліфікації у сфері оподаткування. 
Тому податковим органам більш вигідне примусове погашення податкової заборгованості 
шляхом застосування другого різновиду «провадження» [12, c. 438]. Варто відзначити, що в 
Україні не передбачені зазначені види процедур погашення податкового боргу платників 
податків. Це пов’язано із тим, що хоча суб’єктом, уповноваженим здійснювати безпосередньо 
заходи щодо погашення податкового боргу платника податків, та єдиним органом, який фактично 
формує справи платника податків, обґрунтовує необхідність застосування процедур погашення та 
ініціює їх початок, є орган Державної податкової служби (далі ДПС) України, рішення про їх 
здійснення (дозвіл на погашення суми податкового боргу) приймає (надає) суд. Такий підхід, з 
одного боку, як вірно зазначають деякі науковці, гарантує дотримання прав платника податків, а 
з іншого боку, уповільнює надходження сум податкового боргу, що утворився в наслідок не 
виконання вже узгодженого зобов’язання платника податків. 

Розподіл на види проваджень відбувається також за такою ознакою як – предмет, за 
рахунок якого відбувається погашення: 

1. Погашення за рахунок коштів на рахунках платника податків, що має борг. 
2. Погашення за рахунок готівки, що є у платника податків. 
3. Погашення за рахунок майна платника податків. 
4. Погашення за рахунок коштів дебіторів платника податків, що має борг. 
5. Погашення податкового боргу за рахунок примусового випуску об’явлених акцій 

платника податків (податкового агента) – акціонерного товариства за участю держави в 
уставному капіталі. 

Цікавим є досвід Республіки Казахстан щодо регламентації Так, у випадку непогашення 
суми податкової заборгованості платником податків (податковим агентом) – акціонерним 
товариством за участю держави в уставному капіталі після вжиття всіх заходів, передбачених 
підпунктами 1) - 3) пункта 3 статьи 614 ПК Казахстан, уповноважений орган звертається до суду 
з позовною заявою про примусовий випуск об’явлених акцій у порядку, встановленому 
законодавством Республіки Казахстан [4]. 

Строки виконання податкових зобов’язань зі сплати податків, інших обов’язкових 
платежів до бюджету, а також зобов’язань зі сплати пеней, штрафів, для погашення яких за 
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рішенням суду відбувається примусовий випуск об’явлених, призупиняється з дня набрання 
чинності рішення суду про примусовий випуск об’явлених акцій, до закінчення їх розміщення. 

Коментуючи таку процедуру погашення податкового боргу як звернення стягнення на 
дебіторську заборгованість платника податків, передбачений ПК Молдови, Д. М. Щокін зазначає, 
що її застосування є досить спірним. Обґрунтовує науковець свою думку тим, що у податковому 
праві є неприпустимим надмірне втручання у цивільно-правові відносини. Якщо це і допускати у 
податковому праві, то тільки відносно дебіторської заборгованості, безспірний характер якої 
визнають і платник податків, і дебітор [11, c. 171]. Зокрема, такі умови передбачені у ПК 
Киргизької Республіки (стаття 74), де зазначено, що податковий орган має право стягувати 
готівкові кошти з рахунків третіх осіб, таке стягнення здійснюється за наявності документально 
підтвердженої заборгованості третьої особи перед платником податків на підставі акта 
узгодження взаєморозрахунків між платником податків і третьою особою у безспірному порядку 
[5]. У ПК Узбекистану у статті 64 зазначено про можливість щодо платника податків (юридичної 
особи чи фізичної особи – приватного підприємця), який має податковий борг, звернути 
стягнення на суми, що мають йому сплатити дебітори. Таке стягнення відбувається за рішенням 
органу ДПС у разі надання платником податків акту узгодження взаєморозрахунків з 
дебітором [2]. 

З зауваженням науковця важко не погодитись, разом із тим, щодо вирішення зазначеної 
проблеми, доречно підтримати вітчизняного законодавця. Оскільки у пункті 95.22 статті 95 ПК 
України передбачено, що орган ДПС звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника 
податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав 
та право вимоги якої переведено на органи ДПС, у рахунок погашення податкового боргу такого 
платника податків. Обґрунтованим вважаємо акцентування уваги у пункті 87.5 статті 87 на тому, 
що у разі, якщо здійснення заходів щодо продажу майна платника податків не привело до 
повного погашення суми податкового боргу, орган стягнення може визначити додатковим 
джерелом погашення податкового боргу дебіторську заборгованість платника податків, строк 
погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи ДПС (стаття 87 ПК 
України) [1]. 

На відміну від ПК України, в якому до органів, що здійснюють погашення податкового 
боргу, віднесено податкові органи та державних виконавців, у ПК Молдови передбачено, що до 
системи органів, уповноважених примусово виконувати податкове зобов’язання, належать 
податкові органи, а також служби зі збору місцевих податків і зборів, що діють спільно з 
податковими органами (стаття 195 ПК України). Слід відзначити широкі повноваження 
податкових органів щодо погашення боргу, шляхом застосування всіх способів, передбачених ПК 
Молдови, без необхідності звертатися до суду для отримання виконавчого припису. Тобто, 
фактично, виключні повноваження у цьому, навіть щодо вилучення, реалізації майна платника 
податків, що має податковий борг. 

Таким чином, порівняльно-правовий аналіз положень ПК України та деяких країн СНД, 
дозволяє зробити такі висновки: 1. На відміну від ПК України в інших ПК не передбачено чіткого 
визначення поняття податковий борг для позначення сум податкового зобов’язання, штрафу та 
пені, що не сплачені у встановлений термін та підлягають погашенню. 2. У всіх кодексах іде мова 
про те, що у випадку не сплати у встановлений строк суми податкового зобов’язання, штрафу та 
пені, вони підлягають погашенню у встановленому законом порядку, з використанням 
державного примусу. 3. Законодавці більшості країн, ПК яких проаналізовані, детально 
регламентують процедури погашення податкового боргу, що доцільно врахувати і Україні, а не 
відсилати правозастосовувача до нормативно-правових актів підзаконного характеру. 4. В ПК 
деяких країн СНД, як в Україні, передбачено особливості процедур погашення податкового боргу 
залежно від виду платника податків та виду джерела погашення податкового боргу. 

Цією статтею не вирішено всіх проблем вдосконалення правового регулювання погашення 
податкового боргу з урахуванням позитивного досвіду країн СНД, а тому дана теми є актуальною 
та потребує подальшого дослідження. 
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Рецензия на учебное пособие «Воздушное право Украины», подготовленное коллективом авторов под общей редакцией 
доктора юридических наук, члена-корреспондента НАН Украины, профессора В.В. Костицкого  

РЕЦЕНЗИЯ 
на учебное пособие «Воздушное право Украины», подготовленное коллективом 
авторов под общей редакцией доктора юридических наук, члена-корреспондента 

НАН Украины, профессора В.В. Костицкого  
(Дорогобыч : «Коло», 2011. – 552 с.) 

 
Учебное пособие «Воздушное право», подготовленное авторским коллективом под общей 

редакцией члена-корреспондента НАПрН Украины, профессора В.В. Костицкого, вышло из печати в 2011 
году. Однако, данное издание продолжает привлекать внимание специалистов, как в силу глубины и 
основательности изложения материала, так и по причине оригинального взгляда, продемонстрированного 
авторами в подходе к предмету отрасли, которой посвящено учебное пособие. 

Традиционно, т.е. со времен советской правовой школы, воздушное право рассматривается как 
совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с использованием 
воздушного пространства. В таком качестве воздушное право как самостоятельная отрасль включает 
нормы национального и международного права, базирующиеся на признании полного и исключительного 
суверенитета государств в отношении своего воздушного пространства. В юридической науке признано, 
что современное воздушное право имеет признаки комплексных правовых отраслей, что проявляется, 
прежде всего, в его предмете. Действительно, в круг регулируемых данной отраслью права общественных 
отношений входят не только имеющие выраженный международный, как публично-, так частноправовой 
характер, но также и отношения, подлежащие регулированию по национальному законодательству. Такая 
специфика воздушного права предопределяет объединение норм, регулирующих отношения в области 
использования воздушного пространства (за исключением норм об уголовной ответственности), в 
комплексный законодательный акт – Воздушный кодекс. Кодифицированные законодательные акты в 
области воздушного права приняты в Украине, Российской Федерации, Республике Беларусь. Следует 
отметить также существенное влияние на формирование национального воздушного права положений 
международного права и, в первую очередь, - Чикагской конвенции о гражданской авиации 1944 года. 

Нормативная правовая база, созданная с целью регулирования общественных отношений по 
использованию воздушного пространства, указывает на актуальные направления научных исследований, 
которым свойственен как теоретико-правовой, так и прикладной характер. Учебное пособие по 
воздушному праву под редакцией В.В. Костицкого раскрывает все названные аспекты воздушного права 
как отрасли правовой науки, отрасли права и законодательства. 

В рецензируемом учебном пособии уделяется внимание таким теоретическим вопросам как 
понятие и предмет воздушного права, место данной отрасли в системе права, его принципы, а также 
воздушное право рассматривается с позиции возможных направлений научных исследования в рамках 
правовой науки (раздел 1 учебного пособия). Следует приветствовать рассмотрение в учебном пособии 
истории становления и развития правового регулирования отношений по использованию воздушного 
пространства (раздел 2).  

В соответствии со сложившейся традицией изложения учебного материала по юридическим 
дисциплинам учебное пособие по воздушному праву включает главы, содержащие материал по 
источникам воздушного права Украины (раздел 3); раскрывающие сущность воздушных правоотношений 
(раздел 4) и государственное управление в области названных общественных отношений (раздел 5). 
Отдельные разделы учебного пособия посвящены правовому режиму воздушного пространства, правовым 
основам деятельности гражданской авиации и организации воздушного движения (разделы 6-8); вопросам 
безопасности, страхования и ответственности в области гражданской авиации (разделы 9-10). 

При соблюдении традиционной формы учебных пособий по правовым дисциплинам учебное 
пособие «Воздушное право», изданное под общей редакцией профессора В.В. Костицкого, обладает рядом 
особенностей, на которые хотелось бы обратить внимание. 

Самостоятельная глава книги посвящена международно-правовым основам использования и 
охраны воздушного пространства (раздел 11). Здесь раскрываются вопросы содержания международно-
правового регулирования исследуемой области общественных отношений; рассматривается система 
международных организаций, осуществляющих деятельность как в сфере использования воздушного 
пространства, так и в области охраны атмосферного воздуха; дается общая характеристика 
международных документов, регламентирующих названные направления международно-правового 
регулирования. 
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Еще одной особенностью рецензируемого учебного пособия является включение в него научного 
и нормативного правового материала, касающегося экологического аспекта использования воздушного 
пространства. И хотя вопросы охраны атмосферного пространства с позиций природоохранного права не 
выделены в самостоятельный раздел, в учебном пособии им уделено достаточное внимание. Так, 
комплексность воздушного права обосновывается, исходя из подходов, сложившихся в отношении права 
экологического как комплексной правовой отрасли (с.9-11). Характеризуя источники воздушного права, 
авторы учебного пособия включают в его систему, наряду с Воздушным кодексом Украины, также законы 
Украины «Об охране атмосферного воздуха» и «Об охране окружающей природной среды» (с. 63-70). В 
государственное управление в области воздушных правоотношений включены также аспекты управления 
в области охраны окружающей среды, такие, например, как ведение мониторинга атмосферного воздуха 
как одного из направлений деятельности Министерства охраны окружающей природной среды Украины 
(с. 128-130). Вопросы юридической ответственности за экологические правонарушения в сфере охраны и 
использования воздушного пространства (параграф 10.5) и международно-правового регулирования в 
области охраны атмосферного воздуха (параграф 11.5) выделены в самостоятельные подразделы. 

При характеристике такого рода изданий как учебные пособия нельзя не обратить внимание на 
различные дополнительные материалы, которыми такие книги снабжены, и которые дают возможность , с 
одной стороны облегчить студентам восприятие учебного материала, а с другой, - преподавателям 
проверить уровень усвоения такого материала. Рецензируемое учебное пособие, изданное под редакцией 
профессора В.В. Костицкого, с этих позиций находится на должном профессиональном уровне. Все 
разделы содержат контрольные вопросы, раскрывающие содержание изложенного в них учебного 
материала и позволяющие студенту проверить уровень своих знаний. В отдельных приложениях 
приведены основные законодательные акты, регулирующие отношения по использованию и охране 
атмосферного пространства, такие как Воздушный кодекс Украины, Закон Украины «Об охране 
окружающей природной среды». Разработан глоссарий терминов, используемых в данных нормативных 
правовых актах и международных документах. 

Представляется, что по своему содержанию рецензируемое учебное пособие по воздушному праву 
может быть использовано также качестве монографического издания при написании научных работ, 
поскольку в нем нашла отражение самостоятельная позиция его авторов. И хотя рецензент разделяет не 
все научные подходы авторского коллектива учебного пособия, он приветствует издание в Украине такого 
весомого учебного издания, каковым является «Воздушное право Украины», подготовленное коллективом 
авторов под общей редакцией доктора юридических наук, члена-корреспондента НАПрН Украины, 
профессора В.В. Костицкого (Дорогобыч : «Коло», 2011. – 552 с.). 

 
Рецензент – Т.И.Макарова 
Доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры экологического и аграрного права 
юридического факультета Белорусского государственного университета 

 
г.Минск 
17 января 2013 г. 
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ШАНОВНІ АВТОРИ! 
Запрошуємо до співробітництва вчених, аспірантів, практичних працівників! 

Для публікації в журналі «Малий і середній бізнес (право, держава економіка)» приймаються 
неопубліковані раніше наукові праці в галузі економіки та права. 

Фаховий журнал «Малий і середній бізнес (право, держава економіка)» охоплює чотири номери у 
рік і є щоквартальником.  

Статті до публікації приймаються: №1 – до 20 березня; №2 – до 20 червня, №3 до 20 вересня; №4 – 
до 20 грудня. 
 
Редакційна колегія журналу звертає увагу на обов’язкове дотримання вимог до наукових фахових 
видань та пропонує:  

Рукопис подавати у двох примірниках українською, російською або англійською мовами та його 
електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу: 
- у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням  .doc, кегль – 14;  

- параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці, діаграми тощо) книжне з 
дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого – 2 см, правого – 1 см; 
- відстань між рядками – 1,5 інтервал;  
- кількість матеріалу однієї статті –10 - 12 стор. 
Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи: 

УДК;  
ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора; 
назва статті; 
анотація та ключові слова – укр., рос., англ. мовами; 
до статті англійською мовою обов'язкова анотація українською; 
постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними 

завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 

спирається автор; виділення невирішених раніше аспектів загальної проблеми, котрим присвячується дана 
стаття; 

формулювання цілей статті (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
використана література (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Нові правила бібліографічного опису. – 

Режим доступу: //www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm); 
реферат статті англійською мовою обсягом 1 стор. 
Рукопис статті повинен бути ретельно вичитаний, виправлений та підписаний автором. 
Стаття має супроводжуватися довідкою про авторів (вказуються прізвище, ім'я та по батькові, 

вчене звання, місце роботи, посада, адреса електронної пошти і контактні телефони). 
Весь текст повинен бути набраний в одну колонку без застосування будь-якого форматування.  
Не допускається використання вставок та гіперпосилань. 
Рукопис не має містити прихованого тексту і тексту, розміченого кольорами або підкресленнями. 
Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. 
Бібліографічні посилання подають, уникаючи автонумерації та автоматично генерованих кінцевих 

посилань. 
Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу та за належність 

останнього йому особисто. 
Редакція зберігає за собою право вносити до тексту редакційні зміни і скорочувати його. 
Всі автори повинні подати рецензію на статтю. 
Рецензія в обов’язковому порядку має висвітлювати такі питання: 
 актуальність теми; 
 новизна та обґрунтованість одержаних результатів; 
 наукова (практична) цінність результатів. 
Рецензія повинна бути підписана відповідними особами. 
Разом з рукописом на папері подається файл на диску формату CD або текст статті надсилається 

електронною поштою на е-mail редакції: erlikh.sociology@yahoo.com та дублюється на адресу: 
natalka_bn_@ukr.net   
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На диску мають бути тільки файли, які стосуються змісту статті. 
На етикетці диску необхідно вказати прізвище та ініціали автора/авторів. 

Після узгодження з Редакцією, автори можуть мати нагоду направляти матеріали статей, відгуків та 
підтвердженя оплати послуг за е-адресою: natalka_bn_@ukr.net або erlikh.sociology@yahoo.com 

За надання послуг щодо розгляду, форматування, корегування, тиражування та ін. робіт 
пов’язаних з публікацією статей та виданням журналу пропонується здійснити оплату у розмірі 200грн.  
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Редакція журналу не завжди поділяє позиції авторів з приводу висловлюваних проблем і не 

несе відповідальності за зміст авторських публікацій. 
 
Журнал рекомендовано до друку Рішенням Вченої ради Інституту законодавчих передбачень і 

правової експертизи (протокол № 4 від 07.12.2012 р.). 
 
Реєстраційне свідоцтво КВ № 11591-4631ІР видане Міністерством юстиції України 02.08.2006. 
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