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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА 

Костицький В. Взаємозв’язок моралі та підприємницької діяльності у системі державного регулювання у контексті «закону 
відтермінованої соціальної  відповідальності» 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОРАЛІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 
СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ «ЗАКОНУ 

ВІДТЕРМІНОВАНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» 
Костицький Василь 

(голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної 
моралі, член-кореспондент національної академії правових наук України, доктор 

юридичних наук, професор) 

Анотація. У статті розглядаються морально-етичні проблеми підприємницької діяльності як спільний обoв’язок держави, 
громадянського суспільства і особи, основа розвитку правового регулювання економічних відносин у контексті обгрунтовуваного 
автором  "закону відтермінованої соціальної  відповідальності", згідно з яким у довгостроковій перспективі ті, хто не враховує 
морально-етичні вимоги ведення підприємницької діяльності ризикують втратити бізнес або владу. Автор пропонує укладення 
Суспільного договору між  владою та бізнесом в особі усіх провідних громадських об’єднань підприємців, необхідні умови якого мають 
бути взаємні морально-етичні зобов’язання держави і бізнесу. 

Ключові слова: морально-етичні проблеми підприємництва, права і свободи людини, закон відтермінованої соціальної 
відповідальності, Суспільний договір про взаємні морально-етичні зобов’язання держави і бізнесу. 

Аннотация. В статье рассматриваются морально-этические проблемы предпринимательской деятельности как 
совместной обязанности государства, гражданского общества и личности, основа развития правового регулирования экономических 
отношений в контексте обоснованного автором  "закона отсроченной социальной отвественности", согласно которому в 
долгосрочной перспективе те, кто не учитывает морально-этические требования к ведению предпринимательской деятельности 
рискуют потерять бизнес либо власть. Автор предлагает заключение Общественного договора между властью и бизнесом в лице всех 
крупных объединений предпринимателей предпринимателей, необходимым условием которого должны быть взаимные морально-
этические обязательства государства и бизнеса.  

Ключевые слова: морально-этические проблемы предпринимательской деятельности,  права и свободы человека, закон 
отсроченной социальной ответственности, Общественный договор о взаимных морально-этических обязательствах государства и 
бизнеса. 

Abstract.This article deals with the moral and ethical issues of business activity asoverall liabilities of the state, civil society and 
individual and the basis of the legal regulation of economic relations in the context ofthe Law of adjourned social responsibility justified by the 
author. According to this law, those who pay no regard to ethical requirements of doing business have a risk of losing business or power in the 
long run.The author puts forward a suggestionof signing of a social agreementbetween government and businessin the persons of all the leading 
associations of entrepreneurs and the necessary conditions of which should be mutualmoral and ethical obligations of the state and business. 

Keywords: moral and ethical issues of business, human rights and freedoms, the Law of adjourned social responsibility, social 
agreement of mutual moral and ethical obligations of the state and business. 

Підприємництво та мораль  
не повинні залишатися далекими одне від одного 

Кардинальні зміни у системі суспільних відносин незалежної України суттєво 
вплинули на зміст та форми економічної діяльності, а, зрештою, на весь спосіб життя 
людей. Революція гідності, започаткована Майданом-2013/2014 підняла морально-етичну 
оцінку подій, вчинків людей, законодавчих приписів на рівень загальнонаціональної 
проблеми.  

У цих умовах значно актуалізувалися питання соціальної та моральної 
відповідальності. Суспільство очікує, що влада буде моральна, а порушення морально-
етичних приписів стане обов’язковою умовою відставки будь-якого державного 
посадовця чи депутата. Питанням національної безпеки та економічного розвитку стає 
соціальна відповідальність підприємництва, в основі якої норми і цінності суспільної 
моралі.  Суспільство надіється, що в Україні знову проявить себе апробована у Німеччині 
і описана Максом Вебером економічна революція як запорука заможності, що виросла на 
промисловій етиці.  

Сучасні дослідники стверджують: дві третин економічних проблем – це моральні 
проблеми, від вирішення яких залежить добробут суспільства і людства у цілому. Тому, 
очевидно, що мораль є визначальним чинником, від якого залежить сталий розвиток будь-
якого суспільства, важливим стимулом економічної діяльності людини, її мотивом, 
потребою і оцінкою. 

Поєднання підприємницької діяльності з морально-етичними вимогами, спільне 
вживання слів „підприємництво” і „мораль” застосовується з прадавніх часів. На доказ 
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раціональності цього словосполучення вказував ще Арістотель. Економіку він уважав 
мистецтвом ухвалення правильних рішень у господарстві, умінням забезпечувати 
громадянам не тільки добробут, а й прекрасне життя. Вміння добувати багатство, за 
словами давньогрецького вченого, є корисним, проте вимагає наявності певних 
доброчесностей.  

Питання про моральність економічної діяльності було предметом уваги таких 
видатних мислителів минулого як Платон та І. Кант, які висловлювалися щодо 
несумісності понять підприємництво і мораль, оскільки моральний вчинок не може, на 
їхню думку, переслідувати жодної особистої користі, в той час, як весь бізнес 
побудований на максималізації особистої вигоди. 

Як бачимо, незважаючи на те, що мораль більше відноситься до категорії 
філософських, ніж економічних понять, спроби поєднати морально-етичні критерії й 
бізнесову практику мають давню історію й тривають досі. 

Нинішні прояви економічного безладдя і негараздів в Україні як ніколи свідчать: 
підприємницька діяльність у нашій державі не організована розумно і раціонально, їй 
бракує саме моральних засад. Російський мислитель Володимир Соловйов з цього 
приводу писав, що домінування матеріальних інтересів у суспільстві є лише випадком 
поганої життєвої філософії, а засадничими є лише загальні вимоги розуму й совісті, які 
підвладні вищій – моральній основі господарського життя. 

Отже, першим питанням, яке на сьогодні найбільше дискутується, є питання про 
розуміння самого поняття „суспільна мораль”. На нашу думку розуміння суспільної 
моралі має охоплювати система етичних цінностей, правил і норм поведінки, що склалися 
у суспільстві на основі духовних і культурних надбань, уявлень про добро, совість, 
свободу, відповідальність, гідність, громадський обов’язок, толерантність, спрямованих на 
творчу самореалізацію людини в усіх сферах життя[1]. 

У цьому зв’язку сьогодні особливого значення набуло питання про межі втручання 
держави у сферу захисту суспільної моралі, зокрема, у сферу підприємницької діяльності, 
пов’язаної із виробництвом та обігом інформаційної продукції. 

Мораль – це суспільне мірило між добром і злом. Відтак, держава не втручається у 
цю систему цінностей і не прагне її врегулювати, вона тільки намагається не допускати 
спроб її деформації, які негативно впливають на людину. Отже, питання про моральний 
зміст підприємницької діяльності потребує з’ясування не тільки економічних традицій, 
громадських регуляторів, але й дослідження права. 

Зазначимо, що в основі права – моральний імператив, дарований Всевишнім[2]. 
Законодавство, що регулює підприємницьку діяльність, також має бути моральним, 
формувати соціально відповідальний бізнес. Отже, можемо говорити про справедливі 
податки і справедливу фіскальну політику держави у цілому, про державний 
протекціонізм, справедливу регуляторну політику, з одного боку, та економічний 
патріотизм, з другого боку як вияв державницького підходу до розвитку економіки, 
врахування інтересів громадянського суспільства[3]. 

Оскільки ми живемо в інформаційному суспільстві, у якому межа між реальним та 
віртуальним життям стирається, а обсяги споживання інформаційної продукції 
громадянами уже переважають обсяги споживання ними товарів і послуг матеріального 
характеру, очевидно, що питання морально-етичних вимог в інформаційній сфері є значно 
гострішими, ніж у сфері матеріального виробництва. Оскільки в інформаційному 
суспільстві усі знають все про всіх, питання моралі стають основою уникнення війни всіх 
проти всіх, тобто виживання цивілізації.  

У зв’язку із зазначеним вище, питання регулювання дотримання морально-етичних 
вимог у підприємницькій діяльності в інформаційній сфері можна віднести до найбільш 
опрацьованих як законодавцем, так і практикою правового регулювання. 

Зокрема, у статті 2 Закону України „Про захист суспільної  моралі” визначено види 
діяльності, які заборонені як посягання на суспільну мораль. Це, зокрема, пропаганда 
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війни, національної та релігійної ворожнечі, зміна шляхом насильства конституційного 
ладу або територіальної цілісності України; пропаганда фашизму та неофашизму; 
приниження або образа нації чи особистості за національною ознакою; пропаганда 
неповаги до національних і релігійних святинь; приниження особистості, знущання з 
приводу фізичних вад (каліцтва) душевнохворих, літніх людей; пропаганда наркоманії, 
токсикоманії, алкоголізму, тютюнокуріння та інших шкідливих звичок. Розроблений 
Національною комісією України з питань захисту суспільної моралі (далі – Національна 
комісія) проект нової редакції вищезазначеного закону передбачає доповнення цього 
переліку такими поняттями як ксенофобія, расизм, українофобія, антисемітизм тощо[4]. 

Cутність права полягає у тому, щоб забезпечити рівновагу двох моральних 
інтересів – особистої свободи людини та загального блага, індивідуального та суспільного 
інтересів. Тому функцію держави щодо захисту суспільної моралі у підприємницькій 
діяльності треба здійснювати у рамках „правового коридору”, рамками („стінами”) якого є 
з одного боку, право на свободу слова, вільне поширення інформації, свободу 
підприємницької діяльності, а з іншого – вимоги ст.13 Конституції України, в якій 
зазначено, що власність зобов’язує (в тому числі і власника ЗМІ) поважати українське 
законодавство[5]. Інші складові цієї сторони „правового коридору” – це обов’язок  
держави забезпечити реалізацію статті 3 Конституції України, відповідно до якої людина, 
її честь та гідність визнаються найвищою цінністю.  

Дотримуватись моральних засад суспільства юридичну та фізичну особу зобов’язує 
й Економічна конституція держави, або конституція приватного життя – Цивільний  
кодекс України: стаття 13 Цивільного кодексу України, яка вимагає від фізичних та 
юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності забезпечувати у своїй діяльності 
дотримання морально-етичних засад суспільства. Тобто, Цивільний кодекс України 
взагалі не допускає дії особи, які вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, 
зловживанням правом інших осіб. Ці норми Цивільного кодексу України досі ніхто не 
оскаржив.  

Отже, з одного боку, мова йде про права і свободи підприємців, з другого боку – 
про обмеження цих прав, які не є зазіханням на демократію, вони мають місце у будь-якій 
демократичній державі, бо визначені національним законодавством. 

Якщо держава в особі народних депутатів, уклавши Суспільний договір з 
громадянським суспільством – Конституцію України, взяла на себе обов’язки гарантувати 
ті чи інші права, то чи може держава ухилитися від реалізації цієї своєї функції, яка й 
полягає у тому, щоб  забезпечити захист суспільної моралі? 

Конституція України передбачає, що суспільне життя в Україні грунтується на 
засадах політичної, економічної, ідеологічної багатоманітності, жодна ідеологія не може 
визнаватися державною, а цензура заборонена. Про це сказано у статті 15 Конституції 
України. Право на свободу думки і слова, право вільно збирати, зберігати і 
використовувати інформацію в будь-який спосіб всім, у тому числі і журналістам, 
гарантується статтею 34 Конституції України. 

У зв’язку із цим звернемо увагу правове значення цензури. Стаття 24 Закону 
України „Про інформацію” визначає цензуру як вимогу, спрямовану до журналіста, 
головного редактора засобу масової інформації попередньо узгоджувати всі матеріали із 
наступним наданням дозволу на їх поширення. За радянських часів існувала тотальна 
цензура, бо контроль змісту матеріалів творчих працівників випереджав оприлюднення, 
тиражування, поширення будь-якої інформації у ЗМІ, книгодрукуванні. 

Цілком зрозуміло: нині в Україні немає державного органу, який попередньо 
переглядає всі інформаційні матеріали матеріали, що підлягають оприлюдненню. 
Винятком  є діяльність Експертної комісії при Держкіно України, яка надає так звані 
прокатні посвідчення, без яких жоден фільм не може бути допущеним на екрани 
кінотеатрів, відеозалів або телевізорів чи у роздрібний продаж на матеріальних носіях. 
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Закон України „Про захист суспільної моралі” передбачає право Національної 
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі надавати експертні 
висновки щодо оприлюднення продукції сексуально-еротичного характеру за заявою 
суб’єкта підприємництва. Щодо всієї іншої інформаційної продукції повноваження цієї 
комісії починаються тільки після оприлюднення продукції і не мають цензурного 
характеру, а рішення є обов’язковими тільки для розгляду.  

Про своєчасність і необхідність ухвалення такого закону свідчить всеукраїнське 
соціологічне дослідження „Ментальні основи вибору”, що було проведено Київським 
інститутом проблем управління імені Горшеніна ще у листопаді 2007 року. За його 
підсумками 70,6 % респондентів вважають, що українське суспільство не розвивається або 
зупинилося у своєму розвитку, а половина опитаних українців негативно оцінює 
загальний стан моралі в українському суспільстві. 

Показові результати й іншого всеукраїнського соціологічного опитування „ЗМІ та 
свобода слова”, яке проводилося інститутом Горшеніна у листопаді 2008 р. Згідно із 
даними цього дослідження, більше половини респондентів вважають, що в Україні існує 
свобода слова (55,2 %). Водночас, більшість українців (59,1 %) вважають, що Україні 
потрібна цензура ЗМІ, яка згідно з Конституцією України, як відомо, заборонена. Обидва 
суперечливі уявлення висвітлюють всю складність розвитку вітчизняних ЗМІ. 

Більшість респондентів констатують позитивні зміни у розвитку українських ЗМІ, 
пов’язані із поширенням свободи слова, водночас засуджуючи брак соціальної і моральної 
відповідальності за інформацію, що подається у ЗМІ. Це стосується, перш за все, сцен 
насильства та жорстокості, а також пропаганди кримінального способу життя, показ яких 
у ЗМІ, вважають респонденти, має бути підданий цензурі (68,7 % – за цензуру сцен 
насилля та жорстокості, 47,2% – за цензуру пропаганди кримінального способу життя). 

Безсумнівно, свобода інформації передбачає незалежність засобів масової 
інформації, заборону втручання держави у діяльність засобів масової інформації і зокрема 
у їхню редакційну політику. У статті 17 Закону України „Про телебачення і 
радіомовлення” зазначено, що приватні телерадіоорганізації створюються фізичними або 
юридичними особами відповідно до Цивільного кодексу, а значить з урахуванням частини 
четвертої статті 13 Цивільного кодексу України, в якій мова йде про необхідність 
дотримання морально-етичних засад суспільства.  

Реалізація права на інформацію не може порушувати громадські, політичні, 
економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права і свободи (частина друга статті 5 
Закону України „Про інформацію”). Чинний закон передбачає неприпустимість 
зловживання правом на інформацію: „Інформація не може бути використана для закликів 
до повалення конституційного ладу, пропаганди війни, насильства, жорстокості, 
розпалювання національної і релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини” 
(стаття 28 Закону України „Про інформацію”). 

Про неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих засобів 
масової інформації йдеться у статті 3 Закону України „Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні”. А стаття 4 зазначеного закону (частина друга) зобов’язує 
друковані засоби масової інформації здійснювати діяльність відповідно до 
загальновизнаних етичних норм, не вживати лайливих, брутальних слів. 

Державними органами, що здійснюють контроль у сфері захисту суспільної моралі 
є не тільки Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі, а 
ще й низка інших: Міністерство культури; Міністерство охорони здоров’я; Міністерство 
юстиції; Міністерство освіти і науки; Міністерство внутрішніх справ; Генеральна 
прокуратура України; Державна митна служба; Державний комітет телебачення і 
радіомовлення; Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. 

Серед цих міністерств і відомств значна частина є регуляторними органами, у той 
час як Національна комісія за законом не є регуляторним органом по суті. Згідно з чинним 
законодавством, Національна комісія лише уповноважена надавати експертний висновок, 
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який є обов’язковим для розгляду. До того ж, завжди існує можливість оскаржити будь-
яке рішення. До регуляторної функції Національної комісії можна віднести тільки надання 
дозволів на проведення заходів еротичного характеру та обов’язкову експертизу 
спеціалізованих засобів масової інформації еротичного характеру. І тому звинувачення, 
які лунають у пресі, що нібито Національна комісія щось заборонила або щось дозволила, 
є недостовірними та не мають під собою відповідних правових підстав. 

Національна комісія створена для того, щоб забезпечувати координацію діяльності 
у цій сфері й надавати відповідні експертні висновки, реагувати належним чином, вносити 
пропозиції про зміну законодавства, яке пов’язано з визначенням видів продукції, зміст 
якої може посягати на захист суспільної моралі.  

Наразі існують два підходи до правового регулювання захисту суспільної моралі в 
Україні. Перший – той, який обрала Національна комісія – розрахований на позитивний 
діалог із ЗМІ та громадськими організаціями (асоціаціями), які об’єднують творчих 
працівників або підприємства у тій чи іншій сферах. Прикладами такого підходу, є безліч 
зустрічей, різноманітних форумів, „круглих столів”, конференцій, семінарів, які було 
організовано Національною комісією або в яких її представники брали активну участь. 
Більше того, при Національній комісії створено Раду по роботі з громадськими 
організаціями. Відтак, до співпраці залучаються представники громадських об’єднань 
різного спрямування, які зареєстровані у міністерстві юстиції, у тому числі правозахисні 
недержавні організації. З деякими громадськими об’єднаннями та ЗМІ ми вже встигли 
укласти меморандуми про співпрацю й активно взаємодіємо, з іншими – такі угоди 
готуються до підписання. 

Другий підхід до правового регулювання захисту суспільної моралі в Україні 
передбачає посилення репресивної складової, а саме кримінальної та іншої 
відповідальності за порушення законодавства про захист суспільної моралі.  

На нашу думку, репресивний шлях є безперспективним і приреченим на невдачу. 
Єдиним правовим механізмом, може бути лише діалог між державними інституціями і 
суб’єктами підприємницької діяльності медіаринку. Результатом такого діалогу має стати 
вироблення механізмів саморегуляції інформаційної галузі, що має бути зафіксовано у 
суспільній угоді.  

Розглядаючи моральні проблемами, пов’язаними із спілкуванням між людьми 
різних генерацій, мою увагу привернули результати ще одного соціологічного 
дослідження. Так, виявилось, що молоді люди 25-35 років, які є успішними та займають 
посади в середній ланці менеджменту як в державних органах, так і в бізнесі, не вважать 
доцільним, щоб держава втручалася у сферу захисту суспільної моралі. Мотивація такої 
відповіді дуже проста: на думку респондентів цього дослідження ділові та зайняті люди не 
мають часу дивитися якісь непристойності по телебаченню чи читати щось подібне у 
пресі чи Інтернет, якщо вони є свідками насильства, знущання або приниження гідності 
людини, просто перемикають свій телеприймач на іншу програму, або не дивляться цю 
сторінку в Інтернет. 

Підприємницька діяльність, у тому числі й в інформаційній сфері, регулюється не 
тільки законодавством (трудовим, господарським тощо). У практичній діяльності 
підприємця великого значення набувають неформальні контакти між бізнесменами, 
створення особливої атмосфери довіри, чесності, порядності у ділових стосунках, вірність 
слову, повага до законів і традицій, тобто тих неписаних правил поведінки і дій, котрі 
становлять суть поняття „етика підприємництва”. 

Втім, наявність переконливої етики підприємництва ще не є абсолютною 
передумовою досконалого законодавства у сфері бізнесу, високої моралі підприємців. 
Однак вона може відіграти істотну роль у формуванні цивілізованих гуманних норм у 
сфері підприємницької діяльності, утвердженні раціональних засад організації бізнесу, 
управління ним, розподілу й використання його результатів. 
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В іншому разі вона приречена на експлуатацію демагогічних фраз, пустослівних 
розмірковувань, якими прикриваються жага багатств і гонитва за наживою, здирництво, 
економічна експлуатація, нехтування соціально-економічними та іншими правами 
людини, аморальна поведінка виробника та продавця товарів і послуг. Формування 
високої підприємницької моралі передбачає підпорядкування індивідуальних дій 
загальнолюдському стандарту відносин у сфері бізнесу, використання національних 
традицій ділової взаємодії. Етика бізнесу – один із містків, що поєднують суспільство з 
підприємцями, формує соціально-відповідальний бізнес. Від культури підприємництва 
залежить рівень не лише цивілізованості ринкових економічних відносин, а й розвитку 
суспільства у цілому.  

Формування підприємницької культури в Україні, таким чином, відбувається в 
контексті загальної культури суспільства, що оновлюється. За цих самих умов виникає 
особлива, акцентовано прагматична підприємницька „культура”. Її характерні риси – 
прагнення забезпечити швидкий фінансовий успіх, максимальне використання 
сприятливих шансів, керуючись при цьому правилами „гроші не пахнуть”, „мета 
виправдує засоби”, „головне - швидкий успіх”.  

З іншого боку всі розуміють: будь-який капітал має бути моральним, натомість 
аморальний капітал – завжди приречений. Вже сьогодні великий український бізнес 
претендує на звання соціально та морально відповідального. Підприємці, які є власниками 
мільярдних статків, самі прагнуть того, щоб виглядати в очах суспільства морально, тому 
започатковують і фінансують освітні, культурні, благодійні та інші програми. При цьому 
розмова про стартовий капітал таких підприємців є для них забороненою зоною. 

Розширення виробництва, високі прибутки не можуть бути єдиною директивою 
підприємництва і винятковим критерієм економічного успіху. Тут мають діяти ще й 
моральні цінності. Виважена державна політика морального регулювання підприємництва 
і управління має стати одним із значущих факторів прогресивного поступу українського 
суспільства. Соціальна та моральна відповідальність бізнесу покликана сприяти 
розв'язанню вже наявних суперечностей у суспільних і міжособистих зв'язках і запобігти 
тим, що назрівають, сприяти встановленню громадянської згоди, міцної соціальної 
спільноти. 

Зрозуміло, для цього потрібні значні зусилля всіх „зацікавлених” сторін – держави, 
громадянського суспільства, створення сприятливих умов для становлення цивілізованого 
ринку, самих підприємців, свідомість і діяльність яких мають сповнюватися розумінням 
своєї відповідальної місії у справі вдосконалювання суспільства і споживачів. За цих умов 
особливої значущості набувають відповідна освітня і просвітницька робота, система 
підготовки підприємницьких кадрів нового, продуктивного, соціально й морально 
відповідального типу. 

Світовий досвід підприємництва доводить, що найвизначніші його постаті 
будували свій бізнес і досягли успіху саме завдяки дотриманню морально-етичних норм 
суспільного життя. Висока моральна та соціальна відповідальність сприяє розвитку 
компаній, і навпаки – нехтування нею звужує можливості їх успіху. 

З врахуванням викладеного можна сформулювати „закон відтермінованої 
соціальної  відповідальності”, згідно з яким у довгостроковій перспективі ті, хто не 
враховує морально-етичні вимоги ведення підприємницької діяльності ризикують 
втратити бізнес.  

Дія цього закону уже проявилася в українських реаліях. Революція гідності, 
започаткована Майданом-2013, як форма народного протесту проти надмірного втручання 
держави у сферу підприємництва, посягання з боку держави на свободу підприємництва, 
обумовила не тільки зміну влади в Україні. Суб’єктом загального осуду також стали 
підприємці, які наживалися за рахунок корупційного зрощення з державним апаратом, 
зловживання монопольним становищем на ринку, злочинного отримання надприбутків у 
результаті аморального перерозподілу суспільних благ. 
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Очевидно, що з революційних подій 2013-2014 рр. необхідно винести уроки як 
державі, так і бізнесу. Морально-етичні вимоги мають бути як в основі здійснення 
підприємницької діяльності, так і державної економічної політики та її правового 
забезпечення. А діалог між державою і бізнесом слід будувати на договірній основі. Це не 
тільки щорічна Генеральна угода, яку укладають Уряд і громадські організації 
роботодавців України. Мабуть мова має йти про Суспільний договір між  владою та 
бізнесом в особі усіх провідних громадських об’єднань підприємців. Необхідні умови 
цього Суспільного договору – взаємні морально-етичні зобов’язання держави і бізнесу. 
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Аннотація, викладеного в статті, полягає в тому, що на даному етапі авторитет та значення нотаріату невпинно 
зростає. Його діяльність пов’язана із різними сферами суспільного життя і тому потребує посиленого правового регулювання 
нотаріальної діяльності. Нотаріат – це зв’язуюча ланка між протилежними інтересами, що стикаються, а тому, природно, зростає 
й інтерес до історії нотаріату, тому його роль на теперішній час не можна не до оцінити. Вивчення та аналіз етапів зародження і 
становлення нотаріату і те, як це вплинуло на розвиток нотаріату в Україні є метою даного дослідження.  

Ключові слова: нотаріат, нотаріус, нотаріальні органи, державні нотаріальні контори, типи нотаріату. 
Аннотация, изложенного в статье, заключается в том, что на данном этапе авторитет и значение нотариата 

неуклонно растет. Его деятельность связана с различными сферами общественной жизни и поэтому требует усиленного правового 
регулирования нотариальной деятельности. Нотариат - это связующее звено между противоположными интересами, 
сталкиваются, а потому, естественно, растет и интерес к истории нотариата, поэтому его роль в настоящее время нельзя не 
дооценить. Изучение и анализ этапов зарождения и становления нотариата и то, как это повлияло на развитие нотариата в 
Украине является целью данного исследования. 

Ключевые слова: нотариат, нотариус, нотариальные органы, государственные нотариальные конторы, типа 
нотариата. 

Annotation set out in the article, is that at this stage the authority and value of Notaries is increasing. His work is relate to the 
various spheres of public life and therefore requires intensive regulation notarial activities. Notary - a communications link between the 
conflicting interests that face , so naturally growing interest in the history and the notary, so its role at present we cannot dootsinyty. Study and 
analysis phases of the origin and formation of Notaries and how it influenced the development of Notaries in Ukraine is the purpose of this study. 

Keywords: notaries, notary, notaries, public notaries, notary service types. 

 
Становлення й розвиток нотаріату в Україні має довгу історію. Сама потреба в 

нотаріаті як особливої функції й нотаріусах як носіях цієї функції (незалежно від їхньої 
назви в конкретний історичний період) виникла й збільшувалася в міру розвитку 
торговельного обороту, необхідності посвідчення різних юридично значимих обставин у 
цій сфері [1, с.10 -12]. 

По мірі розвитку нотаріату зростає інтерес і до його історії. Окремі аспекти цього 
питання досліджували в науковій і навчальній літературі відомі вітчизняні правознавці, а 
саме Баранкова Л.О., Черниш В.М., Гулевська Г.О., Драгеневич Л.В, Сміян С.М., 
Яворницький Д.І., Субтельний О.П. та багато інших. Сторінки історії нотаріату також 
висвітлювалися в окремих працях зарубіжних авторів, таких як Меркушкин Г.В., 
Юдельсон К.С., Авдеенко Н.І, Кабакова М.А тощо.  

Актуальність теми. Запровадження демократичних засад до перетворень у 
суспільно-політичному житті України визначає необхідність трансформації основних 
інститутів захисту прав, свобод і законних інтересів осіб (фізичних та юридичних). Одним 
із них є нотаріат як інститут позасудового превентивного захисту, який своєю діяльністю 
має сприяти досягненню завдань правосуддя, запобігаючи виникненню судових спорів. 
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Тому що, це є основним його завданням, авторитет і значення якого невпинно зростає в 
нинішніх умовах реформування соціально-економічних відносин [8, с. 7].  

Виклад матеріалу. Нотаріат існує не один десяток століть, нотаріус – історично 
друга юридична професія після судді. Нотаріат задовольняє потребу людей в надійному 
закріпленні прав, в стабільності і передбаченості майнових стосунків. 

Спершу нотаріат виник як різновид адміністративної діяльності, тисячоліття тому у 
Вавилоні, Єгипті, Іудеї існували писарі-канцеляристи, які вели численні прибутково-
витратні книги, періодично складали кадастр усіх земель у країні, переписували населення 
і його майно. Окремі посадові особи, що забезпечували формування доказів, в 
Стародавньому Єгипті називались агорономами, а в Греції - ієромемнеси чи епістати, і 
були священнослужителями [4]. 

І тому, писарі найдавніших цивілізацій є далекими попередниками нотаріату, але 
справжніми родоначальниками професії стали особливі категорії посадових осіб, 
наділених повноваженнями формувати і закріплювати юридичні докази. У Стародавньому 
Єгипті це були агораномоси, а в Давній Греції - ієромемнеси (від слів «ієро» - священний і 
«мнезос» - пам’ять) або епістати, які були священнослужителями. Однак історію 
сучасного нотаріату прийнято зводити до Стародавнього Риму. Юридична сторона 
цивільного обороту Стародавнього Риму вимагала викриття правових актів і договорів у 
письмовій формі. Із зростанням майнового обороту затребуваність професії писарів 
тільки наростала. Писарі стали провісниками табелліонального нотаріату в 
Стародавньому Римі. У їх обов’язки входило не тільки складання різного роду послань і 
прохань, але і здійснення різних угод. Було дві категорії писарів: що перебували на 
державній службі (лат. scribae) та на утриманні приватних осіб (лат. exceptores et notarii). 
Ті, які перебували на державній службі (scribae) обиралися магістратом довічно, з 
римських громадян, не позбавлених при цьому громадянської честі. Вони виготовляли 
публічні документи, вели громадські рахунки, робили виписки і видавали копії з цих 
документів, а також готували декрети і розпорядження магістрату і зберігали їх. У 
преторських судових процесах вони вели судовий журнал. До писарів, що перебували на 
службі приватних осіб (exceptores et notarii), відносили, як правило, тих, хто працював за 
наймом, вільновідпущених та рабів. Вони виконували писарські функції на розсуд свого 
господаря [5]. 

Виникла і третє, особлива категорія осіб, зайнятих оформленням правових 
документів і матеріалів – табелліони (tabellio). Табелліони займалися складанням для всіх 
бажаючих юридичних актів і судових паперів - за винагороду і під контролем держави. 
Свої функції вони могли відправляти тільки в конторах. Акти складалися на гербовому 
папері з папірусу, підписувалися сторонами та свідками, засвідчується підписом 
табелліона, після чого опечатувалися. Для того, щоб документ який був складений 
табелліоном, набув публічного характеру його необхідно було внести в судовий протокол, 
після чого суперечка про дійсність цього акта ставала неможливою. Свої функції 
табелліони здійснювали в спеціально відведених приміщеннях на вулицях міст і тільки у 
виняткових випадках - на дому. Табелліоном міг стати тільки вільний римський 
громадянин, що володіє правовими знаннями, «абсолютною чесністю», прийнятий в 
корпорацію табелліонов і затверджений на посаді префектом міста. Належність до 
корпорації означала, що вони не були на службі держави і приватних осіб. Але держава 
здійснювала контроль за їх діяльністю. Наприклад, табелліони займалися складанням 
юридичних актів і судових паперів для громадян за плату, розмір якої встановлювався 
державою [6]. 

Поряд зі світським інститутом табеліонів, який набував із часом усе більшого 
поширення та суворої організації, у християнській церкві виникає аналогічна йому 
установа — нотаріат. Уже на початку ІІІ ст. при єпископах під час їх бесід із народом були 
присутні особливі особи, до обов’язків яких входило записувати такі бесіди та складати 
протоколи. У подальшому такі нотаріуси зустрічаються не тільки у папських, патріарших 
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та єпископських канцеляріях, а й при абатах та інших нижчих церковних владах, причому 
їм властива корпоративна побудова бюрократичного характеру. Маючи великий вплив на 
правове життя всієї держави, церква не обмежилася організацією нтаріату виключно для 
потреб церковного управління, а з часом почала вводити цей інститут і у світське життя 
шляхом призначення особливих нотаріусів для мирян, які конкурували з табеліонами та 
публічними писцями римського права. При цьому вже у VІІІ ст. утворений церквою 
світський нотаріат зводиться у ступінь державної посади, що затверджується духовною 
владою, унаслідок чого набуває того великого значення у правовому житті держави, яке 
дозволило йому в середні віки справляти вплив на розвиток нотаріального інституту 
взагалі. 

На початку VIII ст. церковний нотаріат поширив власну діяльність у галузь 
цивільних правовідносин. З посиленням світської влади у XVст. церковний нотаріат 
перестав існувати, і нотаріат стає повністю державним органом. 

Нотаріуси стали посадовими особами, що перебувають державній службі. Вони 
призначалися верховною владою держави або від її імені феодалами. 

Таким чином, з моменту свого появлення нотаріат розвивався в декількох 
напрямках: перший - державний нотаріат; другий- вільний нотаріат; третій - церковний 
нотаріат. Слід зазначити, що перші два напрямки в розвитку нотаріату збереглися і в наш 
час. 

На сучасному етапі в світі з'явилося велика різноманітність типів нотаріатів. 
Незважаючи на це, видається, що всі вони можуть бути класифіковані в рамках двох 
основних правових систем – романо - германській та англосаксонській. 

Специфіка організації національних нотаріатів, обсяг і зміст нотаріальних функцій 
безпосередньо пов'язані з особливостями функціонування названих правових моделей. 

Нотаріат латинського (вільного) типу сформувався в результаті тривалої еволюції 
правових ідей в країнах романо - германської правової системи їх, внутрішнє право 
спочатку будувалося на адаптації римського права і ґрунтується на загальних правових 
концепціях. Завдяки цієї спільності , організація нотаріату та порядок здійснення 
нотаріусами своїх повноважень в цих країнах мають істотну схожість. Зокрема, серед 
основних системних ознак, які характеризують національний нотаріат латинського типу, 
можна назвати наступні 

‐ нотаріус - це публічна посадова особа, яка отримує повноваження від 
держави, що реалізує їх від її імені та під її контролем; 

‐ нотаріус - це особа вільної юридичної професії в тому сенсі, що самостійно 
організовує свою роботу, за власний рахунок набуває необхідне майно і наймає 
помічників; 

‐ несе повну майнову відповідальність за заподіяні збитки; 
‐ основна функція нотаріуса - придає приватним угодам автентичного 

характеру, особливої доказової і виконавчої сили , захист публічного інтересу; 
‐ нотаріус за вчинення нотаріальних актів отримує нотаріальну плату, розмір і 

порядок сплати якої встановлюється державою. Нотаріальний плата є одночасно 
основним джерелом для самофінансування нотаріальної діяльності; 

‐ нотаріуси об'єднуються в колективні органи: нотаріальні палати, що 
виконують адміністративні та контрольні функції . Членство нотаріусів в палатах є 
обов'язковим. 

Першим законодавчим актом, який сформулював ознаки вільного нотаріат, був 
знаменитий Закон вантоза, ухвалений у Франції на початку XIX ст. і зберігає свою дію до 
сьогодні. Цей Закон значно вплинув на розвиток нотаріату в Європі та світі в цілому. 
згодом під впливом Іспанії латинський нотаріат поширився в країнах Південної та 
Центральної Америки. За останні роки в результаті кардинальних економічних і правових 
перетворень система латинського нотаріату була повсюдно прийнята в країнах Східної та 
Центральної Європи, ряді держав Південно - Східної Азії та Китаю. 
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Історичний досвід розвитку нотаріату в стародавньому світі і в середні століття 
показує, що нотаріуси і тоді вирішували важливі завдання, пов'язані із захистом права 
власності, такі, як забезпечення стабільності цивільного обороту, зменшення кількості 
судових спорів з приводу власності, вирішення майнових конфліктів без втручання суду 
на підставі складеного нотаріусом документа, що підлягає примусовому виконанню. Крім 
того, діяльність нотаріату служила підвищенню юридичної грамотності населення, 
оскільки в процесі цієї діяльності пояснювався сенс положень угоди і наслідків їх 
застосування. 

Розвиток нотаріату в країнах Європи пов’язано з відродженням (рецепцією) 
римського права. Цей процес пояснювався тим, що розвивається промисловість і торгівля 
середньовічної Європи потребували більш досконалої правової побудови, оскільки 
феодальні норми звичайного права перестали задовольняти вимогам життя. 

У середньовічній Європі, внаслідок розвитку торгівлі з'явилася потреба в єдиному 
ненаціональному праві, роль якого стало виконувати римське право. Однак римське право 
в багатьох областях не могло витіснити національне право, яке збереглося і отримало свій 
подальший розвиток. Щодо нотаріату, то це означало наступне. У деяких країнах, таких, 
як Франція, Німеччина, Англія, нотаріуси були державними чиновниками, і цим 
визначається юридична природа і зміст їх діяльності. В Італії нотаріуси, як і в 
Стародавньому Римі , залишалися особами вільної професії, але здійснювали свої функції 
як представники держави. Останній тип нотаріату отримав внаслідок найменування 
«латинський нотаріат». 

Отже, у країнах Західної Європи функціонування нотаріату мало свої особливості, 
пов'язані з різними шляхами та умовами історичного розвитку тієї чи іншої країни, а 
також особливостями її правової системи. Між правовими системами, що відносяться до 
романо - германської сім'ї, мається немало відмінностей. Ці відмінності стосуються і 
нотаріату, включаючи правове становище нотаріуса. В одних країнах, як вже говорилось, 
нотаріус - державний чиновник, в інших - це особа вільної професії. 

Однак це не виключає можливої систематизації. Наприклад , в Європі існує три 
основних моделі латинського нотаріату: чи: німецька, французька і змішана. Процес 
зближення можна простежити на прикладі нотаріату. В Англії, так само як і в Німеччині, 
нотаріуси були чиновниками. Тут на рівні з нотаріусами нотаріальні дії можуть 
здійснювати судді, так само як і у Франції. Для цієї країни, на відміну від інших 
європейських держав, характерна можливість суміщення діяльності нотаріуса з діяльністю 
адвоката [7, с.163 - 165]. 

Першу реформу у французькому нотаріаті провів Людовік ІХ Святий, який в 1270 
р. запровадив 60 посад нотаріусів при Паризькій судовій палаті. У 1300 і 1302 рр. Філіп ІV 
Красивий, залишивши за собою право призначати нотаріусів, розповсюдив цей інститут 
на всю Францію. Королівським указом 1304 р. створюється реєстр, в який кожен нотаріус 
повинен був вносити заповіти, договори, а також розміри зборів за виконані ним дії. При 
Франциску І і Генріху ІІ (ХVI ст.) потреби королівської скарбниці викликають зростання 
кількості нотаріусів шляхом розподілу нотаріальних функцій. Нотаріуси складають 
оригінали документів, табеліони - засвідчені копії з оригіналу і просто копії; охоронці 
печаток ставлять печатки для надання актам обов'язкової сили, а охоронці записів 
забезпечують збереження документів. В 1597 р. Генріх ІV і в 1706 р. Людовик ХІV 
об'єднують ці різноманітні функції у рамках однієї посади. Розрізнялися королівські 
нотаріуси, компетенція яких розповсюджувалася на судові округи (за винятком нотаріусів 
Парижа, Орлеана, Монпельє, які були повноважними в межах усієї Франції), і 
сенйоріальні, яких призначали сеньйори. В такому вигляді інститут французького 
нотаріату проіснував до Великої революції, коли 27 вересня – 6 жовтня 1791 р. був 
обнародуваний закон, який разом із скасуванням феодальної системи позбавив сеньйорів 
права призначення нотаріусів, відмінив купівлю-продаж посади нотаріуса і встановив 
єдину для всіх територію діяльності - департамент. Закон 16 березня 1803 р. вважається 
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основоположним законом французького нотаріату. Варто відмітити, що модель 
французького нотаріального інституту послужила прототипом для подібних установ по 
всій Європі. 

В Англії склалася практика, коли дії, що зазвичай притаманні нотаріальній 
практиці могли здійснювати різні чиновники. Окрема категорія правників, що отримали 
назву «нотарі» мали почесну назву «магістри права». Вони формально 
підпорядковувались настоятелю англіканської церкви архієпископа Кентерберійського. В 
компетенцію нотарів входило вчинення вексельних, чекових та морських протестів, а 
також посвідчення перекладів і складання заповітів судновласників. 

Діяльність нотаріусів до цього часу набуває законодавчу регламентацію і широко 
поширюється в найбільших містах Італії. Нотаріат - корпоративне пристрій управління, 
яке забезпечує захист інтересів нотаріусів. Функції нотаріусів розширюються. Вони 
становлять тепер вже не тільки юридичні документи і різні акти, як раніше, а й беруть 
участь у діяльності судових та адміністративних органів, присутні у судових процесах, 
записують свідчення учасників і навіть складають судові рішення. Досить значно їх 
діяльність і в адміністративних органах - вони складають адміністративні розпорядження 
та декрети. Поряд з цим нотаріуси виконують і чисто нотаріальні функції: складання 
різних договорів, текстів цивільно-правових угод, заповітів, актів третейських судів, 
засвідчення копій. 

У Німеччині появу нотаріусів італійського типу відносять до ХІV ст. Імператор 
Максиміліан І в 1512 р. видав перший нотаріальний статут, який детально регламентував 
діяльність нотаріусів. Подальший розвиток цього інституту відбувався шляхом прийняття 
окремих партикулярних законів для різних місцевостей Німецької імперії, яка в той час 
була роздрібленою державою. На початку ХІХ ст. в деяких німецьких державах 
відбувається рецепція французького права, що мала значний вплив на розвиток 
нотаріального інституту. В Німеччині поступово починають з’являтися різноманітні 
законодавчі акти, зразком для яких був французький закон 1803 р. 

Аналіз німецьких законів кінця ХІХ - початку ХХ ст., які регулювали діяльність 
нотаріату, свідчить, що вони в багатьох положеннях запозичили основні принципи 
французького нотаріату (можливість безпосереднього примусового виконання 
нотаріальних актів, пожиттєвий характер посади нотаріуса та ін.). Разом з тим 
спостерігається відсутність суворої межі між спірною і безспірною юрисдикцією, 
наслідком чого було підпорядкування нотаріусів нагляду судових установ і надання 
останнім деяких нотаріальних функцій. 

З історії відомо, що Наполеон досить професійно орієнтувався в питаннях 
нотаріату. Архівні матеріали цієї дивної епохи, особливо пов'язані з його дружиною 
Жозефіною, розповідають нам про народження шлюбного контракту [3]. 

Становлення та організація вітчизняного нотаріату мають свою історію. У розвитку 
вітчизняного права, на відміну від розглянутих раніше законодавств західноєвропейських 
держав, участь органів урядової влади у вчиненні приватноправових юридичних актів та 
документів відмічається набагато раніше і справляє набагато більший вплив на розвиток 
інституту нотаріату. 

Умови для зародження нотаріату в Україні виникли з утворенням у IX ст. Київської 
Русі. Зобов’язання в той час, як правило, сформулювалися в усній формі, причому 
використовувались різні символічні форми – так звані метки, рукобиття, зв’язування рук 
та ін. Однак при укладенні деяких договорів вже Руська Правда вимагала присутності 
свідків (послухів). 

Але окрім Руської Правди на розвиток нотаріату в Україні вплинуло і Польсько-
литовське право. В цей час набуло поширення укладати в письмовій формі цивільно-
правові угоди. При цьому для дійсності і набуття чинності окремих угод законодавство 
вимагало занесення їх до спеціальних урядових книг. 
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У XVII-XVIII столітті прослідковується поступовий процес зміни вільної 
діяльності писців-професіоналів на підконтрольність їх діяльності державі. Держави (і Річ 
Посполита, і Росія) з розвитком цивільного обігу будуть прагнути не випустити з-під 
контролю, у першу чергу, дії з нерухомим майном і , як наслідок, осіб, що сприяли 
перерозподілу власності. Згідно з даними, які наводять у своїх працях Д.І. Яворницький, 
О. Субтельний та інші історики на момент укладення Переяславської Угоди і Березневих 
Статей (1654 рік) в козацькій державі вже існували зародки капіталістичних, тобто 
товарно-грошових відносин.  

Цілком природно було б очікування появи певної категорії осіб в українському 
суспільстві, які б здійснювали нотаріальні дії, притаманні тим часам. Але цього не 
сталося, тому що історія розвитку української державності, суспільства, його інститутів, є 
історією боротьби за незалежність, яка супроводжувалася падіннями та злетами. В умовах 
безперервної боротьби та війн руйнувалися деякі власні правові здобутки; Козацька 
Держава не визнавала писаного права, і тому особи, які виконували нотаріальні функції, їй 
були не потрібні.  

Возз’єднання України з Росією призвело до запозичення російського суспільно-
державного інституту майданних піддячих в Україну. Згодом Україна все більше втрачала 
риси автономії, на її території запанували російські закони, а організація та зміни в 
нотаріальній справі проводилися за загальнодержавними нормативними актами.  

Саме за часів Російської імперії було прийняте Положення про нотаріальну 
частину, яке, незважаючи на всі його недоліки, створило в Україні окремий інститут 
нотаріату та визначило його місце як органу публічної діяльності в системі судового 
відомств, але з незалежним колом діяльності, таким чином, інститут нотаріату в Україні 
формувався під безпосереднім впливом російського законодавства. Після Жовтневої 
революції почався новий етап в історії нотаріату. 23 березня 1918 року Рада народних 
комісарів прийняла постанову, якою скасувала «ныне действующее Положение о 
нотариальной части» та ввела нове Положення муніципалізації нотаріальних контор.  

У період Громадянської війни виникла тенденція ліквідації нотаріату, 
зобов’язальні відносини зводилися до аліментного права, сімейно-майнових справ, 
побутового підряду, купівлі-продажу. Але вже в період переходу до Нової Економічної 
Політики увага радянської влади до нотаріату поновлюється.  

Ліквідація приватної власності на землю, засобів виробництва, на нерухомість 
привели до зниження ролі і значення інституту нотаріату. В умовах домінування 
державної власності, заборони на зайняття підприємницькою діяльністю, монополії 
держави на зовнішньоекономічну діяльність, нотаріат виступав у ролі непомітного 
додатку до правової системи держави. Нотаріату було відведено другорядне місце серед 
правових інститутів держави [2, c. 20-22]. 

В Україні нотаріат перебуває у стані перебудови і після прийняття Закону «Про 
нотаріат» в Україні набуло поширення основних засад латинського нотаріату. Він є 
найбільш перспективним шляхом розвитку. Про це свідчить історія розвитку нотаріату в 
Стародавньому Римі, Візантії та сучасних країн Західної Європи (Італії, Франції, 
Німеччини та ін.). Таке стремління пояснюється тим, що Україна наслідує світові 
тенденції побудови правових механізмів захисту прав та основних свобод громадян, 
визнає демократичні цінності.  

Отже, слід зробити висновок, що фундаментом сучасного українського нотаріату є 
ствoрення правових, економічних і організаційних принципів і механізмів, які б 
забезпечили виконання ним наданих йому завдань, а саме: повне та всебічне забезпечення 
реалізації громадянами та державою її майнових та інших законних прав та інтересів; 
надання цивільно-правовим відносинам сталого та законного характеру; підвищення 
правового рівня і культури громадян; створення умов для реалізації правової, економічної 
та інших реформ, що проводяться нині в Україні; створення умов для надання Україні 
статусу економічної зони, вигідної як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів.  
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Анотація. Статтю присвячено діяльності Шанхайської організації співпраці в напрямі протидії міжнародному тероризму. 

Аналізується проблема тероризму в рамках міжнародного права, зроблено висновок про наявність ряду прогалин в міжнародно-
правовому забезпеченні боротьби держав проти цього злочину. Проаналізовано конвенційне і інституційне регулювання протидії 
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международному терроризму. Анализируется проблема терроризма в рамках международного права, сделан вывод о наличии ряда 
пробелов в международно-правовом обеспечении борьбы государств против этого преступления. Проанализированы 
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В цій статті ми продовжуємо дослідження Шанхайської організації співробітництва 

(ШОС) в рамках міжнародного права [1, с. 20-33]. В цій статті ми зосередимо свою увагу 
на ключовій цілі існування ШОС – її боротьбі з міжнародним тероризмом.  

Серед російських учених над проблемами дослідження тероризму в умовах 
глобалізації працювали М. Делягін, В. Кутирьов, Г. Мірськой, І. Міхеєв, В. Хорос та ін., 
серед українських учених – В. Антипенко, В. Ліпкан, В. Крутов, С. Телешун та ін. ШОС 
також не обділена увагою дослідників, достатньо згадати В. Воробйова, А. Власова, І. 
Звягельську, В. Зімоніна, Г. Кіреєва, Ю. Колосова, О. Лукіна, С. Лузяніна. Проте саме 
міжнародно-правові питання ШОС, як організації антитерористичного спрямування 
предметом дослідження в Україні не були. 

На нашу думку ШОС відповідає критеріям, що ставляться перед регіональною 
міжнародною організацією в рамках міжнародного права: вона є створеною суб’єктами 
міжнародного права, існує в певному географічному регіоні («регіон ШОС»), створена на 
основі міжнародного договору (Декларації про створення ШОС і Хартії ШОС), визнає 
обов’язковість основних принципів міжнародного права та першочерговість Статуту 
ООН, має певну інституційну структуру, реалізує свою правоздатність шляхом укладання 
міжнародних договорів, теоретично може нести міжнародно-правову відповідальність. 

Нам видається правильною позиція не вважати ШОС якимось різновидом 
військово-політичних блоків, таких як НАТО чи ОДКБ, вона має дещо інші завдання. Як 
зазначає В. Воронович, ШОС ніколи не замикалася на питаннях безпеки в їх традиційному 
розумінні і не замислювалася як військовий блок – антитеза НАТО. Багато в чому її 
створення, стрімке за історичними мірками, інституційне оформлення, кількісне 
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розширення і трансформація мандату дій стали вимушеною реакцією на кількість загроз, 
що збільшується, викликів і ризиків безпеки в XXI в., спробою забезпечити сталий 
розвиток, економічну і політичну стабільність в Центральноазіатському макрорегіоні, 
ширше – в Азії [2]. Своєю чергою сама ШОС визначає себе як «єдину міжцивілізаційну 
організацію регіонального типу» [3]. 

Протягом 1996-2002 рр. ШОС існувала в формі постійних самітів голів п’яти 
держав – конференції «Шанхайської п’ятірки», на яких обговорювався широкий комплекс 
проблем, серед яких важливе місце займали проблеми протидії тероризму. В 2002 р. 
зрештою було ухвалено установчій документ ШОС – Хартію, що серед інших цілей 
створення організації встановила «спільну протидію тероризму, сепаратизму і екстремізму 
у всіх їх проявах» (ст. 1) , а в рамках напрямів співпраці – «вироблення і реалізацію 
заходів по спільній протидії тероризму, сепаратизму і екстремізму, незаконному обігу 
наркотиків і зброї, іншими видами транснаціональної злочинної діяльності, а також 
незаконної міграції» (ст. 3). Для реалізації цих цілей в рамках структури ШОС було 
створено Регіональну антитерористичну структуру (РАТС) (ст. 4). Цікаво, що цей орган є 
єдиним з органів ШОС, чиє функціонування регулюється окремою міждержавною угодою 
(Шанхайською конвенцією про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом 
(2001 р.) [4], тобто укладеної ще до формального створення організації), що відзначено і в 
Хартії (ст. 10) [5].  

Щодо самої протидії тероризму в рамках міжнародного права треба зазначити 
наступне. Проблема тероризму є неновою для міжнародного права. Чи не вперше її було 
втілено у Міжнародній конвенції з протидії і покарання актів тероризму (1937 р.)  
підготованій в рамках Ліги Націй. В Конвенції вперше було вказано на необхідність 
поєднання міжнародно-правових норм і національного законодавства щодо боротьби з 
тероризмом. В той же час ключовою її ціллю була не протидія тероризму взагалі, а 
захисту життя глав держав і політичних діячів, залишивши без належної уваги захист від 
тероризму фізичних осіб в цілому. Конвенція нажаль чинності не набула, але СРСР її 
підписав поряд з рядом інших держав. Знов світове співтовариство повернулося до цієї 
проблеми в 1970-х роках. На Міжамериканській конференції з прав людини (1970 p.), 
присвяченій проблемам тероризму і захисту від нього населення, було названо три форми 
тероризму: соціальний, політичний, ідеологічний [6, с. 20-33]. Пізніше, там само було 
укладено регіональну Вашингтонську Конвенцію про запобігання і покарання актів 
тероризму (1971 р.), згідно якої держави-учасники зобов'язувалися співпрацювати між 
собою, приймаючи всі необхідні заходи, які вони вважатимуть ефективними, згідно їх 
відповідним законодавством, для попередження і покарання терористичних актів. Мотиви 
скоєння будь-яких з цих злочинів, як констатує стаття 2 Конвенції, не враховуються, а 
особи, обвинувачені або засуджені за їх вчинення, підлягають видачі. В 1977 р. було 
схвалено інший регіональний документ – Європейську Конвенцію про припинення 
тероризму. Її особливістю є відмова від визнання тероризму політичним 
правопорушенням. 

В ці ж роки до протидії тероризму долучилося і ООН. В 1972 р. при ООН було 
створено Спеціальний комітет з міжнародного тероризму, який координує діяльність 
держав щодо вивчення та усунення причин тероризму і боротьбу з ним. За ініціативою 
комітету Генеральна Асамблея ООН неодноразово засуджувала акти міжнародного 
терору, вказувала на неприпустимість його занадто широкого тлумачення, а в 1984 р. 
ухвалила спеціальну резолюцію «Про неприпустимість політики державного тероризму і 
будь-яких дій держави, спрямованих на підрив суспільно-політичного ладу в інших 
суверенних державах». У ній рішуче відкидаються всі концепції, що виправдовують 
міжнародний тероризм. Пізніше, Генеральною Асамблеєю ООН  було схвалено конвенцію 
«Про попередження і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним 
захистом, у тому числі дипломатичних агентів» (1973 р.) [7, с. 226]. В ній в якості злочину 
визначалося вбивство, викрадення або інший напад проти особи чи її свободи, що 
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користується міжнародним захистом. Подібні злочини, що «загрожуючи безпеці цих осіб, 
створюють серйозну загрозу підтриманню нормальних міжнародних відносин». У ст. 2 
Конвенції говориться, що кожна держава-учасниця передбачає відповідні покарання за 
такі злочини, а в ст. 3 підкреслюється, що воно вживає необхідних заходів для 
встановлення своєї судової юрисдикції над злочинцями. Характеристика захоплення 
заручників, як злочину була дана Міжнародною конвенцією про боротьбу із захопленням 
заручників (1979 р.). Стаття 2 Конвенції постановляє, що кожна держава-учасниця 
передбачає відповідні покарання за такі акти, а в ст. 5 йдеться про заходи щодо 
встановлення юрисдикції держав щодо даного злочину. 

Тоді ж проблему тероризму почали включати в регулювання окремих галузей 
міжнародного права – цілий ряд конвенцій прийнятих з метою протидії тероризму на 
повітряних судах: Про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту повітряних 
суден (1963 р.), Про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (1970 р.), Про 
боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації (1971 р.). 
До них примикає Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в 
міжнародних аеропортах (1988 р.); мореплавства – Про боротьбу з незаконними актами, 
спрямованими проти безпеки морського судноплавства (1988 р.); ядерної енергетики – 
Про фізичний захист ядерного матеріалу (1980 р.) та Про боротьбу з актами ядерного 
тероризму (2004 р.). В рамках цих конвенцій було проаналізовано цілий ряд специфічних 
питань, притаманних терористичним діям в рамках кожної з цих галузей. Так, було надано 
досить повний опис такому складу злочину, як захоплення повітряного судна та питанню 
екстрадиції. Визначено питання руйнування повітряного судна, що перебуває в 
експлуатації, або заподіяння йому ушкодження, яке виводить повітряне судно з ладу або 
може загрожувати його безпеки в польоті. Крім того, визнавалося право держав 
здійснювати такі дії, які будуть необхідні для встановлення своєї юрисдикції щодо цих 
злочинів. Було встановлено, що будь-яка особа вчиняє протиправну дію, якщо вона 
незаконно і навмисно захоплює судно або здійснює контроль над ним силою чи загрозою 
сили, а також здійснює акт насильства проти іншої особи на борту судна. Нажаль, 
Спеціальному комітету ООН з міжнародного тероризму не вдалося виробити 
загальноприйнятного визначення міжнародного тероризму. Пояснюється це, насамперед, 
розходженням поглядів на методи боротьби національно-визвольних рухів, спробами 
звинуватити саме їх в тероризмі.  

З докорінними змінами в міжнародних відносинах у 1990-х роках розпочався 
третій етап боротьби проти тероризму в світі, що знайшов свою підтримку в цілому ряді 
міжнародно-правових актів. У преамбулі Підсумкового документа наради міністрів 
закордонних справ і керівників служб безпеки G8 з боротьби з тероризмом у Парижі (1996 
р.), підкреслювалося, що «в міжнародному співтоваристві посилюється настрій на користь 
засудження тероризму в будь-яких його проявах і формах, незалежно від мотивів, 
недопущення поступок терористам та вжиття заходів, що відповідають основним 
свободам та верховенству права, для ефективної боротьби з тероризмом» [8]. 9 грудня 
1994 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про заходи з ліквідації 
міжнародного тероризму, в якій тероризм розглядається як збірне поняття, що охоплює 
різні його прояви, заборонені міжнародними конвенціями. Було підкреслено, що «ніякі 
ідеологічні, расові,етнічні, релігійні чи будь-які інші міркування не можуть бути 
використані для виправдання злочинних дій, спрямованих на створення атмосфери терору 
серед широких верств населення». Було схвалено Міжнародну конвенцію про боротьбу з 
бомбовим тероризмом (1998 р.). Відповідно до статті 2 цієї Конвенції злочином 
визнаються умисні доставка і приведення в дію вибухового чи іншого смертоносного 
пристрою в межах місць громадського користування, державного або громадського 
об'єкта, об'єкта системи громадського транспорту або об'єкта інфраструктури з наміром 
заподіяти смерть або серйозні каліцтва чи виробити значні руйнування таких місць, а 
також співучасть у подібних діях. Учасники конвенції також зобов'язуються (ст. 10) 
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надавати одна одній максимальну допомогу у розслідуваннях, включаючи сприяння в 
отриманні наявних доказів. Про остаточні результати розслідувань щодо іноземних 
громадян держава-учасниця конвенції зобов'язана інформувати Генерального секретаря 
ООН ( ст. 16). 

Було зрозуміло, що важливим живленням для тероризму є фінансова підтримка, 
тому проти цього було ухвалено Міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням 
тероризму (1999 р.) та Резолюції Ради Безпеки ООН 1373 від 2001 р. В них отримав своє 
підтвердження режим фінансового моніторингу, оформлений через санкції ООН, а також 
спеціальний план діяльності профільної міжнародної організації ФАТФ спрямований на 
боротьбу з фінансуванням тероризму. Боротьба з фінансуванням тероризму, відповідно до 
Конвенції 1999 р., передбачає створення заходів покарання у національному законодавстві 
держав за злочини, передбачені в документі, а також надання взаємної і повної правової 
допомоги [9]. Своєю чергою з якості злочину визначалося «пряме або непряме, незаконне 
і умисне надання коштів або збір їх з метою передачі, за умови усвідомлення суб'єктом, 
що ці кошти будуть використані для здійснення терористичних дій» (ст. 2). В 1997 р було 
ухвалено Міжнародну конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом. Крім того, в 2005 
р. до ряду з вищезгаданих конвенцій з протидії тероризму («Конвенції про фізичний 
захист ядерного матеріалу», Протоколу до «Конвенції про боротьбу з незаконними 
актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства») було внесено зміни, що 
стосуються безпосередньо відбиття терористичної загрози.  

В діяльності міжнародних організацій проблема тероризму отримувала все більше 
висвітлення. Так, на розгляд Генеральної Асамблеї ООН було представлено «Проект 
всеосяжної конвенції з міжнародного тероризму» (2000 р.) Проект не був прийнятий, і 
однією з причин цього стало відсутність єдиного підходу щодо визначення міжнародного 
тероризму як міжнародно-правовим феномену. Було ухвалено резолюції Ради безпеки 
ООН з протидії міжнародному тероризму: Резолюція 1550 (2002), Резолюцію 1373 (2001) 
в якій наголосила на «тісний зв'язок між міжнародним тероризмом і транснаціональною 
організованою злочинністю, незаконними наркотиками, відмиванням грошей, незаконним 
обігом зброї та незаконними перевезеннями ядерних, хімічних, біологічних та інших 
потенційно смертоносних матеріалів». Після нападу на Нью-Йорк на підставі резолюції 
РБ ООН 1371 (2001) було засновано «Контртерористичний комітет». В подальшому його 
повноваження були підтверджені резолюцією 1624 (2005). Комітет здійснює міждержавну 
координацію і технічну допомогу країнам-учасникам у створенні найбільш ефективних 
систем у боротьбі з тероризмом. Крім нього РБ ООН заснувала також «Комітет з Аль-
Каїди», «Комітет з Талібану» і «Комітет 1540». Останній займається питаннями 
розповсюдження ядерної, хімічної і біологічної зброї.  

На регіональному рівні було ухвалено Резолюцію Парламентської Асамблеї Ради 
Європи (ПАРЄ) 1550 (2002) «Боротьба з тероризмом і дотримання прав людини» (2002 р.) 
та Рекомендацію ПАРЄ 1271 (2002) «Основні принципи боротьби з тероризмом» (2002 р.). 
В рамках цих документів було проведено зведення 17 міжнародно-правових, які 
визначають обмеження, яких повинні дотримуватися держави в боротьбі з тероризмом і 
які випливають з міжнародних актів, а також із судової практики Європейського суду з 
прав людини. Пізніше ПАРЄ прийняла резолюцію з проблеми ЗМІ і тероризму (2005 р.), 
де рекомендувала журналістам розробити єдиний перелік правил щодо висвітлення 
терактів. У тексті резолюції Асамблея закликає журналістів не допускати сприяння меті 
терористів, не нагнітати паніку, яку часто створюють терористичні акти, не надавати 
терористам можливості спілкування з широкою аудиторією [10-11]. На думку аналітиків 
Світового банку, інтернаціоналізація тероризму є прикладом того, як міжнародні 
проблеми йдуть попереду міжнародної політики [12]. В Африці було ухвалено Конвенцію 
про взаємну правову допомогу та видачу з метою боротьби з тероризмом (2008 р.), 
прийняту на п'ятій Конференції міністрів юстиції франкомовних країн Африки. У 2010 р. 
перелік контртерористичних угод поповнився ще двома угодами: Протоколом до 
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Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (1970 р) та 
Конвенцією про боротьбу з незаконними актами у відношенні між народної цивільної 
авіації (2010) [13, с. 55-57]. Таким чином, зараз число контртерористичних міжнародних 
угод, укладених у рамках ООН, досягло 16. Аналіз змісту цих міжнародних угод дозволяє 
розглядати тероризм як комплексне явище, що включає в себе безліч видів. 

Було створено і діють міжнародні структури, функціями яких є повністю або 
частково протидія тероризму – Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол), 
Європейське поліцейське відомство (Європол), Антитерористичний центр СНД. У рамках 
Ліги арабських держав було прийнято проект «Кодексу поведінки з боротьби проти 
тероризму». Він забороняє надавати національну територію для планування та проведення 
терористичних акцій, надавати фінансову, матеріальну та іншу допомогу терористичним 
організаціям. Укладали двосторонні документи присвячені протидії тероризму, зокрема у 
галузі цивільного авіації, в яких передбачаються форми двосторонньої оперативної 
взаємодії в кризових ситуаціях, створюваних акціями терористів на цивільних авіалініях 
[6]. 

Кульмінацією міжнародних зусиль з протидії тероризму стала схвалена 
Генеральною Асамблеєю ООН Глобальна контртерористична стратегію та План дій (2006 
р.), в якості унікального інструменту по активізації зусиль з боротьби проти тероризму на 
національному, регіональному та міжнародному рівнях. Цей факт демонструє, що члени 
світової спільноти висловили свою консолідовану згоду щодо спільного стратегічного і 
оперативного підходу до боротьби з міжнародним тероризмом. Стратегія стала основою 
практичної роботи Цільовий групи по здійсненню контртерористичних заходів ООН, 
заснованої Генеральним секретарем в липні 2005 р. з метою забезпечення загальної 
координації та узгодженості контртерористичних зусиль системи ООН. Даний 
міжнародний акт є унікальним інструментом з активізації зусиль з боротьби з тероризмом 
на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Прийняття стратегії стало 
кульмінацією багаторічних зусиль і зобов'язань світових лідерів – сучасників Саміту 2005 
Стратегія становить основу конкретного плану дій: ліквідація умов, що сприяють 
поширенню тероризму; попередження терористичної діяльності та боротьба з нею; 
прийняття заходів до створення державного потенціалу для боротьби з тероризмом; 
зміцнення ролі ООН в боротьбі з тероризмом; та забезпечення поваги прав людини в ході 
цієї боротьби. Генеральна Асамблея ООН уповноважена проводити дворічні огляди 
Глобальної контртерористичної стратегії ООН. 

В основі зобов'язань за вищезгаданими договорами про боротьбу з тероризмом 
лежить принцип aut dedere, autjudicare (або видай, або покарай), що покликаний 
забезпечити невідворотність покарання винних. Але, ключовим недоліком всіх цих 
документів була відсутність універсального визначення міжнародного тероризму, що 
створює суттєву колізію в вирішенні цієї глобальної проблеми. На рівні доктрини, 
дослідники характеризують міжнародний тероризм «у своїй юридичній якості 
міжнародного злочинного діяння у форматі міжнародного злочину «erga omnes», що 
зачіпає корінні інтереси всього співтовариства в цілому» [14, с. 2]. Причому, він за своїм 
складом цілком вписується в параметри «злочинів проти людяності і військових злочинів» 
згідно ст. 5 «Злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду» Римського Статуту 
Міжнародного Кримінального Суду. 

Власне на цьому етапі глобальної боротьби з тероризмом до неї долучився ШОС. 
Надзвичайно актуальною проблема тероризму є для регіону ШОС. Існує ряд місцевих 
умов, що сприяють поширенню там тероризму, сепаратизму та екстремізму: 1. Бідність 
основної маси населення і безробіття, що створює грунт для виникнення і поширення 
радикальних і агресивних ідей і форм їх реалізації. 2. Духовна і ідеологічна криза, що 
приводить до появи вакууму, який може бути заповнений ідеями екстремістського 
характеру. 3. Концентрація політичної влади в одних руках і репресії стосовно опозиції, 
що збільшує рівень політичної напруженості і небезпеку появи таємних радикальних 
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політичних терористичних груп. 4. Втрата контролю над всією територією і збільшення 
регіонального сепаратизму в деяких країнах регіону. 5. Розміщення країн Центрально-
Азійського регіону поблизу від гарячих точок: Афганістан, Сіньцзян-Уйгурський 
автономний округ, Тибет, Північний Кавказ, Кашмір, звідки може виходити небезпека 
поширення політичного і релігійного тероризму. 6. Міждержавні суперечності всередині 
регіону, які можуть вплинути на зростання політичного екстремізму. 7. Зацікавленість 
деяких держав в дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в регіоні для ослаблення 
місцевих урядів і встановлення свого ідеологічного впливу. 8. Збільшення кількості 
психічно нездорових людей, з лав яких може з'явитися терорист-одинак [15]. Безумовно, 
що без прийняття адекватних заходів терористична діяльність в регіоні має сприятливий 
грунт для зміцнення і розширення. У ході щорічних зустрічей глави п'яти держав вважали 
за необхідне розширити сферу діяльності створеного ними об'єднання. 

Як з цього приводу зазначив міністр закордонних справ КНР Тан Цзясюань, ШОС 
стала першою міжнародною організацією, яка зробила ідею боротьби з тероризмом 
стрижнем своєї діяльності [16, с. 261]. При цьому Шанхайська антитерористична 
конвенція (2001 р.) [4] не мала прямого відношення до ШОС, містячи лише посилання на 
попередні декларації ШОС і невизначені «спільні органи сторін» (ст. 11) та рішення про 
створення регіональної антитерористичної структури в Бішкеку (ст. 10). 

Шанхайська антитерористична конвенція (2001 р.) вперше на міжнародному рівні 
закріпила визначення сепаратизму і екстремізму, як насильницьких, кримінально карних 
діянь [17]. Визначення поняття « тероризм» у ст. 1 Конвенції дано у двох частинах. У 
першій частині воно звучить так: «Будь-яке діяння, що визнається як злочин в одному з 
договорів, перелічених у Додатку до цієї Конвенції...». Це є відтворенням підходу 
Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (1999 р.). Як згадувалося 
вище у зв'язку з тим, що немає чіткого визначення поняття «тероризм», в сучасних 
міжнародних документах практикується вживання відсильних норм. Поняття «тероризм», 
таким чином, виводиться з Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних 
суден (1970 р.), Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 
безпеки цивільної авіації (1971 р.), Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти 
осіб, що користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів (1973 
р.), Міжнародної конвенції про боротьбу із захопленням заручників (1979 р.) і інших. 
Такий підхід навряд чи сприяє вирішенню існуючих у кваліфікації проблем. Тому 
залишається актуальним питання про створення уніфікованого понятійного апарату, що 
дозволить злагоджено і ефективно попереджати і припиняти терористичні загрози в 
рамках єдиної правової політики [18, с. 9]. Це дає широке поле для помилкового 
віднесення до тероризму величезної кількості діянь і не сприяє вирішенню існуючих 
проблем у кваліфікації. 

Друга частина визначення тероризму охоплює прояви, які можуть не підпадати під 
визначення перерахованих у Додатку до Конвенції документів – як «будь-яке інше діяння, 
спрямоване на те, щоб викликати смерть будь-якої цивільної особи або будь-якої іншого 
особи, яка не бере активної участі у військових діях в ситуації збройного конфлікту або 
заподіяти їй тяжке тілесне ушкодження, а також завдати значної шкоди якомусь 
матеріальному об'єкту...». Дане положення дозволяє відрізняти тероризм від застосування 
насильства в рамках збройного чи іншого конфлікту двох сторін. Як і інші документи в 
рамках конвенційного протидії тероризму, Шанхайська конвенція відносить до тероризму 
організацію, планування діяння, зазначеного у другій частині визначення, «пособництва 
його здійсненню, підбурюванню до нього, коли мета такого діяння в силу його характеру 
чи контексту полягає в тому, щоб залякати населення, порушити громадську безпеку або 
змусити органи влади чи міжнародну організацію вчинити будь-яку дію або утриматися 
від її вчинення, і переслідувані в кримінальному порядку відповідно до національного 
законодавства Сторін» [18, с. 11]. 
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У Конвенції підкреслюється , що всі перераховані діяння не підлягають 
виправданню ні за яких обставин з міркувань «політичного, філософського, ідеологічного, 
расового, етнічного, релігійного або іншого аналогічного характеру». Передбачається 
прийняття заходів у галузі національного законодавства, щоб забезпечити за ці діяння 
співставні їх тяжкості покарання.  

В якості одного з основних напрямів співробітництва у Конвенції називається 
обмін інформацією – основа взаємодії держав у галузі протидії протиправним діям взагалі. 
Він передбачає обмін відомостями, що представляють взаємний інтерес, про 
підготовлювані злочинні діяння, а також припинення спроби їх вчинення, про організації, 
групах та осіб, які готують і/або здійснюють злочинні діяння за змістом Конвенції, а 
також іншим чином беруть участь в цих діяннях. 

Повинен здійснюватися обмін інформацією про підготовку до скоєння злочинних 
діянь за змістом Конвенції щодо глав держав і інших державних діячів, співробітників 
дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних організацій, інших 
осіб, які користуються міжнародним захистом, а також учасників державних візитів, 
міжнародних і державних політичних, спортивних та інших заходів. В обсяг інформації 
включаються цілі, завдання, повідомлення та інші відомості про незаконне виготовлення, 
придбання, зберігання, передачу, переміщення, збуті та використання сильнодіючих 
отруйних, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, озброєння, вибухових пристроїв, 
вогнепальної зброї, боєприпасів, ядерної, хімічної, біологічної та інших видів зброї 
масового знищення, матеріалів і устаткування, які можуть бути використані при його 
створенні з метою вчинення злочинних діянь. У рамках боротьби з фінансуванням 
тероризму Конвенція передбачає здійснення обміну інформацією про виявлені або 
передбачуваних джерелах фінансування таких діянь, формах, методах і засобах їх 
вчинення. 

Також в якості одного з основних напрямів співробітництва у Конвенції 
називається виконання запитів про проведення оперативно-розшукових заходів, 
процедура направлення яких досить докладно регламентується Конвенцією. При 
виконанні запиту застосовується законодавство запитуваної Сторони. На прохання 
запитуючої центрального компетентного органу може бути застосоване законодавство 
запитуючої Сторони, якщо це не суперечить основним принципам законодавства або 
міжнародним зобов'язанням запитуваної Сторони. Відмова у виконанні запиту (повністю 
або частково) та його відкладення можливі, якщо його виконання (на думку запитуваної 
центрального компетентного органу) може «завдати шкоди суверенітету, безпеці, 
громадському порядку або іншим суттєвим інтересам його держави або суперечить 
законодавству або міжнародним зобов'язанням запитуваної Сторони» або якщо діяння, у 
зв'язку з яким він поступив не вважається злочином за законодавством запитуваної 
Сторони. Строго дотримується конфіденційність отриманої інформації та документів, 
якщо вони носять закритий характер або Сторона, що передає вважає їх розголошення 
небажаним. Ступінь закритості інформації та документів визначає країна, що їх передає. 

Важливим напрямком співпраці в Конвенції є розробка і прийняття узгоджених 
заходів з попередження, виявлення та припинення діянь, проти яких спрямована 
Конвенція, у тому числі і на території своєї держави, але спрямованих проти інших 
Сторін, діяльності з підготовки осіб до скоєння даних діянь, фінансування, поставки 
озброєння і боєприпасів, надання іншого сприяння. Конвенція передбачає обмін досвідом, 
нормативно-правовими актами та інформацією про практику їх застосування. 

При цьому Конвенція обходить стороною, здавалося б, очевидний факт, що 
співробітництво держав у галузі протидії тероризму повинно ґрунтуватися, насамперед, на 
викоріненні причин, що породжують тероризм, сепаратизм і екстремізм. Багато 
дослідників проблем тероризму схиляються до того, що превалюючою формою співпраці 
мають стати не тільки розробка і прийняття узгоджених заходів щодо запобігання, 
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виявлення і припинення тероризму, сепаратизму і екстремізму, а, перш за все, усунення 
причин, що визначають мотивацію суб'єктів терористичної діяльності [18, с. 11]. 

В рамках своїх відносин з іншими міжнародними організаціями питання протидії 
тероризму завжди займало чинне місце. Так, ШОС приєдналася до роботи 
контртерористичного комітету РБ ООН та наради з питань тероризму (Лісабон, вересень 
2003 р.). Уклавши Меморандумом про взаєморозуміння з Організацією Договору про 
колективну безпеку (ОДКБ) (05.10. 2007 р.)) [19], сторонами серед сфер співпраці було 
визначено і «протидія тероризму» (ст. ІІ).   

В рамках Спільної декларації про співпрацю між Секретаріатами ШОС і ООН 
(2010 р.) [20] було зазначено, що «співробітництво могло б охоплювати такі галузі, як 
запобігання і врегулювання конфліктів; боротьба з тероризмом; запобігання 
розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки; боротьба з 
транснаціональною злочинністю, включаючи оборот незаконних наркотичних засобів і 
незаконну торгівлю зброєю» (п. 2). В 2011 р. було підписано Меморандум про 
взаєморозуміння між секретаріатом ШОС та Управлінням ООН з наркотиків і 
злочинності, з метою ефективного вирішення, в співробітництві з відповідними 
міжнародними і регіональними структурами, проблем, пов'язаних з виробництвом 
наркотиків, торгівлею ними та незаконним обігом наркотиків, вироблених в Афганістані. 
В 2012 р. було укладено Протокол про співпрацю між Регіональної антитерористичної 
структури ШОС та Управлінням ООН з наркотиків і злочинності. 

Щодо діяльності спеціалізованого органу ШОС – РАТС, то Угода про Регіональну 
антитерористичну структуру була ухвалена в Санкт-Петербурзі, 7 червня 2002 р. [21, с. 
4692] визначає його, як постійно діючий орган ШОС, призначений для сприяння 
координації та взаємодії компетентних органів Сторін у боротьбі з тероризмом, 
сепаратизмом і екстремізмом. Її штаб-квартира розташовувалася в Бішкеку. Фінансується 
діяльність РАТС з коштів бюджету ШОС. Органами РАТС є Рада РАТС та Виконавчий 
комітет. Рада може створювати необхідні допоміжні органи. У Раді представлені всі 
Сторони Угоди. Виконавчий комітет складається з Директора і персоналу, який може 
знадобитися для забезпечення нормального функціонування РАТС. Основні завдання та 
функції Виконавчого Комітету РАТС ШОС визначені за трьома пріоритетними 
напрямами: 

1. координаційно-оперативний напрям (координація та взаємодія компетентних
органів країн-учасниць в боротьбі з тероризмом, екстремізмом, проведенні 
антитерористичних навчань і ін.); 

2. міжнародно-правовий напрямок (участь у підготовці міжнародних документів з
питань боротьби з тероризмом, у тому числі в рамках ООН, сприяння Раді Безпеки ООН і 
ін.); 

3. інформаційно-аналітичний напрям (формування і поповнення банку даних
РАТС, збір та аналіз інформації з питань боротьби з тероризмом та ін.). 

Особливо слід виділити норму, згідно з якою Рада РАТС приймає рішення 
обов'язкового характеру з усіх питань, включаючи фінансові питання (ст. 10). Ця норма 
підтверджує серйозні повноваження і юрисдикційну компетенцію Ради, що виділяє її 
серед інших представницьких органів ШОС на рівні міністерств / керівників відомств. 
Стаття 16 Шанхайської конвенції не обмежує права Сторін укладати інші міжнародні 
договори з питань, що є предметом цієї Конвенції і не суперечить її цілям і об'єкту, а 
також не зачіпає права і зобов'язання Сторін, що випливають з інших міжнародних угод, 
учасниками яких вони є. РАТС, а також її персонал користуються привілеями та 
імунітетами, наданими міжнародним організаціям. Вона наділена статусом юридичної 
особи та загальноприйнятим у міжнародній практиці набором правочинів (укладати 
договори, брати участь у судових розглядах). Таким чином, у РАТС спостерігаються 
основні ознаки міжнародної установи. У цьому зв'язку можна вважати міжнародно-
правовий статус РАТС, як спеціалізованої міжнародної установи в рамках ШОС [22, с. 9]. 
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Велика увага РАТС ШОС приділяє практичній складовій у сфері протидії 
тероризму. Так, з метою організації міжнародного розшуку осіб, причетних до 
терористичної, екстремістської і сепаратистської діяльності на просторі держав-членів 
ШОС, на базі «Списку осіб, оголошених спецслужбами та правоохоронними органами 
держав-членів ШОС в міжнародний розшук за скоєння або за підозрою у скоєнні злочинів 
терористичного, сепаратистського та екстремістського характеру» ведеться формування 
«Єдиного розшукового реєстру органів безпеки і спеціальних служб держав-членів 
ШОС». В результаті діяльності РАТС на території ШОС було попереджено більше 450 
терактів, 15 ватажків терористичних організацій були затримані або знищені 
спецслужбами країн Організації, ще 400 знаходяться в розшуку. З моменту заснування 
організації країнами-учасницями було проведено кілька спільних антитерористичних 
навчань. Перше з них відбулося в серпні 2003 р. Надалі навчання проводилися в 2006 і 
2007 роках («Восток - антітеррор-2006» і «Мирна місія-2007»). У вересні 2008 року 
відбулися командно-штабні навчання «Волгоград-Антитерор-2008», а в 2009 р. - «Мирна 
місія-2009».  

Пізніше під егідою ШОС було прийнято ще ряд угод з контртерористичних питань: 
Угода про банк даних Регіональної антитерористичної структури Шанхайської організації 
співпраці (2004 р.); Положення про Єдиний розшуковий реєстр осіб, оголошених 
спеціальними службами та правоохоронними органами держав-членів ШОС в 
міжнародний розшук за скоєння або за підозрою у скоєнні злочинів терористичного, 
сепаратистського й екстремістського характеру; Угода про порядок організації і 
проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав-членів ШОС; 
Угода між державами-членами ШОС про співробітництво в боротьбі з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів; Угода про співробітництво 
в галузі виявлення і перекриття каналів проникнення на території держав-членів ШОС 
осіб, причетних до тероризму, сепаратизму і екстремізму; Угода про співробітництво між 
урядами держав-членів Шанхайської організації співпраці в боротьбі з незаконним обігом 
зброї, боєприпасів і вибухових речовин; Угода про забезпечення захисту секретної 
інформації в рамках Регіональної антитерористичної структури Шанхайської організації 
співпраці (2004 р.); Угода про технічний захист інформації в Регіональній 
антитерористичної структурі Шанхайської організації співпраці (2006 р.); Угода про 
порядок організації і проведення спільних антитерористичних навчань державами-
членами Шанхайської організації співробітництва; Угода між державами-членами 
Шанхайської організації співробітництва про проведення спільних військових навчань; 
Угода про підготовку кадрів для антитерористичних формувань держав-членів ШОС; 
Угода між урядами держав-членів ШОС про співробітництво в галузі забезпечення 
міжнародної інформаційної безпеки і інші. 

У 2005 р. в рамках ШОС було схвалено Концепцію співробітництва держав-членів 
у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом. За цим документом,  «держави-
члени ШОС розглядають боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом в рамках 
ШОС як найважливішу зовнішньополітичну задачу і вважають, що розробка додаткових 
механізмів міжнародного співробітництва в цій галузі має стати адекватною мірою з 
нарощування і модернізації потенціалу швидкого антикризового реагування і сприяти 
ефективному спільному використанню можливостей і протидії новим викликам та 
загрозам» [23]. 

Віхою в розвитку нормативної правової бази Шанхайської організації співпраці з 
протидії тероризму стала підписана на саміті глав держав-членів ШОС в Єкатеринбурзі 16 
червня 2009 р. Конвенція ШОС проти тероризму, в якій закріплені напрямки протидії 
тероризму, форми і методи боротьби з ним з урахуванням положень Глобальної 
контртерористичної стратегії ООН та профільних конвенцій ООН і резолюцій Ради 
Безпеки ООН. У 2012 р. глави держав ШОС ухвалили рішення про затвердження 
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Програми співробітництва у боротьбі з тероризмом , сепаратизмом і екстремізмом на 
2013-2015 рр.  

Власне в цьому і полягає особливість ШОС, як міжнародної регіональної 
організації, організаційний механізм і правова база якої орієнтовані на забезпечення 
регіональної взаємодії держав у протидії новим викликам і загрозам безпеки 
недержавного характеру: таким як – тероризм, сепаратизм, екстремізм, незаконний обіг 
наркотиків та інші прояви транскордонної злочинної діяльності. Вироблені ШОС 
визначення понять «тероризм», «сепаратизм», «екстремізм», а також норми 
міждержавного співробітництва у протидії цим феноменам є внеском в міжнародно-
правову розробку цих понять і категорій. 
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Анотація. У статті розкриваються передумови впровадження концепції податкових витрат в Україні. Сформовано 
основні принципи Концепції. 

Ключові слова: податкові витрати, втрати бюджету, принципи, концепція податкових витрат. 
Аннотация. В статье рассматриваются подходы к концепции налоговых расходов на Украине. Сформировано основные 

принципы Концепции. 
Ключевые слова: налоговые расходы, потери бюджета, принципы, концепция налоговых расходов. 
Annotation. The article describes the preconditions for implementation the concept of tax expenditures in Ukraine. Formed the basic 

principles of the Concept. 
Key words: tax expenditures, budget losses, principles, the concept of tax expenditures. 

 
В умовах функціонування ринкової економіки у розвинених країнах сформувалася 

багаторічна практика застосування інструментів державної підтримки, принципи її 
організації та ефективні механізми регулювання. 

Практика податкового стимулювання суб’єктів господарювання набула значного 
поширення й в Україні. Проте переважна більшість механізмів такої підтримки не 
узгоджуються із сучасними принципами ринкової економіки.  

Податкові пільги призводять як до позитивних, так і до негативних наслідків. 
Дослідження структури податкових пільг, що призводять до втрат бюджету в Україні 
показує, що у 2006 – 2010 роках їх кількість була на рівні більше ніж 85%, а з 2011року по 
2012 рік – майже 60 %. У 2013 році відповідно до Довідників пільг № 68/1 та № 68/2 
кількість пільг, що призводять до втрат бюджету скоротилася до 34,2% від загальної 
кількості. Втрати бюджету від надання пільг є значними та до 2012 року демонструють 
сталу тенденцію до зростання. У 2012 році вперше втрати бюджету не тільки значно 
пригальмували зростання, а й навпаки – зменшилися у порівнянні з попереднім періодом. 

Незважаючи на досить розгалужену систему обліку податкових пільг, ця структура 
не містить уніфікованих критеріїв класифікації цих даних на предмет наявності вигоди 
для суб’єкта господарювання та впливу на надходження до бюджету. 

З огляду на зазначене, метою статті є дослідити передумови впровадження 
Концепції податкових витрат, як одного з ефективних інструментів інвентаризації 
податкових пільг (непрямих бюджетних видатків) та формування основних принципів 
Концепції.  

Оцінюючи стан наукової розробки питання доцільності застосування концепції 
податкових витрат та механізму її реалізації досліджувалося у працях М. М. Голованя, 
Т. А. Малініної, А. М. Соколовської, Д. М Серебрянського. Що стосується проблематики 
принципів концепції податкових витрат в Україні, слід відмітити її недостатнє вивчення, 
що має об’єктивне підґрунтя. При всій багатоманітності наукових досліджень, базисне 
поняття «принципи права» є предметом активної наукової дискусії. Серед таких праць 
слід виділити роботи С. С. Алєксєєва, В. К. Бабаєва, A. M. Колодія, В. В Лазарева 
О. А. Лукашової, А. В. Міцкевича, О. Ф. Скакун та інших авторів. 

Поглиблення економічних реформ, модернізація національної економіки 
відповідно до критеріїв, визначених цілями європейської інтеграції, а також необхідність 
дотримання вимог міжнародних організацій, створюють умови для послідовної відмови 
від застарілих підходів до надання податкових преференцій та низько ефективних форм 
державної підтримки платників податків. 

Вибір державної підтримки суб’єктів господарювання повинен здійснюватися не на 
основі теоретичних припущень, а на основі визначення ефективності того чи іншого її 
інструменту. Програми бюджетного стимулювання проходять щорічне затвердження, в 
наслідок чого супроводжуються контролем використання даних коштів та оцінкою 
ефективності такої підтримки на відміну від податкових пільг. 
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Тому для інвентаризації діючих схем та окремих заходів підтримки, а також 
проектування нових, необхідно застосовувати чіткий підхід, який ґрунтується на таких 
параметрах: втрати бюджету, вибірковість при виділенні допомоги на основі оцінки 
ефективності та простоти адміністрування, вигода для одержувача, вплив на конкуренцію 
та торгівлю. Це насамперед сприятиме відповідальності та прозорості у бюджетно-
податковій сфері. 

Суть Концепції.  
Надання податкових пільг прямо не пов’язано з виділенням бюджетних коштів, але 

істотно впливає на обсяг податкових надходжень. Концепція передбачає створення нової 
системи обліку заходів податкового стимулювання. Так, передбачається враховувати 
податкові пільги як у зменшенні дохідної частини бюджету, так і вести облік в окремій 
статті видаткової частини бюджету. Здійснення цього  вимагає розробки переліку 
податкових витрат. За визначеним переліком проводитиметься розрахунок чистих 
податкових доходів бюджету на основі методу втрачених доходів (розрахунок 
нормативних податкових зобов’язань на основі загального механізму нарахування 
податку та суми наданих податкових пільг). За результатами розрахунку проводиться 
виокремлення на основі розробленої методики ефективних податкових преференцій. 
Висновки про кількість та об’єм податкових витрат вносяться у звіт, який додається до 
звіту про виконання Зведеного бюджету України за відповідний бюджетний рік (за 
групами платників податків за бюджетною класифікацією, за видами економічної 
діяльності), а також враховується при виборі державної підтримки суб’єктів 
господарювання через бюджетні програми або через податкове стимулювання на 
наступний рік. Наступним етапом є створення системи контролю та звітності про 
результати застосування суб’єктами господарювання статей податкових витрат.  

Очікувані результати як бюджетних програм, так і податкових витрат повинні мати 
кількісне вираження, що сприятиме в майбутньому більш якісній оцінці ефективності 
різних програм і відбору тих, які матимуть максимально можливий ефект за мінімальних 
затрат. 

Положення Концепції відповідають принципам проголошеним у Програмі 
економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава” та Національному плані дій на 2013 рік щодо забезпечення 
справедливості оподаткування та для обґрунтованого і зваженого вибору державної 
підтримки суб’єктів господарювання, підвищення прозорості та відповідальності у 
бюджетно-податковій сфері. 

У Щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України „Про 
внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 роціˮ зазначено про необхідність 
оптимізації системи податкових пільг на основі аналізу ефективності їх застосування, що 
лягло в основу Концепції та відображається в одному з її принципів. 

Проблемами, які потребують вирішення, є відсутність прозорості в бюджетно-
податковій сфері, недостатньо ефективна система податкових пільг, відсутність 
закріплених критеріїв їх запровадження, неналежна система контролю за доцільністю 
заходів податкового стимулювання та неможливість перегляду неефективних пільг.  

Важливим кроком на шляху підвищення прозорості бюджетних відносин є 
запровадження системи зовнішнього незалежного аудиту бюджетних доходів згідно з 
міжнародними стандартами. Формування та надання інформації про податкові витрати 
демонструє відповідальність держави за вибір методу державної допомоги, встановлення 
пріоритетних напрямів податкового стимулювання та ефективністю використання 
бюджетних видатків. 

Метою цієї Концепції є запровадження нової системи заходів податкового 
стимулювання на основі системного підходу до визначення державної підтримки у 
вигляді податкових витрат. Розглянемо основні принципи, які повинні забезпечити 
належне впровадження та подальше функціонування даної Концепції. Розглядаючи 
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питання розуміння принципів Концепції податкових витрат необхідно зупинитись на 
визначенні даного поняття. 

Термін «принцип» походить від латинського «principium», що означає основні, 
найзагальніші, вихідні положення, засоби, правила, що визначають природу і соціальну 
сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості [1, с. 693].  

Не заглиблюючись у визначення поняття «принципів права», виходимо з того, що 
під принципами права, як вказується у переважній більшості юридичних наукових 
джерел, розуміють основні ідеї, керівні положення, які визначають зміст та напрями 
правового регулювання. При цьому принципи права, як виражають певні закономірності 
права, так і є найбільш узагальненими нормами, що діють у всій сфері правового 
регулювання та поширюються на всіх суб’єктів.  

Ми поділяємо погляди українського вченого-правознавця В. Б. Малишева про те, 
що етичні за своєю природою категорії справедливості, рівності, гуманізму та свободи 
після їх абстрактного законодавчого закріплення як основоположних принципів права або 
їх сприйняття суспільною правовою ідеологією автоматично не набувають жодного 
конкретного юридичного змісту. Для того щоб указані принципи мали змогу брати 
реальну участь у правовому регулюванні, їх зміст потребує значної подальшої 
законодавчої деталізації та регламентації [2, с. 90]. Процес по формуванню принципів у 
результаті має бути направлений на їх нормативне закріплення у Концепції податкових 
витрат бюджету.  

Основними принципами Концепції визначаємо такі: 
1.  Стабільність. Забезпечення на рівні нормативно-правових актів незмінного 

переліку податкових витрат протягом бюджетного року. Перегляд податкових 
преференцій один раз на рік, звичайно, підвищить дисципліну серед платників податків, а 
також відміняє необхідність встановлення перехідного періоду для адаптації до нових 
умов. Сталий перелік дозволить враховувати кількість та об’єм податкових витрат при 
розподілі бюджетних коштів на наступний рік. Необхідним є також чітке регламентування 
періоду, на який встановлюється застосування податкових преференцій. 

2. Цільове спрямування підтримки. Державна допомога повинна бути 
спрямована на виконання чітко визначених завдань, проблем соціально-економічного 
розвитку, які неможливо вирішити без одержання державної допомоги. Державна 
допомога повинна бути спрямована на створення нових інноваційних технологій, нових 
робочих місць, виробничих потужностей. 

3. Відповідність підтримки. Обсяг, форма та механізм надання підтримки 
повинні відповідати поставленим питанням, на вирішення яких ця підтримка спрямована. 
Надання державою кількості та об’єму податкових витрат повинно виходити з визначених 
можливостей бюджету на відповідний бюджетний рік  

4. Зміна поведінки одержувача. Завдяки податковим преференціям одержувач 
повинен розпочати, здійснювати діяльність, яка була б неможливою без такої допомоги, 
або можливості цю діяльність розпочати є обмеженими. Державна допомога діяльності, 
яку одержувач здійснюватиме в будь-якому разі та в такому самому обсязі, як і без 
допомоги, не є прийнятною. 

5. Допомога на розвиток. Аналіз запропонованих для закріплення у 
законодавстві нових податкових витрат повинен враховувати поточний стан суб’єктів 
господарювання, яким такі преференції планується надавати, чи може таке стимулювання 
позитивно вплинути на платників податків та сприяти їх розвитку. Податкове 
стимулювання не повинне компенсувати поточні витрати суб’єктів господарювання, 
особливо тих, що працюють збитково.  

6. Сталість результатів. Результати діяльності (виробничі потужності, робочі 
місця,запровадження енергоефективного виробництва та ін.), досягнуті завдяки 
державному стимулюванню, повинні зберігати обсяги виробничої потужності та інші 
покращені показники впродовж наступних декількох років. 
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7. Відсутність викривлення конкуренції. Позитивні наслідки державної 
допомоги для розвитку економіки повинні бути збалансованими з можливими 
негативними наслідками для стану економічної конкуренції. Необхідно оцінити 
можливість погіршення добробуту в інших секторах внаслідок податкового 
стимулювання. 

8. Прозорість. Впровадження системи контролю держави та суспільства за 
використанням податкових витрат бюджету. Включення звітності про кількість та об’єм 
податкових витрат до звіту про виконання Зведеного бюджету України за відповідний 
бюджетний рік (за групами платників податків за бюджетною класифікацією, за видами 
економічної діяльності) 

9.  Невідворотність податкового зобов’язання. У разі надання податкових 
витрат на чітко визначені цілі обгрунтованим є належний контроль за цільовим 
використанням коштів, вивільнених з оподаткування. Виявлення недоцільного з точки 
зору законодавства використання коштів обов’язково тягне за собою повернення наданої 
допомоги у вигляді сплати податків. 

10. Простота адміністрування статей податкових преференцій. Прийняття 
рішення про стимулювання визначеного виду діяльності, наприклад, через прямі 
бюджетні витрати, вимагає створення нової структури по контролю за строками та 
обсягами витрачання бюджетних коштів. Також необхідно буде розраховувати показники 
ефективності бюджетних програм, вводити нову форму звітності. Крім цього потрібно 
вносити зміни до бюджетного законодавства, що, зазвичай, викликає складнощі. 
Запровадження концепції податкових витрат передбачає обґрунтований вибір, 
враховуючи простоту адміністрування, між бюджетними програмами та податковим 
стимулюванням. Якщо у результаті аналізу таких податкових витрат буде встановлено, що 
адміністрування прямих витрат бюджету буде більш простим, тоді перевагу необхідно 
віддати програмним витратам бюджету. 

11. Ефективність. Запровадження статей податкових витрат лише на основі 
визначення їх ефективності. Концепція передбачає застосування методики оцінки 
ефективності податкових витрат. Для підвищення ефективності аналізу даних розподіл 
податкових витрат для прийняття виважених економічних рішень рекомендується 
об’єднувати статті податкових витрат в групи для проведення їх кількісної оцінки, 
враховуючи перехресні ефекти [3]. Групування податкових витрат може здійснюватися за 
різними принципами, в залежності від мети дослідження. Так статті можна об’єднувати у 
групи за видами преференцій, які є взаємозалежними. Таким чином можна буде 
прослідкувати(врахувати) зміну поведінки платників податків пов’язану з відміною 
користування іншими пільгами або, навпаки, з використанням інших податкових 
преференцій у відповідь на відміну конкретної податкової пільги [4, P. 38–40.]. Також 
дослідники пропонують альтернативне групування статей податкових витрат за певними 
напрямами для визначення конкретних завдань, наприклад, за напрямами податкової 
реформи. 

12. Справедливість надання заходів податкового стимулювання. Справедливість 
передбачається як горизонтальна, так і вертикальна. Горизонтальна справедливість 
враховує, що податкове стимулювання платників податків, наприклад, представників 
середнього бізнесу істотно не вплине на інших представників середнього бізнесу, які 
таких пільг не отримали. Вертикальна справедливість встановлює, що заходи податкового 
стимулювання надані представникам малого бізнесу не повинні погіршувати становище 
представників середнього бізнесу. Відомою в Україні негативною є практика зменшення 
реальних прибутків суб’єктів господарювання для виконання умов отримання податкових 
пільг. 

13. Екологічність. Переваги повинні надаватися податковим преференціям, які 
направлені на інноваційний розвиток, що передбачає розвиток нових енергоощадних та 
екологічних методів виробництва. 
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З метою формування та реалізації ефективної політики державної допомоги у 
вигляді податкових витрат, запровадження ефективного управління процесами надання, 
контролю за використанням та скасуванням недоцільних податкових пільг, підвищення 
прозорості у бюджетно-податковій сфері необхідно забезпечити впровадження в Україні 
Концепції податкових витрат бюджету. Наведено основні принципи, які визначають 
основний напрям правового регулювання, головні ідеї та керівні положення даної 
Концепції. До таких належать стабільність, цільове спрямування, відповідність, зміна 
поведінки, допомога на розвиток, сталість результатів, відсутність викривлення 
конкуренції, прозорість, невідворотність податкового зобов’язання, простота 
адміністрування, ефективність, справедливість та екологічність. 
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Анотація. Автор розглядає поняття та сучасні завдання систематизації екологічного законодавства, їх роль у розвитку 
екологічного права України.  
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Аннотация. Автор рассматривает понятие и задачи систематизации экологического законодательства, их роль в 
развитии экологического права Украины. 

Ключевые слова: экологическое законодательство, систематизация экологического законодательства, задачи 
систематизации экологического законодательства. 

Abstract: The author presents the concept and present-day targets of systematization of environmental law and their role in the 
development of environmental law in Ukraine. 

Keywords: environmental legislation, environmental legislation systematization, the objectives of systematization of environmental 
legislation. 

Дослідження проблем систематизації екологічного законодавства України 
неодмінно передбачає звертання до центральної категорії даної проблематики – сутності і 
змісту поняття систематизації задля оперування ясним, чітким і усталеним категоріальним 
апаратом.  

З огляду на важливість зміцнення засад системності екологічного законодавства 
України як реального параметра його досконалості та ефективності його дії, саме 
оперування термінологічно чітким і несуперечливим категоріальним апаратом, на основі 
якого має здійснюватися реальний процес систематизації даної галузі законодавства 
України, дозволить, на наш погляд, забезпечити максимально адекватне відображення 
реальних правових явищ і процесів, що супроводжуватимуть систематизацію 
екологічного законодавства.   

На наш погляд, при дослідженні питання систематизації екологічного 
законодавства України мають бути враховані, як мінімум, три аспекти:  

1) загальнонаукове поняття систематизації;
2) загальноправове поняття систематизації законодавства як такого;
3) спеціально-юридичне поняття систематизації екологічного законодавства

України, схоплене в єдності загальнонаукового, загальноправового та специфічно-
галузевого аспектів.  

Термін «систематизація» походить від слова «система» (з гр. – складене з частин, 
пов»язане). Система як явище та системність як властивість певного об»єкта є 
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об»єктивними гносеологічними передумовами для аналізу та наукового осмислення 
феномену систематизації[1; 2; 3; 4; 5].  

У загальнонауковому аспекті систематизацію розуміють як діяльність з 
розміщення будь-чого у певному порядку, послідовності, системі, тобто приведення 
певного об’єкта наукового дослідження до певної системи. Це розміщення досліджуваних 
явищ чи процесів у певному порядку з виявленням їх взаємозв’язку та 
підпорядкованості[6].  

У загальноправовому аспекті систематизація законодавства інтерпретується по-
різному, зокрема, як:  

- процес зведення до єдності нормативно-правових актів шляхом внутрішньої чи 
зовнішньої обробки їх змісту[7]; 

- одна з форм законодавчої техніки[8]; 
- різновид юридичної діяльності[9]; 
- різновид правової діяльності, що виражається у проведенні робіт з 

упорядкування чинних нормативних правових актів і має на меті надання законодавчому 
масиву упорядкованого, чітко структурованого характеру, а також вирішення завдань, 
пов’язаних з розвиток правової системи суспільства[10]; 

- діяльність компетентних суб’єктів з упорядкування нормативно-правових актів 
і правових норм з метою зручності користування ними на практиці[11]; 

- діяльність державних організацій, спрямована на упорядкування чинних у 
державі нормативно-правових актів[12; 13]; 

- упорядкування нормативних актів з метою зручності користування ними на 
практиці[5]; 

- приведення нормативних актів в єдину, упорядковану систему[15]; 
- діяльність із упорядкування та вдосконалення нормативно-правових актів, 

зведення їх до єдиної внутрішньо узгодженої системи[16]; 
- постійна форма розвитку й упорядкування діючої правової системи, що 

забезпечує зручність при реалізації права, можливість оперативного знаходження і  
правильного тлумачення всіх необхідних норм[17]; 

- показник розвинутості та якісності правової системи країни[18]; 
- впорядкування і вдосконалення чинних нормативно-правових актів шляхом їх 

опрацювання, перегляду і викладу в певному порядку у формі збірників (довідників) актів 
(предметних, системно-предметних, хронологічних та ін.) чи зведених кодифікаційних 
актів; об’єктивно необхідний елемент правової політики держави, засіб зміцнення 
правової основи державного і громадського життя[19]; 

- постійна форма розвитку і упорядкування діючої правової системи; діяльність 
з приведення нормативних актів в єдину, упорядковану систему[20]; 

- діяльність з упорядкування і вдосконалення нормативно-правових актів певної 
галузі права, приведення їх у внутрішньо погоджену систему, зручну для 
користування[21]; 

- діяльність з упорядкування і вдосконалення нормативного матеріалу 
шляхом його обробки і розміщення за класифікаційними критеріями, що обираються 
відповідно до тих завдань, які розв’язуються цією діяльністю; діяльність, що сприяє 
ефективному здійсненню правотворчої діяльності, зокрема виявленню причин 
суперечностей, невідповідностей у нормативному регулюванні та способів їх 
усунення, забезпечує зручність при реалізації прав, можливість оперативного 
знаходження норм і їх правильного тлумачення[22]; 

- внутрішнє упорядкування нормативно-правових актів; дієвий 
інструментарій, що дозволяє усувати безсистемність законодавчого матеріалу, 
оптимізує процес формування якісної законодавчої бази, яка б відповідала інтересам 
суспільства; закономірність розвитку законодавства, що має приводити до створення 
гармонійної, внутрішньо узгодженої системи законів, ліквідувати неузгодженості між 
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ними, між законами та підзаконними актами, заповнити прогалини і системно 
упорядкувати законодавство[23]; 

- впорядкування правового матеріалу за певною, науково обгрунтованою 
системою та досягнення внутрішньої єдності правових норм, усунення колізій, протиріч, 
прогалин у правовому регулюванні[24]; 

- діяльність державних організацій з упорядкування, удосконалення 
законодавства, приведення його в певну систему шляхом складання збірників або єдиних 
нормативно-правових актів[25]; 

- цілеспрямована діяльніть з переведення чинних норпмативно-правових актів в 
єдину систему на основі знань про систему права та потреби зробити ці приписи більш 
доступними для громадян[25]. 

Очевидно, що, за бажання, наведений перелік дефініцій даної наукової категорії 
можна продовжити. Проте вона має не лише наукове, але і суто практичне значення. Саме 
з огляду на останнє, вона знайшла втілення на законодавчому рівні.  

Так, відповідно до ст. 1 Закону України “Про нормативно-правові акти” 
систематизація нормативно-правових актів – це упорядкування нормативно-правових 
актів шляхом їх зведення у певну внутрішню систему уповноваженими на це суб’єктами 
нормотворення, що здійснюється у формі інкорпорації, консолідації та кодифікації[26]. 
Уперше у цьому Законі дано визначення даного поняття на легальному рівні, що вказує на 
вагоме практичне значення, що надається систематизації законодавства у нормотворчому 
та правозастосовчому процесах сучасним українським законодавцем.  

Підсумовуючи наведені визначення, можна запропонувати таке загальноправове 
визначення поняття систематизації. Це особливий вид правової діяльності уповноважених 
органів та посадових осіб, що є вагомими елементом правової політики держави і полягає 
в удосконаленні законодавства, приведенні нормативно-правових актів всієї держави 
(комплексна систематизація) чи окремої галузі законодавства (галузева систематизація) у 
цілісну, внутрішньо та зовнішньо узгоджену, несуперечливу систему, побудовану за 
єдиними критеріями та ідентичними принципами.  

На наш погляд, найважливіші, необхідні для розуміння специфіки систематизації 
екологічного законодавства сучасної України. Здійснення систематизації законодавства 
зумовлене необхідністю вирішення проблем усунення невідповідностей, суперечностей і 
прогалин у праві та у відповідних нормативно-правових актах, дублювання їх положень, 
змісту неточних формулювань, понять, невпорядкованості нормотворчого процесу в 
цілому, оскільки всі вказані обставини об’єктивно ускладнюють ефективне правове 
регулювання суспільних відносин у державі.  

Окрім усунення негативних проявів у законодавстві, систематизація останнього 
сприяє зміцненню законності у правотворчій та правозастосовчій діяльності, підвищенню 
якості схвалюваних законодавчих актів, забезпеченню його ефективності тощо. Тому 
діяльність з аналізу практики правозастосування перебуває в нерозривному зв’язку з 
систематизацією законодавства, оскільки вони є елементами правотворчого процесу. Вони 
ж переслідують спільні цілі – удосконалення законодавства, усунення його прогалин, 
підвищення його ефективності тощо.  

Науково обґрунтована систематизація дозволяє оцінювати відповідний 
нормативний масив, за допомогою певних правових засобів виявляти неузгодженості, 
суперечності, прогалини у правовому регулюванні та вживати заходів для їх усунення. 
Водночас вона реально сприяє формуванню екологічної правосвідомості громадян, 
посиленню уваги громадськості до вирішення проблем охорони довкілля, раціонального 
природокористування, забезпечення екологічної безпеки тощо.   

Найповніше значення систематизації законодавства проаналізовано А.С. 
Піголкіним. Він пов’язав необхідність систематизації: 1) з розвитком законодавства; 2) з 
необхідною розчисткою нормативних актів; 3) зі створенням умов для правильного і 
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швидкого орієнтування в законодавстві; 4) з цілеспрямованою правовою просвітою, 
науковими дослідження тощо[20; 25]. 

Розглянуті загальнонаукові та загальноправові тлумачення сутності систематизації 
як такої та систематизації законодавства зокрема дають підстави для формулювання 
операційних дефініцій систематизації екологічного законодавства України, в яких, з нашої 
точки зору, повинні знайти відображення як ознаки, притаманні систематизації 
законодавства як родовому поняттю, так і ознаки систематизації конкретної галузі 
законодавства, якою виступає систематизація екологічного законодавства України як 
поняттю видовому.  

У спеціально-юридичному (чи спеціально-галузевому) аспекті систематизацію 
екологічного законодавства України слід розуміти як вид галузевої систематизації 
законодавства України та напрям екологічної політики держави[27], що полягає в 
упорядкуванні системи екологічного законодавства України. приведення його до єдиної, 
цілісно, несуперечливої, внутрішньо та зовнішньо узгодженої системи.  

Специфіка цього виду систематизації полягає в тому, що: 
1) існує визначеність на момент початку систематизації нормативного матеріалу;
2) є можливість отримання якісних змін відповідного законодавства у відносно

короткі строки, оскільки роботи з систематизації виявляють недоліки чинних 
нормативних актів як у змістовній, так і у формальній площинах; 

3) пріоритетність значення системи екологічного законодавства України по
відношенню до інших галузей законодавства, що виконують у правовому регулюванні 
екологічних правовідносин допоміжні, вторинні ролі[28]. 

Своєрідність систематизації екологічного законодавства може бути визначена 
також через з’ясування специфіки правових ознак цього виду галузевої систематизації 
законодавства України[25]:  

- це особливий вид юридичної діяльності, який має всі властивості останньої;
- таку систематизацію характеризують притаманні їй цілі, завдання, функції і

принципи систематизації (докладніше про це див. нижче); 
- така систематизація здійснюється компетентними органами у межах їх

повноважень: 
- об’єктом систематизації виступає система екологічного законодавства України

– змістовно та структура цього законодавства – формально;
- така систематизація ґрунтується на досягненнях теорії права, загальноправовій

доктрині систематизації законодавства, теорії екологічного права України та на даних 
інших галузей наукової знання, що вивчають, досліджують екологічні проблеми;  

- систематизація відрізняється нерозривністю, підтриманням наступності цієї
діяльності з огляду на нетривалий період існування відносно відокремленої системи 
екологічного законодавства України; 

- систематизація екологічного законодавства може відбуватися у різних
організаційно-правових формах (кодифікації, інкорпорації чи консолідації), вибір та 
застосування якої має ґрунтуватися на диференціації загаданих форм, їх взаємозв’язку та 
взаємопов’язаності, оцінці об’єктивного стану відповідного законодавства, його 
готовності і придатності для здійснення систематизації у чітко заданій організаційно-
правовій формі.  
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Гідність – це моральна властивість людини, яка відображає її унікальну, 

неперевершену цінність. З моменту народження кожного його гідність є однаково рівною 
з гідністю інших людей. І, як правильно зазначає О. Дашковська, усвідомлення цього 
всіма веде до формування в особи почуття власної гідності, очікування поваги до неї з 
боку інших людей, установку на відстоювання своїх прав, а також визнання рівних прав 
усіх інших людей [1, с. 204]. 

Кожна людина як індивідуальність є самоцінністю, їй притаманні певні моральні та 
інтелектуальні риси, які вона схильна сприймати як позитивні і значущі для суспільства, 
що означає наявність у неї почуття власної гідності. На самоцінність людини та її почуття 
власної гідності має зважати оточення. Відомий дослідник у галузі прав людини О. 
Лукашева у цьому зв’язку зазначає, що гідність – це визнання суспільством соціальної 
цінності, унікальності конкретної людини, значущості кожної особи як частки людського 
співтовариства [2, с.144]. Приниження гідності особи – це вчинення щодо неї 
принизливих дій, приписування людині негідних вчинків, принизлива характеристика її 
розумових та інших особистих рис, виставлення її у невигідному світлі перед оточенням 
тощо. Уявлення про рівну гідність усіх людей є ідеологічним джерелом їх рівноправності, 
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заслоном на встановлення безпідставних привілеїв чи обмежень. Тому держава повинна 
створити належні умови і засоби додержання принципів та норм права, які забезпечують 
реалізацію, охорону та захист права особи на повагу до її гідності. 

Змістом права на повагу до гідності людини є законодавчо встановлена та 
гарантована державою сукупність норм, які дають кожній людині впевненість у своїй 
суспільній цінності, можливість усвідомлювати себе як особистість, поважати власні 
моральні принципи й етичні норми, наполягати на повазі до себе інших людей, державних 
органів та їх посадових і службових осіб, а також вимагати, щоб будь-які сумніви щодо її 
моральних якостей та етичних принципів були належним чином обґрунтовані [3, с.152]. 
Існує цілий комплекс елементів, умов і передумов дотримання гідності, найважливішою 
серед яких є особиста недоторканність людини, котра може бути порушена внаслідок 
застосування до неї примусу як у публічній, так і в приватній сферах життя.  

Невипадково сьогодні поняття «гідність людини» знаходить втілення у конституціях 
багатьох сучасних держав. Чинна Конституція України у статті 28 закріпила право кожного 
на повагу до його гідності [4]. Поява цієї норми безпосередньо пов’язана з визнанням 
Україною міжнародно-правових актів, прийнятих у рамках міжнародних і регіональних 
організацій, та запровадженням їх у систему національного права.  

До початку XX століття права людини, у тому числі і право на гідність, 
регулювалися винятково внутрішньодержавним правом. Проблема взаємин між державою 
і її громадянами вважалася внутрішньою справою кожної держави.  Але гідність особи є 
загальнолюдською цінністю і людство постало перед необхідністю її захисту. 

Метою даної статті є аналіз розуміння права на повагу до гідності особи у 
міжнародному та європейському праві.  

Міжнародний захист гідності особи став можливим після закінчення Другої 
світової війни, коли в суспільній свідомості утвердилася концепція прав людини, 
визнання пріоритету загальнолюдських цінностей і правової держави. Легітимація права 
на повагу до гідності була здійснена шляхом прийняття Загальної декларації прав людини 
1948 р., роль якої у світовій історії і правовій науці важко переоцінити.  

У положеннях  документа знайшла відображення природна концепція прав 
людини, що не могло не позначитись на внутрішньому законодавстві країн-учасниць. 
Ратифікована великою кількістю держав, Загальна Декларація прав людини затвердила 
права людини як невіддільну частину гідності людської істоти. У Преамбулі зазначається, 
що народи Об’єднаних Націй підтвердили свою віру в основні права людини, в гідність і 
цінність  людської  особи  і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили сприяти 
соціальному прогресу і  поліпшенню  умов  життя при більшій свободі [5, с.18]. А у ст. 1 
закріплюється: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах. 
Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі 
братерства» [5, с.19].  

Важливим, на нашу думку, є підтвердження Загальною Декларацією права на 
соціальне забезпечення особи і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для 
її вільного розвитку прав в економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою 
національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і 
ресурсів кожної держави. Новелою можна вважати також, закріплення  права кожної 
людини на працю, на вільний вибір роботи, на  справедливі і сприятливі умови праці та на 
захист від безробіття, при справедливій і задовільній винагороді для працюючих, яка 
забезпечує існування гідне людини та її сім’ї [5, с.22]. 

У той же час, аналіз змісту цього міжнародно-правового документа показує, що 
право на повагу до гідності особи розглядається в ньому під впливом подій другої світової 
війни та пам’яті жертв фашизму. Виходячи з цього, гарантією забезпечення права на 
повагу до гідності є  заборона тортур або жорстокого, нелюдського поводження чи 
покарання.  
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Ідея «поваги до властивої людській особі гідності» міститься і в ряді інших 
документів універсального характеру. Вона згадується, наприклад, у ст. 10 Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні права: «всі особи, позбавлені волі, мають право на 
гуманне поводження і поважання гідності, властивої людській особі» [5, с.41]. 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права проголошує в ст. 13: 
«освіта повинна спрямовуватись на повний розвиток людської особи та усвідомлення її 
гідності»[5, с.30]. 

Особливе місце в системі міжнародно-правової регламентації права на повагу до 
гідності особи займає Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 
(далі – Конвенція), прийнята Радою Європи у листопаді 1950 р. У преамбулі Конвенції 
підкреслюється, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності між її членами і що 
одним із засобів досягнення цієї мети є реалізація прав людини й основних свобод. 
Прихильність цим основним свободам, що є основою справедливості і миру в усім світі, 
як відзначається в Конвенції, головним чином залежить, з одного боку, від існування 
справді демократичної системи, а, з іншого боку, від загального розуміння і дотримання 
прав людини в суспільстві [6, с.28]. 

У Конвенції також стверджується, що вона бере до уваги Загальну декларацію прав 
людини і що уряди, які підписали дійсну Конвенцію, роблять перші кроки на шляху 
колективного здійснення прав і свобод, сформульованих у Загальній декларації. Це 
зауваження не випадкове, тому що в Конвенції в основному мова йшла про громадянські і 
політичні права. В наступні роки цілий ряд соціально-економічних і культурних прав 
людини був закріплений у додаткових протоколах до Конвенції, а головне - у 
Європейській соціальній хартії, що  була прийнята в 1961 р. і вступила в силу в 1965 р. У 
Хартії сказано, що члени Ради Європи повинні забезпечити як громадянські і політичні, 
так і соціальні права людини без будь-якої дискримінації [6, с.66], враховуючи і право на 
повагу до гідності.  Підкреслюється, що всі працюючі мають право на безпечні і здорові 
умови роботи, на справедливу оплату своєї праці, достатню для підтримки пристойного 
життєвого рівня для себе і членів своєї родини, а також – на вільне об’єднання в 
національні і міжнародні організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 

У цілому важливість і новизна положень Європейської конвенції про захист прав 
людини й основних свобод полягає в тому, що це перший міжнародний документ з прав 
людини, що носив обов’язковий, нормативний характер. Головна цінність Конвенції 
визначається насамперед тим, що в ній закріплюється механізм, який забезпечує 
реалізацію цілого ряду прав і основних свобод людини, проголошених у Загальній 
декларації прав людини. 
Водночас, положення Конвенції заходяться у постійному розвитку у зв’язку з появою 
нових постанов Європейського Суду з прав людини, що роз’яснюють значення норм 
Конвенції, тому часто її називають «живим організмом» [7, с.391]. 

Безпосередньо право особи на повагу до гідності та її недоторканність врегульовані 
статтею 3 Конвенції. Вона охороняє одну із найважливіших цінностей демократичного 
суспільства - гідність особи, яку пов’язує із забороною катування, нелюдського 
поводження чи покарання, таким, що принижує гідність, поводженням чи покаранням.  

На відміну від більшості положень Конвенції та Протоколів № 1 і 4 до неї, стаття 3 
не передбачає винятків (згідно із статтею 15 вона не припиняє своєї дії навіть у випадку 
надзвичайного стану, що загрожує життю нації). Необхідно звернути увагу також на те, 
що стаття 3 Конвенції забороняє катування, нелюдське поводження чи покарання 
незалежно від поведінки потерпілого. 

Комісія з прав людини у справі Данія, Франція, Норвегія, Швеція та Нідерланди 
проти Греції (Грецька справа (1969)) визначила такі види недозволеної поведінки: 

 катування - нелюдське поводження, метою якого є одержання інформації,
зізнання чи накладення покарання; 
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 нелюдське поводження або покарання - таке поводження, що навмисно
спричинює тяжке розумове чи фізичне страждання, яке за даних обставин є 
невиправданим; 

 таке, що принижує гідність, поводження чи покарання - поводження, що
грубо принижує особу перед іншими, або примушує її діяти всупереч власній волі чи 
сумлінню [8, с.18-19]. 

У справі Ірландія проти Сполученого Королівства (1978) Європейський Суд дещо 
переглянув стандарти і визначив, що: 

 катування - умисне нелюдське поводження, що призводить до дуже
серйозних та жорстоких страждань;  

 нелюдське поводження чи покарання - спричинення тяжких фізичних та
розумових страждань; 

 таке, що принижує гідність, поводження - знущання, які мають викликати у
жертви почуття страху, страждання і почуття власної неповноцінності, а також принизити 
її гідність та, по можливості, зламати її фізичний і моральний опір [8, с.18-19]. 

Це дає підстави кваліфікувати як катування лише навмисне нелюдське поводження, 
що призводить до дуже серйозних і жорстоких страждань. Цей термін включає навмисні 
дії, що завдають особі сильного болю, фізичних або моральних страждань, а також 
залякування та примус з метою отримання від неї або третьої особи інформації чи 
зізнання, покарання за дії, вчинені нею або третьою особою, якщо цей біль і страждання 
завдаються або заохочуються державним службовцем чи іншою особою з офіційним 
статусом. На відміну від негуманного поводження чи покарання, заподіяння страждань, 
яке здійснюється з певною метою, наприклад отримання інформації чи зізнання, 
кваліфікується як катування. Поводження або покарання вважається нелюдським, якщо 
воно було навмисним, застосовувалося щоразу протягом кількох годин підряд і 
спричиняло якщо не реальні тілесні пошкодження, то, принаймні, сильні фізичні та 
душевні страждання. Негуманне поводження повинно мати ознаки певного мінімального 
рівня суворості, щоб на нього поширювалася дія статті 3 Конвенції. Таким, що принижує 
гідність, Європейський Суд визначає поводження, яке викликає у жертви почуття страху, 
пригніченості та неповноцінності, може образити і принизити її та зламати фізичний і 
моральний опір [9, с.9-10]. 

Почуття страху, страждання і неповноцінності переживається кожним у процесі 
повсякденного життя. Але більшість людей не вважає, що вони зазнають образи чи 
приниження через переживання таких почуттів, хоч у одних вони виникають дуже легко, а 
в інших - лише через більш вагомі причини. Поводження, що принижує гідність, повинно 
означати дещо справді образливе, принизливе для людської гідності або зневажливе. Як 
слушно зазначив суддя Фіцморіс, «ображають і принижують гідність не суб’єктивні 
почуття, що виникають у особи, а об’єктивний характер тих дій чи поводження, якими 
викликаються такі почуття, - якщо вони справді викликаються, - та, навіть, якщо й ні: 
адже фанатики, з одного боку, і святі, мученики та герої, з іншого, можуть зазнавати 
найбільш принизливого поводження і при цьому почувати себе не ображеними чи 
приниженими, а навіть духовно піднесеними…»[10, с.135].  

При вирішенні питання про те, чи несе держава відповідальність за 
неспроможність забезпечити особі правовий захист проти жорстокого поводження з боку 
приватних осіб, Європейський Суд вважає, що держава зобов’язана запровадити таку 
правову систему, яка здатна забезпечувати фізичну та моральну цілісність особи. 
Механізм контролю за виконаннями державами своїх зобов’язань за Конвенцією можна 
назвати наднаціональним, так як вимагає від держав-членів Ради Європи відмовитись від 
абсолютизації суверенітету. Рішення Суду, що мають характер прецеденту, справляють 
значний вплив на розвиток національного права європейських держав, ними у 
повсякденній практиці керуються судові та адміністративні органи держав-учасниць, 
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члени Ради Європи постійно корегують своє законодавство та адміністративну практику 
під впливом рішень Суду [11, с. 290-291].  

Головне завдання, що стоїть перед світовим співтовариством та його органами, - 
вимагати від кожної держави і її урядових органів визнання людської гідності, рівних та 
невід’ємних прав особи. Дані права складають основу свободи, справедливості та 
всезагального миру, вони випливають із гідності притаманній кожній особистості. Для 
реалізації прав людини держава зобов’язана створювати такі умови, при яких кожен може 
користуватися своїми економічними, соціальними та культурними правами подібно до 
того, він користується громадянськими і політичними.  

Безумовною правовою кульмінацією ідеї гідності і людських прав є принцип 7 
Заключного акта Наради по безпеці і співробітництву в Європі 1975 р., де стверджується, 
що держави будуть сприяти ефективному здійсненню людських прав і свобод [5, с.192], а 
також постанова преамбули Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, де 
говориться, що права людини прямо «випливають з властивої людській особі гідності», а 
«визнання гідності, рівних і невід’ємних прав людини є основою свободи і 
справедливості»[5, с.36]. Крім того, згідно з ст.2 Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права «кожна держава, що бере участь у Пакті, зобов’язується прийняти 
необхідні заходи у відповідності із конституційними процедурами та положеннями 
чинного Пакту для прийняття таких законодавчих чи інших заходів, які можуть бути 
необхідними для здійснення прав, визнаних у чинному Пакті» [5, с.37-38]. 

Аналіз текстів міжнародно-правових документів з прав людини показує, що 
поняття гідності вживається в них: 

1. У зв’язку з визнанням гідності , властивій людині, і вказівкою на те, що з неї
випливають усі невід’ємні права людини (Преамбула Загальної декларації прав людини, 
Преамбула Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Преамбула 
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права); 

2. У зв’язку з закріпленням рівності всіх людей у своїй гідності (ст. 1 Загальної
декларації прав людини); 

3. У зв’язку з забороною піддавати людину катуванням або жорстокому,
нелюдському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню і забороною  
проведення на людині без її згоди медичних і наукових експериментів (ст. 5 Загальної 
декларації прав людини 1948 р., ст.7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права 1966 р., ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод 
1950 р., Декларація про захист всіх осіб від катувань і іншого жорстокого, нелюдського 
або принижуючого гідність видів поводження чи покарання  1975 р., Принципи медичної 
етики, що відносяться до ролі працівників охорони здоров’я, особливо лікарів, у захисті 
ув’язнених або затриманих осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
принижуючих гідність видів поводження чи покарання 1982 р., Європейська конвенція по 
попередженню катувань і нелюдського або принижуючого гідність поводження чи 
покарання 1987 р., Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
принижуючих гідність видів поводження і покарання 1984 р. і інші ); 

4. У зв’язку з правом на гідне існування (ст.ст. 22, 23 Загальної декларації прав
людини). 

Таким чином, поняття людської гідності у міжнародних документах з прав людини 
є досить універсальним і пов’язане насамперед з ідеалами соціальної та правової держави.  

Сьогодні Україна переживає новий період переосмислення природного права, 
пов’язаний з прийняттям України у 1995 р. до Ради Європи та ратифікацією Верховною 
Радою України 1997 року Європейської конвенції про захист прав людини і основних 
свобод та протоколів до неї. А отже, основним чинником розвитку системи захисту 
фундаментальних прав та свобод в Україні повинні бути єдині для всієї Європи правові 
цінності та розуміння юридичної природи фундаментальних прав та основних свобод. 
Україна не може бути винятком з цього процесу, зокрема в питаннях однакового 
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розуміння та застосування положень Конвенції, а також застосування прецедентного 
права Європейського суду з прав людини як при визначенні змісту та обсягу відповідних 
конституційних положень при їх реалізації, так і у правотворенні. 
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Анотація. Статтю присвячено проблемам зловживання правом на свободу поширення інформації. Досліджується суть 
поняття «зловживання правом на свободу інформації» в теорії інформаційного права та з’ясовуються правові ознаки цього явища. 
Зловживання правом на свободу інформації може призвести до неефективності демократичного ладу й тому кожен громадянин має 
нести відповідальність за користуванням таким правом у вигляді певних обмежень. 

Ключові слова. Інформація, інформаційне суспільство, зловживання правом на інформацію, правопорушення, права 
громадян. 

Аннотация. Статья посвящена проблемам злоупотребления правом на свободу распространения информации. Исследуется 
сущность понятия «злоупотребление правом на свободу информации» в теории информационного права и определяются правовые 
признаки этого явления. Злоупотребление правом на информацию может привести к неэффективности демократического строя и 
потому каждый гражданин должен нести ответственность за использование этого права в виде определенных ограничений. 

Ключевые слова. Информация, информационное общество, злоупотребление правом на информацию, нарушение прав 
граждан.  

Annotation. Article is devoted to problems of abuse of right on freedom of communication. It is studied the meaning of “abuse of right 
on freedom of information” in information law theory and it is defined legal features of this phenomenon. The abuse of right on freedom of 
information can lead to inefficient democratic society so each citizen have to keep responsibility on usage of this right by some restrictions. 

Key words: information, information society, abuse of right on freedom of expression and information, offence, the rights of citizens. 

Глобалізація це не просто інформаційна революція, це значні глибинні 
перетворення у духовній сфері, трансформаційні процеси у суспільних відносинах, зміна 
форм і способів життя. І необхідно відзначити, що все вище перераховане не завжди є 
позитивним та прогресивним. Так глобалізація виступає рушійною силою зміни всіх 
базових основ суспільно-політичного життя людства. Слід підкреслити, що її правова 
складова також піддається активним змінам і, відповідно, право та його законодавчі 
засади потребують оновлення та вдосконалення. Крім того, глобалізація несе у собі 
серйозні загрози та небезпеки. Розвиток нових інформаційних технологій, збільшення 
кількості інформаційних потоків, можливість швидкого доступу до інформації у будь 
якому куточку земної кулі призвели до того, що свобода масової інформації стала 
трактуватися багатьма, і в першу чергу самими представниками ЗМІ, журналістами, як 
вседозволеність. Провідні засоби масової інформації рясніють сенсаційними і надуманими 
заголовками, наповнені дуже суперечливими з точки зору моралі матеріалами, 
телебачення захлеснула хвиля аморальності, низькопробних серіалів і реаліті-шоу, 
реклами, що експлуатує низькі інстинкти для просування тих або інших товарів і послуг. 
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Беззаперечно однією з основних ознак демократичного суспільства є вільний 
доступ до інформації, що передбачає правову обізнаність суспільства, яке може здійснити 
контроль за владою, а тому прозорість та відкритість політичної системи. У статті 34 
Конституції України кожному громадянину гарантується право на свободу думки і слова, 
на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб 
- на свій вибір.  

Конституція України у статті 22 проголошує принцип рівності усіх людей у своїх 
правах. При цьому забороняється як скасування цих прав, так і звуження їх змісту та 
обсягу [1]. Отже ми можемо зробити висновок, що цінність права полягає не лише в 
можливості його реалізації, а в можливості його реалізації в певних межах, тому варто 
погодитися з думкою Рабиновича М., що в усі часи боротьба йшла не стільки за права, 
скільки за їх межі (а конкретніше, за юридичне закріплення та юридичну інтерпретацію 
таких меж) [2, с. 6]. 

Як член соціуму особа реалізовуючи своє конституційне право на свободу думки і 
слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань повинна діяти з урахуванням 
інтересів інших учасників, які також для задоволення власних інтересів реалізовують 
надані їм права та не порушувати їх. Тому стаття 34 Конституції України містить 
обмеження даного права в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 
неупередженості правосуддя. Разом з тим не знаючи меж свого права, особа починає 
реалізовувати його в більшій мірі, ніж це можливо (дозволено законом), що в свою чергу 
породжує виникнення такого феномену як „зловживання правом”. 

Зазначений феномен не залишився поза увагою вчених. Науковці різних галузей 
права розглядали його з точки зору своєї науки, в основному, кримінально-правової та 
цивільно-правової теорій, до того ж окремо. За радянських часів професор-цивіліст В.П. 
Грібанов виклав перші основоположні ознаки цього явища.  

В останні роки науковий інтерес до дослідження теми зловживання правом значно 
зріс. Чимало уваги цьому явищу у галузі цивільно-правових наук приділено у публікаціях 
М.М. Агаркова, М.Й. Бару, А.Т. Бонера, С.Н. Братуся, О.С. Іоффе, М.С. Малєїна, М.М. 
Малєїної, І.А. Муранова, О.А. Папкової, О.А. Поротікової, Т.С. Яценко, у галузі 
податкового права – Д.В. Вінніцького, у галузі трудового права – О.М. Офман, у галузі 
виборчого права – І.В. Совєтнікова, у галузі підприємницького права – П.А. Ізбрехта, у 
галузі цивільно-процесуального та кримінально-процесуального права – Є.В. 
Васьковського, А.В. Юдіна, Я.В. Греля, А. Смітюха, О.Ю. Хабло. 

На загальнотеоретичному рівні також була здійснена спроба аналізу феномену 
зловживання правом, зокрема у працях В.С. Нерсесянца, Г.А. Гаджієва, А.А. 
Маліновського, С.Г. Зайцевої, Н.А. Дурново, О.О. Вдовичена, Д Іванюка, О.Микласевич 
та ін.  

Нині проблема зловживання правом доволі повно досліджена галузевими 
юридичними науками, однак її належно не розглянуто в теорії інформаційного права, що 
ми і ставимо собі за мету у даній статті.  

Необхідно зазначити, що не всі вчені погоджуються з існуванням такого феномену. 
Зокрема Агарков М.М. вважає, що особа, яка діє у межах свого права, завжди лише 
реалізує його. Якщо ж воно виходить за визначені законом рамки, тобто порушує закон, 
то подібні діяння лише зовні нагадують реалізацію права, фактично являючись 
протиправними за своїм характером[3]. Цієї точки зору дотримується і М.В. Самойлова, 
стверджуючи, що протиправного здійснення права бути не може [4, с. 11]. У свою чергу, 
професор В.А. Рясенцев вважає, що термін «зловживання правом», по-перше, підкреслює 
суб’єктивний момент у поведінці вповноваженої особи, по-друге, він не достатньо 
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розкриває сутність цього соціального явища [5, с. 7-8]. Отже на думку зазначених вчених 
особа, яка своїми діями вийшла за межі змісту наданого їй суб’єктивного права, не може 
вважатися особою, яка здійснює своє право. Тому вона не зловживає правом, а лише діє 
протиправно. З цієї позиції термін „зловживання правом” виглядає дійсно суперечливим. 

Переважна більшість вчених висловлюють протилежну точку зору і доводять, що 
зловживання правом становить особливий вид правопорушення. Грібанов В.П. розумів під 
ним особливий тип цивільного правопорушення, скоюваного управомоченою особою під 
час здійснення нею приналежного їй права, пов’язаний з використанням недозволених 
конкретних форм у рамках дозволеного їй законом загального типу поведінки[6]. 

Цікавою є теорія розроблена Бару М.І., який вважав, що поняття «зловживання 
правом» значною мірою відрізняється від поняття «протиправної дії», обґрунтовуючи це 
наступним: 

випадки зловживання правом набагато важче розпізнати, ніж випадки правомірних 
дій; 

зловживання правом зрештою у кінцевому випадку призводить до правопорушення 
(тобто це два різні явища як причина або передумова та наслідок); 

зловживання правом завжди спирається на суб’єктивне право та формально не 
суперечить об’єктивному праву, тоді як протиправна дія завжди порушує конкретну 
норму права та може вчинятися за відсутності будь-якого суб’єктивного права [7]. 

Рясенцев В.А. стверджує, що хоча «зловживання правом не порушує явно якого-
небудь закону, однак здійснення права не відповідно до його призначення є 
неправомірною дією, оскільки воно йде урозріз із загальним принципом, сформульованим 
у законі... якби зловживання правом не було само по собі протиправним, то неможливе 
було б застосування санкцій» [5]. 

Васильєв Ю.С. питання зловживання правом розглядав у рамках проблеми 
взаємодії права і моралі. На його думку, питання про зловживання правами виникне в 
результаті конфлікту між зовні правильним використанням громадянином правових 
можливостей та, по суті, аморальною, антигромадською поведінкою[8]. 

Югославский правознавець Радмила Кавачевич-Куштрумович під зловживанням 
правом розуміє здійснення права в противагу із загальновизнаною та захищеною законом 
метою або всупереч загальноприйнятим моральним нормам[9].  

Зловживання правом - це така протиправна поведінка, в процесі та в результаті якої 
суб’єкт права, маючи на меті заподіяти шкоду іншим суб’єктам або свідомо припускаючи 
її настання, здійснює певне своє суб’єктивне юридичне та/або основоположне (природне) 
право, зміст якого сформульований відносно визначено і тому може бути витлумачений 
неоднозначно[10].  

Вчені виділяють два види зловживання правом: такі, що не характеризуються 
явною протиправністю та такі, що характеризуються явною протиправністю. Тобто дії 
щодо реалізації власного суб’єктивного права з єдиною метою заподіяти шкоду іншій 
особі та дії щодо реалізації суб’єктивного права без наявності мети, але із фактичним 
заподіянням шкоди. 

В основі реалізації інформаційних прав лежить дотримання двох основних 
принципів: по-перше забезпечення безперешкодного отримання громадянами повної та 
неупередженої інформації та по-друге, свобода публічних висловлювань незалежно від 
їхнього політичного змісту. Зазначенні принципи включають кілька структурних 
елементів, які тісно взаємозалежні та існують у нерозривній єдності. По-перше, це 
свобода кожної людини привселюдно виражати свої думки, ідеї та судження та 
поширювати їх  будь-якими законними способами. По-друге, це власне свобода друку та 
інших засобів масової інформації тобто свобода від цензури та право створювати та 
використовувати засоби масової інформації, що дозволяє матеріалізувати свободу 
вираження думок. По-третє, це право на одержання інформації, що представляє 
суспільний інтерес або стосується прав громадян, тобто свобода доступу до джерел 
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інформації. Все це і провокує суб’єктів інформаційних відносин до довільної інтерпретації 
законодавчих норм, створює ґрунт для зловживань та дезорганізації. 

Тобто реалізовуючи своє конституційне право на свободу слова особа, навіть не 
маючи за мету, може порушити право інших осіб та заподіяти їм моральної шкоди. 
Найяскравіше це ілюструється під час висвітлення надзвичайних новин коли робляться 
репортажі і показуються реальні картини понівечених тіл, жорстокі вбивства та ін. що, як 
доведено вченими, негативно впливає на дітей та молодь. Звичайно, виробники 
інформаційної продукції мають право, і зобов’язані інформувати громадян про актуальні 
події, що відбуваються в житті суспільства, але чи втратить свою інформативну цінність 
матеріал у якому не буде сюжетів, які можуть завдати моральної шкоди іншим 
громадянам, а особливо дітям.  

Отже, як вірно зазначає О. Микласевич, під час зловживання правом особа не 
порушує норму права, а діє всупереч призначенню суб’єктивного права. Але на практиці 
суду буде достатньо складно визначити нормативне підґрунтя для кваліфікації 
зловживання правом як правопорушення та призначити відповідну санкцію[11]. 

Відзначимо що в нормативно-правових актах більшості країн світу цензура 
заборонена, разом з тим це не означає що свобода слова є безмежною та абсолютною. Так 
як і в Конституції України у них забороняється використовувати свободу слова для 
закликів до насильницького скинення легітимної державної влади, розголошення 
державної та іншої охоронюваної законом таємниці, підбурювання до злочинів, 
розпалення національної, расової, релігійної та іншої ворожнечі, образи та наклепу на 
інших осіб, зазіхання на суспільну мораль і моральність. Іншими словами, використання 
свободи слова накладає певні обов’язки та відповідальність і пов’язано з певними 
законними обмеженнями, покликаними виключити зловживання розглянутим правом. 

Розглядаючи категорію «зловживання правом» не можемо не звернути увагу на 
категорію добросовісності використання особою належних їй прав.  

Категорія добросовісності (лат. bona fides) в науковій літературі визнається однією 
із меж здійснення права та розуміється як самостійний правовий принцип, як презумпція, 
як вказівка на винність або об’єктивну протиправність діяння[12]. Взагалі можемо 
стверджувати, що прагнення суб’єкта до правомірності власної правової поведінки, її 
соціальної нешкідливості, юридичної досконалості способу досягнення поставленої мети і 
є добросовісна поведінка. 

На думку A.A. Малиновського, особа вчиняє добросовісно, якщо вона для 
задоволення свого інтересу обирає право відповідно до його основного призначення, при 
здійсненні права уникає «обхід закону», а в спірних ситуаціях, що чітко не регламентовані 
правом, керується загальновизнаним уявленням про добро і справедливість[13].  

Принцип добросовісності, на думку Дроздової Т.Ю. є межею здійснення права, 
критерієм для визначення наявності зловживання правом. Саме цей принцип встановлює 
справедливі межі прав і обов’язків сторін. Недотримання даних меж веде до порушення 
принципу добросовісності і являє собою зловживання правом[13].  

Дана категорія проявляється також у вигляді добровільної відмови суб’єкта від 
використання прогалин чинного законодавства на шкоду правопорядку і суспільним 
інтересам[14].  

Поротікова О.А. розглянувши в своєму дисертаційному дослідженні проблеми 
зловживання суб’єктивним цивільним правом дійшла висновку, що поведінка суб’єкта є 
добросовісною, якщо він усвідомлює свою відповідальність за вчинювані діяння перед 
іншими членами суспільства, орієнтується на добросовісне виконання своїх обов’язків, 
керується суспільно корисним наміром, намагається уникнути завдання шкоди третім 
особам[15]. 

Звернувшись до Закону України «Про інформацію» можемо стверджувати, що 
законодавець заклав до змісту статті 5 саме принцип добросовісності. Дана норма хоча й 
має узагальнений, дещо декларативний характер, проте є імперативною (породжує 
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обов’язок) та має характер загального принципу права. А тому є достатні підстави 
вважати, що зобов’язує суб’єктів інформаційних правовідносин не зловживати наданими 
їм законом правами. Тобто реалізовуючи своє право на інформацію не особа повинна 
порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші 
права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб. Крім 
того, критерієм для розмежування діяння законодавець обрав саме добросовісність, 
втілену в якості моральної межі для реалізації своїх прав. 

Зловживання правом на вільне поширення інформації виражається у виході особи 
за межі встановленого законом обсягу суб’єктивного права, що спричиняє перекручення 
призначення права. Так телеканал має право поширювати надзвичайні новини про різні 
катастрофи, вбивства та інші жорстокі злочини, але при реалізації даного права не повинні 
порушуватися права дітей на безпечний інформаційний простір. 

Аналізуючи існуючі в юридичній науці погляди можна виокремити ознаки 
зловживання правом: наявність в особи суб’єктивних прав; зловживати правом можна 
лише під час його здійснення; зловживати можна лише своїм, а не чужим правом; 
використання прав усупереч їхньому соціальному призначенню або виходячи за 
встановлені законом рамки здійснення права; незважаючи на форму зловживання правом 
(здійснене з наміром спричинити шкоду іншій особі, або без такого наміру) воно завжди 
завдає шкоду іншій особі[16, с.632]. 

Отже зловживання правом на свободу слова та інформації є можливим за 
наявності: по-перше закріплення в законі суб’єктивного права вільно поширювати 
інформацію в будь який спосіб, по-друге, коли є реальна можливість реалізації цього 
права, тобто можливість поширити інформацію через ЗМІ, по-третє, реалізація 
суб’єктивного права на практиці, коли суб’єкт поширюючи інформацію порушує тим 
самим право інших суб’єктів на безпечний інформаційний простір; по-четверте, суб’єкт, 
реалізовуючи своє право тим самим завдає шкоди суспільним відносинам – розповсюджує 
інформацію, наприклад, яка містить пропаганду жорстокості чи насильства; і по-п’яте, 
суб’єкт вчиняє аморально або недоцільно. 

Зловживання правом виражається в недозволених конкретних діях, які завдають 
шкоди іншій особі або загрожують чужому праву. Так, наприклад, виготовлення та 
розповсюдження гральних карт з фотографіями православних церков та соборів пропагує 
неповагу до національних святинь українського народу тим самим порушуючи права 
громадян.  

Зайцева С.Г. зазначає, що свобода осіб, постраждалих від зловживання правом, і є 
тією межею, яка відокремлює правомірну поведінку від зловживання правом[17, с. 18].  

Взагалі зловживання правом на свободу слова та інформації не є якимось 
особливим видом правової поведінки. Воно являє собою таку форму реалізації 
суб’єктивного права що суперечить його призначенню. Тобто суб’єкт користуючись своїм 
природним правом на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 
переконань, порушує інтереси інших осіб через вчинення аморальних проступків або 
правопорушень. 

Безперечно, вільний доступ до інформації – це передумова демократичного 
розвитку країни. Однак, зловживання правом свободи інформації може призвести до 
неефективності демократичного ладу, а саме стати причиною національної небезпеки, 
порушення громадського порядку, не контрольованості суспільства владою, пропаганди 
насильницької зміни влади, закликів до національної, релігійної, регіональної, расової 
ворожнечі, нівелювання правом людини на приватне життя, загрозою її безпеки. Тому, 
користуючись таким правом, кожен громадянин повинен нести відповідальність за це у 
вигляді певних обмежень. 

Таким чином, в ситуації, що склалася, разом з вдосконаленням системи 
законодавства, що закріплює право на поширення інформації, потрібна розробка цілісної 
несуперечливої теорії права на захист від інформації, побудову відповідної законодавчої 
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бази шляхом прийняття нових нормативних актів, усунення протиріч і пропусків в 
чинному законодавстві. 

Література 
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР України. – 1996. – № 30. 
2. Рабіновіч П.М. Межі здійснення прав людини (загальнотеоретичний аспект) / П.М. Рабіновіч // Вісник академії правових наук 
України. – 1996. – № 6. – С. 124-130. 
3. Агарков М. М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве / М. М. Агарков // Известия Академии наук СССР. 
Отделение экономики и права. – 1946.− № 6. − С. 424 - 436. 
4. Самойлова М.В. Право личной собственности граждан СССР: авторефе-рат кандидатской диссертации / М.В. Самойлова. – 
Ленинград, 1965. – 11 с.  
5. Рясенцев В.А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских прав (к ст. 5 Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик) / В.А. Рясенцев // Советская юстиция. – 1962. – № 9. – С. 9. 
6. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав / В.П. Грибанов. – [2-е изд.]. – М., 1992. – 207 с. 
7. Бару М.И. О ст. 1 Гражданского кодекса / М.И. Бару // Советское государство и право. − 1958. − № 12. – С. 118. 
8. Васильев Ю.С. Взаимодействие права и морали / Ю.С. Васильев // Советское государство и право. - 1966. - № 11. – С. 12-19. 
9. Шрам В.П. Интересная книга о злоупотреблении правом / В.П. Шрам // Государство и право. – 1997. – № 4. – С. 122–124. 
10. Полянський Т. Зловживання правом (загальнотеоретичний аналіз) / Т Полянський // Право України – 2010. - №1. – С. 26-34. 
11. Микласевич О. Категорія «зловживання правом»: поняття та форми / О. Микласевич // Юридичний журнал. - №4 – 2010 – Режим 
доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3476 
12. Дождев Д.В. Добросовестность как правовой принцип / Д.В. Дождєв / Политико-правовые ценности: история и современность / Под 
ред. В. Нерсесянца. - М.,2000. - С. 96-128 
13. Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование) / А. А. Малиновский. – М. : 
Юрлитинформ, 2010. – 320 с.  
14. Мілетич (Українчук) О.О. Зловживання правом: теоретико-правовий аналіз / О.О. Мілетич. // Судова апеляція. - № 3 (24). – 2011. – 
http://www.apcourtkiev.gov.ua/apcourtkiev/uk/publish/article/97658;jsessionid=298539C2FC017E1014D4C01DF465B16B15. Поротикова 
О.М. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. / О.М. Поротикова - М.: «Волтерс Клувер», 2007. – 117с. 
16. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енцеклопедичний курс): Підручник. / О. Ф. Скакун  – Харків: Еспада, 2006. – 776 с. 
17. Зайцева С.Г. Злоупотребление правом. К вопросу о пределах осуществления права / С.Г. Зайцева // Юрист. – 2002. – № 7. – С. 16-18. 

 
 
Обрізко І. Питання періодизації становлення і розвитку спеціалізованого судочинства в Україні 

ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 
СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 

Обрізко І. 
(суддя) 

 
Анотація. Автор розглядає теоретичні і практичні проблеми появи та розвитку спеціалізованих судів в Україні. 
Ключові слова: адміністративні суди; юрисдикція судів; принцип спеціалізації у судовій системі України. 
Аннотация. Автор рассматривает теоретические и практические проблемы  появления и развития специализированных 

судов в Украине. 
Ключевые слова: административные суды, юрисдикция судов; принцип специализации судов 
Abstract: The author deals with the theoretical and practical problems of the occurrence and development of specialized courts in 

Ukraine. 
Keywords: administrative courts; jurisdiction of courts; principle of specialization in the judicial system of Ukraine 

 
Спеціалізації судів закономірно розглядається як один з ключових та визначальних 

принципів (засад) організації судової системи держав. Важливість даного принципу 
обумовлює необхідність його історико-теоретичного розкриття, яке б ураховувало 
максимально широку палітру наукових інтерпретацій, поглядів та підходів вчених та 
практиків, до вирішення питання змістовного уточнення обсягу даного поняття, причин 
запровадження та періодизації організації судових систем. Принцип спеціалізації судів за 
різних часів мав неоднозначне тлумачення, по-різному інтерпретувався різними 
дослідниками. Вихідним для наукового тлумачення поняття спеціалізації суду є 
визначення загальнонаукового тлумачення спеціалізації як такої та наступне окреслення 
специфіки значення цього терміну у межах юриспруденції. Такий науково-теоретичний 
підхід слугуватиме відправним базисом для наших наступних міркувань у площині 
вирішення поставленого наукового завдання, передбачає з’ясування дефініції даного 
поняття, співвідношення принципу спеціалізації з принципом забезпечення єдності 
судової системи. 

Слід визнати абсолютно закономірним висновок про те, що юридичний принцип 
спеціалізації в побудові судової системи будь-якої держави вважається однією з 
фундаментальних основ (засад), які мають суттєве науково-теоретичне та прикладне 
значення для побудови відповідної конкретної судової системи[1; 2; 3].  
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Актуальні питання реалізації конституційного принципу спеціалізації судочинства 
у контексті становлення і розвитку системи адміністративної юстиції в Україні неодмінно 
передбачають і вирішення проблеми з’ясування історичних витоків виникнення цього 
виду спеціалізованого судочинства, що є важливою складовою грунтовного, 
комплексного дослідження даного правового інституту. Адже, як зауважувала свого часу 
Р.О. Халфіна, історія правових явищ та процесів дійсно подає неоціненний матеріал для 
встановлення наукових критеріїв оцінки суспільних явищ і їх правового опосередкування, 
дає можливість робити теоретичні висновки на міцному фундаменті фактів[4]. 

Як відомо, останнім часом з’явилося чимало аналітико-правових розвідок та 
грунтовних наукових (у тому числі й дисертаційних) досліджень, в яких, здавалося б, дана 
проблема вже знайшла своє вичерпне розв’язання. Це передусім праці В.Ю. 
Георгієвського, В.В. Костицького, О.В. Музи, Ю.С. Педька, А.В. Руденка, О.Г. Свиди, 
В.В. Сердюка, В.С. Стефанюка, В.А. Сьоміної, І.В. Шкруб, О.І. Шостенко та ін. вчених. У 
Росії це відповідні праці історико-теоретичного циклу, зокрема О.М. Артамонова, О.Є. 
Буторіна, Н.Ю. Іванової, О.А. Кудінова, С.М. Рустамової, Ю.В. Сергєєва, К.В. Смирнової, 
С.В. Фролова, С.О. Швечкова та ін. вчених. Чимало сторінок таких досліджень справді 
присвячені аналізові історичних витоків, етапів становлення і розвитку даного правового 
феномену у контексті розвитку судової системи України (у тому числі, України у складі 
Російської імперії та СРСР), спеціалізації в ній судочинства у контексті розвитку 
національної державності тощо.  

Проте, внаслідок некритичного, як на наш погляд, сприйняття багатьох історичних 
джерел та суб’єктивного прагнення деяких дослідників якомога більш «задавнити» 
історичні витоки адміністративного судочинства в Україні (у тому числі і знайти їх там, де 
їх насправді не було) вже сформувалися і певні паранукові стереотипи та штампи у цій 
царині юридичної науки. Саме завдяки ним реальне становлення адміністративного 
судочинства в Україні тлумачиться дещо спрощено, а головне неадекватно. Загалом 
можна констатувати і відсутність єдиного концептуального підходу до тлумачення таких 
витоків, закономірностей та основних віх (періодів, етапів) становлення та розвитку 
даного правового інституту в Україні.  

Основою для відповідних помилкових поглядів і концепцій є поверхові аналогії 
між історією та сучасністю нашої державності загалом та відповідна екстраполяція таких 
поглядів на перебіг формування системи адміністративної юстиції в Україні зокрема.  

Саме з таких причин і виникає цілком закономірна потреба, у контексті 
дослідження даного питання, у зв’язку зі спеціалізацією судочинства і реалізацією 
згаданого конституційного принципу в діяльності адміністративних судів в Україні, з 
позиції строгої наукової об’єктивності та неупередженості, показати такі чинники, що, 
зокрема, кардинально вплинули на становлення і розвиток даного правового інституту, 
вирізнивши з-поміж них ті, які є закономірними, і відділити їх від випадкових, 
незакономірних, таких, що мають похідний, вторинний характер. Ще раз наголосимо, що 
у даному контексті йдеться не про відтворення всіх аспектів та особливостей цього 
процесу, а про те, щоб у гущині відповідних фактів і явищ віднайти ті, які становлять 
непересічне значення для становлення і розвитку даного правового інституту, мають 
ключовий характер. Адже кількість відповідних фактів, документів, явищ досить велика. 
А щоб не загубитися в такому хаосі, дослідник мусить дотримуватись певних критеріїв, 
наприклад, періодизаційної схеми (І. Лисяк-Рудницький) [5]. 

Зокрема, слід чітко відокремити передісторію формування адміністративних судів 
в Україні від власне процесу їх безпосереднього формування, чого дотепер не було 
зроблено на науковому рівні. Причому зробити це слід, спираючись на критерії наукової 
об’єктивності та логіки.  

Такий підхід, як нам уявляється, є обов’язковою та неодмінною умовою 
адекватного істині, справжньому перебігові відповідного процесу дослідження 
закономірностей становлення вітчизняної моделі адміністративної юстиції саме як 
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оригінальної національної моделі та наступного врахування того досвіду, який був 
накопичений з цього приводу за кордоном і втілених у відповідних зарубіжних моделях 
адміністративної юстиції.  

Лише спираючись на такі вихідні методологічні засади, можна скорегувати та 
наблизити до істини деякі неадекватні, але у той же час усталені у вітчизняній юридичній 
науці останніх років, погляди щодо з’ясування витоків та науково-теоретичні підходи 
щодо періодизації етапів розвитку моделі національної адміністративної юстиції з 
виокремленням відповідних ключових моментів даного процесу.  

Інша обставина, яку теж слід ураховувати, це те, що процес становлення 
адміністративного судочинства та його наступний розвиток слід розглядати як 
становлення відповідної інституційної основи адміністративного судочинства, тобто через 
виникнення відповідних судових органів, так чи інакше оформлених у відносно 
автономну судову підсистему. При цьому в жодному випадку таке становлення не може 
підмінятися розвитком науково-доктринальних поглядів на адміністративну юстицію, які 
мають суто ідейний, науковий, ідеологічний характер і не можуть розглядатися як 
«замінники» власне інституційної основи адміністративної юстиції в державі. У такий 
спосіб науково-теоретичні розробки можуть або передувати формуванню інституційної 
основи адміністративного судочинства в Україні, або супроводжувати його реальне 
формування, задаючи йому відповідні наукові імпульси, осмислюючи наявний 
вітчизняний та зарубіжний досвід тощо.  

Не можна не погодитися також зі слушною думкою В.Ю. Георгієвського про те, що 
«процес створення і розвитку в Україні різних форм правового контролю за діяльністю 
органів державного управління, у тому числі інституту судового контролю, пов’язаний з 
низкою умов і обставин, що прямо або побічно впливають на його становлення» [6]. 
Очевидно, у ході науково-теоретичного узагальнення історичного досвіду становлення 
адміністративної юстиції в Україні зазначені умови та обставини мають бути грунтовно 
вивчені та відповідним чином показаний їх реальний вплив на становлення системи 
адміністративного судочинства в державі.  

На сьогодні в українській юридичній науці, зокрема, сформувалося декілька 
провідних підходів до пошуків витоків вітчизняної адміністративної юстиції та 
періодизації процесу її становлення. 

Відповідно до концепції В.С. Стефанюка, «Україна здавна намагалася ввести 
адміністративну юстицію, подібну до європейських зразків» [7]. Цю ж думку повторює 
С.В. Матолич[8]. Зробивши такий висновок, ці автори, не розкривають згадану «давність» 
запровадження адміністративної юстиції в Україні. Водночас вони наводять у своїх 
дослідженнях дещо парадоксальний аргумент на підтвердження вищенаведеного 
висновку, а саме роблять посилання на низку законодавчих актів, починаючи з 
Адміністративного кодексу УРСР від 12 жовтня 1927 р. до Конституції України від 28 
червня 1996 р. [7; 8] Проте зазначені документи не можна віднести до таких, що 
підтверджують саме давність існування адміністративної юстиції в Україні. Швидше, 
навпаки, вони, узяті окремо, ізольовано від інших напрацювань та законодавства з цього 
питання, засвідчують украй нетривалу історію розвитку даного явища, принаймні 
підтверджують це на нормативному рівні. Відтак, дані аргументи не підтверджують, а 
спростовують попередній висновок автора.  

Дещо інший погляд властивий дослідженням О.Г. Свиди. Він, зокрема, шукає 
витоки виникнення даного правового інституту на українських землях у розвиткові 
системи судочинства у Російській та Австро-Угорській імперіях, тобто в періодові не 
раніше XVIII-XIX ст.ст. [9]  

Відповідно до своєї концепції цей дослідник виокремлює дорадянський, 
радянський та пострадянський періоди розвитку згаданого процесу.  

При цьому дорадянський період він поділяє на такі етапи: а) до судової реформи 
1864 р., коли суд ще не був відділений від адміністрації; б) 1864 р. – лютий 1917 р. – поява 
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зародків адміністративної юстиції у вигляді «присутствій» з управлінсько-судовими 
функціями і активізація наукового обґрунтування потреби створення спеціалізованих 
адміністративних судів; в) лютий – жовтень 1917 р. – початковий етап створення цих 
судів[9]. Водночас вчений виокремлює особливості, властиві становленню системи 
адміністративної юстиції на українських землях, підвладних Габсбурзькій монархії, де 
процес створення таких судів, відповідно, тривав від прийняття Конституції 1867 р. до 
початку Першої світової війни (тобто до 1914 р.) [9].  

Періодові національно-демократичної революції 1917–1920 рр., на думку 
дослідника, властивий винятково законопроектний характер розробки концепції 
адміністративного судочинства в Україні[10].  

Водночас другий, радянський, період становлення адміністративної юстиції О.Г. 
Свида поділяє на такі етапи: а) 1920-ті рр. – позитивна наукова дискусія в умовах НЕПу, 
учасники якої схилялися до потреби виокремлення адміністративної юстиції; б) 1930-ті – 
початок 1950-х рр. – заборона цієї ідеї як такої, що суперечить принципам соціалізму; в) 
середина 1950-х – 1980-ті рр. – “поступове відновлення інтересу до адміністративної 
юстиції через потепління політичного клімату в країні”[11]. 

Нарешті, третій, пострадянський період, як період поступового створення 
адміністративних судів поділено на два етапи: а) кінець 1980-х рр. – червень 1996 р. – 
загальна демократизація суспільства, визнання пріоритету прав і свобод людини і 
громадянина, універсалізація судової юрисдикції по скаргах, активне пропагування ідеї 
створення адміністративних судів; б) від 28 червня 1996 р. – закладення основних 
принципів судоустрою і судочинства, в тому числі спеціалізації судів, у Конституції 
України, поступове створення відповідної системи адміністративних судів[11].  

О.Г. Свида також наголошує на тому, що «створення адміністративних судів 
можна розглядати як об’єктивний історичний процес, обумовлений потребами розвитку 
демократичного правового суспільства» [11]. 

На жаль, далеко не зі всіма позиціями цього вченого можна погодитися. 
Насамперед, виникають запитання щодо правомірності включення ним до періодизації 
формування адміністративного судочинства в Україні періоду, коли суд ще власне не був 
відокремлений від адміністрації, тобто до 1864 р. На наш погляд, говорити про 
адміністративну юстицію у контексті становлення спеціалізованого судочинства коректно 
лише за умови, коли судова діяльність чітко відокремлена від адміністративної й 
інституціонально не збігається з нею. З таких позицій сумнівним у науковому плані 
видається віднесення О.Г. Свидою до періодизації виникнення адміністративної юстиції 
етап до 1864 р.  

Нарешті, якщо погодитися з думкою цього автора про те, що створення 
адміністративних судів можна розглядати як об’єктивний історичний процес, 
обумовлений потребами розвитку демократичного правового суспільства, то тоді 
виникають сумніви щодо формування і діяльності  адміністративної юстиції в ХІХ ст., 
оскільки демократичне правове суспільство та його потреби – феномен, як мінімум, другої 
половини ХХ ст. Очевидно, що виникнення адміністративної юстиції з існуванням та 
потребами такого типу суспільного розвитку напряму не пов’язані.  

З точки зору об’єктивності, слід підкреслити, що загалом період до входження 
України до складу Росії навряд чи може розглядатися у контексті становлення 
адміністративної юстиції навіть з тієї точки зору, що в інших державах, зокрема 
європейських (Франція, Німеччина та ін.), згаданий правовий інститут не мав свого 
розвитку до кінця XVIII - початку ХІХ ст.ст., оскільки, по-перше, суд тоді ще не був 
відділений від адміністрації, по-друге, не існувало стабільної судової системи з чітким 
визначенням саме галузевої (предметної) підсудності.  

Отже, узагальнюючи історичний досвід процесу формування системи 
адміністративного судочинства в Україні в контексті реалізації принципу спеціалізації 



  47

судочинства та відповідні наукові інтерпретації загалом можна виокремити чотири 
періоди у структурі даного процесу:  

період 1864-1917 рр., коли адміністративна юстиція в Україні після судової 
реформи 1864 р. мала загальноімперський характер та відзначалася по суті 
«квазісудовим» («змішаним», адміністративно-судовим) характером; 

період 1917-1920 рр., коли була зроблена спроба організувати систему 
спеціалізованих адміністративних судів у Росії часів Тимчасового уряду та у межах 
незалежної української державності; 

період 1977-1991 рр., коли у межах радянської державності на теренах України 
була зроблена спроба запровадження судового контролю за законністю актів органів 
державного управління, інституціоналізувати судові процедури щодо захисту прав 
громадян від актів та рішень органів влади; 

період з 1992 р., коли у ході судово-правової реформи в сучасній, незалежній 
Україні формується система спеціалізованого адміністративного судочинства з 
урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері судоустрою та розвивається 
відповідна законодавча база.  

Як випливає з наведеної періодизації, становлення адміністративного судочинства 
в Україні має порівняно нетривалий період розвитку. У цілому він відповідає тому 
часовому проміжку, упродовж якого формувалася адміністративна юстиція в західних 
країнах.  

Водночас в Україні розвиток даного правового інституту не відзначався сталістю, 
послідовністю. Він мав дискретний характер, що обумовлювалося, з одного боку, 
несамостійним характером української державності упродовж періоду до 1917 р. та 
протягом 1920-1991 рр., а, з другого боку, ідеологічними застереженнями щодо 
функціонування даного правового інституту (зокрема, у формі спеціалізованих судів), що 
панували, зокрема, протягом існування радянської форми державності в офіційній 
державній ідеологічній доктрині, радянській адміністративно-правовій науці та в наявній 
практиці державного будівництва.  

Водночас наведена періодизація спирається на суто інституціональний підхід і не 
включає в себе науково-теоретичні та законопроектні напрацювання у цій галузі, які, як 
відомо, були притаманні і дорадянському, і власне радянському періодам, і відігравали 
допоміжну роль у структуруванні даного правового інституту, забезпечуючи 
(супроводжуючи) в науково-теоретичному плані відповідні державні заходи. 
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Анотація. У статті досліджуються проблеми гармонізації внутрішнього національного законодавства у сфері соціального 

захисту до вимог правових актів Європейського Союзу, що носять для України рекомендаційний характер, та сформовані 
перспективні шляхи їх вирішення. 

Ключові слова. Гармонізація законодавства, соціальний захист, соціальне забезпечення. 
Аннотация. В статье исследуются проблемы гармонизации внутреннего национального законодательства в сфере 

социальной защиты требованиям правовых актов Европейского Союза, носят для Украины рекомендательный характер, и 
сформированы перспективные пути их решения. 

Ключевые слова. Гармонизация законодательства, социальная защита, социальное обеспечение. 
Annotation. The article deals with the problems of harmonization of domestic national legislation in social protection with the 

requirements of the European Union legal acts which are advisory in nature for Ukraine, and there are formed prospective solutions. 
Key words. Harmonization of legislation, social protection, social security. 

 
У рамках адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

вагомого значення набуває питання дотримання міжнародних стандартів, зокрема 
європейських, у сфері соціального захисту. Врахування основних соціальних стандартів 
стає головною вимогою у процесі удосконалення та прийняття нового законодавства.  

Проблемі гармонізації у сфері соціального захисту прямо та опосередковано 
значної уваги приділяли такі дослідники, як: О. Балакірева, Є. Бородін, М. Варбан, Л. 
Волинець, О. Ганюков, М. Головатий, В. Головенько, І. Демченко, Н. Дудар, Н. Комарова, 
М. Міщенко, М. Перепелиця, О. Яременко та інші. 

Мета статті полягає у виявленні суті та особливостей проблеми гармонізації 
законодавства у сфері соціального захисту. 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю формування шляхів 
вирішення проблеми уніфікації та стандартизації національного законодавства у сфері 
соціального захисту з метою належної гармонізації нормативно-правових актів відповідно 
до вимог міжнародних норм.  

Інтеграція до Європейського Союзу (ЄС) є одним з пріоритетних напрямків 
зовнішньої політики України. Гармонізація законодавства на сьогодні є об’єктивно 
необхідним кроком для підготовки до вступу у Європейський Союз. Базовою основою 
розвитку України є відданість загальнолюдським цінностям – правам і свободам людини. 
Особливе місце серед них займають соціальні права, зокрема і право соціального захисту.  

Варто проаналізувати, що означає дефініція «гармонізація законодавства» та які 
проблеми безпосередньо пов’язані із забезпеченням цього процесу. Термін «гармонізація 
законодавства» з’явився у текстах українських правових актів після ратифікації Угоди про 
партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. Однією з вимог цього міжнародного 
договору є досягнення відповідності національного законодавства праву ЄС у 
пріоритетних сферах. 

Гармонізація законодавства – процес коригування законодавства держав - членів 
Європейського Союзу на підставі правових актів ЄС, зокрема директив, які мають 
обов'язкову силу для держав - членів ЄС та вимагають від цих держав привести їх 
внутрішнє законодавство у відповідність до положень директив. 

Однією із таких важливих сфер є право соціального захисту, механізм реалізації 
якого неналежно врегульований нормами національного законодавства, тому потребує 
вдосконалення та подальшої адаптації до міжнародних вимог.  

Держава у відповідності до Конституції України гарантує всім громадянам 
реалізацію їх прав у сфері соціального захисту шляхом: 

створення розгалуженої мережі закладів соціально-культурних послуг та 
соціального забезпечення; 
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організації та проведення системи державних та громадських заходів щодо 
забезпечення соціального захисту населення; 

надання громадянам гарантованого рівня матеріального забезпечення та 
соціального обслуговування, що визначається на підставі соціальних нормативів; 

забезпечення державного та громадського контролю за здійсненням права на 
соціальний захист; 

встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів громадян 
щодо соціального захисту [1, c. 45]. 

На нашу думку, в юридичному аспекті стандартизація соціальних прав становить 
собою діяльність компетентних державних органів щодо прийняття нормативно-правових 
актів, в яких встановлюються кількісні та якісні показники щодо забезпечення соціальних 
прав людини і громадянина. 

Система стандартизації соціальних прав включає: 1) створення каталогу соціальних 
прав; 2) визначення змісту (елементів) кожного права; 3) встановлення державних 
гарантій забезпечення прав; 4) встановлення системи контролю за забезпеченням 
соціальних прав. 

Європейська соціальна хартія (1996 р.), яку Україна підписала, є модульним 
законом про соціальне забезпечення [3, c. 28]. Держави-члени Ради Європи погодились 
гарантувати своєму населенню визначені в цьому документі соціальні права з метою 
підвищення життєвого рівня та соціального добробуту свого населення. Приєднання до 
вказаного акту передбачає визнання державою для себе обов’язковими шість із дев’яти 
статей, які закріплюють основні соціальні та економічні права. Наше законодавство має 
бути приведено у відповідність до положень Хартії, які  Україна визначила для себе 
обов’язковими. Щодо інших норм, то вони являються стандартами, які використовуються 
у національній законотворчій діяльності як рекомендаційні.  

Проблема гармонізації національного законодавства передбачає собою те, що 
врахування основних соціальних стандартів стає головною вимогою у процесі 
удосконалення та прийняття нового законодавства. Окрему увагу у групі соціальних прав, 
передбачених Європейською соціальною хартією, потребують права в сфері соціального 
захисту: на охорону здоров’я, соціальне забезпечення, соціальну та медичну допомогу, 
користування послугами соціальних служб тощо.  

Потребує уваги той факт, що з’ясування причин, що стали на перешкоді у визнанні 
Україною обов’язковими для виконання положень базової ст. 12 Європейської соціальної 
хартії, дозволять визначити напрямки розвитку законодавства й засобів приведення його у 
відповідність до європейських стандартів [3, c. 81].  

Право на соціальне забезпечення, закріплене в ст. 12 Хартії, передбачає: 
- створення і підтримку функціональності системи соціального забезпечення; 
- поступове удосконалення системи соціального забезпечення; 
- рівність прав громадян інших договірних сторін у праві соціального 

забезпечення; 
- рівність прав громадян інших договірних сторін у праві соціального захисту 

[3, c. 81]. 
На наше переконання, гармонізація законодавства у сфері соціального захисту 

являє собою також ефективне здійснення права на соціальне забезпечення; право кожної 
людини, як члена суспільства, на соціальне забезпечення і на здійснення заходів, 
необхідних для підтримання її гідності та вільного розвитку.  

Процес формування системи соціального захисту в Україні свідчить про те, що до 
її складу поряд із соціальним страхуванням і державною соціальною допомогою 
включаються інші організаційно-правові форми: особливе або спеціальне соціальне 
забезпечення. 
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Проблему становить той факт, що низький розмір соціальних виплат, які 
передбачені законодавством про соціальний захист, дає підстави для серйозних сумнівів 
щодо можливості вважати систему соціального захисту досконалою [5, c. 7]. 

На наше переконання, основним принципом реформування системи соціального 
захисту має бути переважання принципу адресності, який є одним із головних, зокрема 
для державної соціальної допомоги, повинен узгоджуватись із принципом збереження 
функціональності системи соціального захисту під час внесення в неї змін. Ця обставина 
має бути врахована при здійснення поступової гармонізації національного законодавства у 
сфері соціального захисту.  

Однією із проблем, що стоїть на перешкоді належної стандартизації та уніфікації 
внутрішнього соціального законодавства є те, що в реформі соціального захисту є слабка 
обґрунтованість, або непослідовність змін у законодавстві, а саме: умови надання пільг і 
допомог [7], розміри соціальних виплат [6, c. 12], їх тривалість, що є необхідною умовою 
збереження дієвості і ефективності системи соціального захисту [2, c. 15].  

На наш погляд, вирішення проблем, пов’язаних із гармонізацією національного 
законодавства у сфері соціального захисту можна сформулювати наступним чином: 
здійснити першочергові заходи щодо приведення у відповідність до європейських 
стандартів двох основних організаційно-правових форм соціального захисту, таких як 
соціальне страхування та державна соціальна допомога з метою встановлення чіткої 
різниці щодо порядку виникнення права на соціальне забезпечення та вказаними 
формами, тривалість виплат та їх функціональне призначення. Це дозволить гарантувати 
рівень соціальних виплат, які є основними джерелами для існування, на рівні державного 
соціального стандарту; по-друге, наблизити їх розміри до тих, що передбачені 
Європейським кодексом соціального забезпечення. 

Заходи щодо адаптування законодавства України до Європейського кодексу 
соціального забезпечення передбачають масштабні зміни у механізмі реалізації 
соціальних прав осіб. Основним завданням законодавства України про соціальний захист 
стає гарантованість рівня соціального захисту і в перспективі наближення до розмірів, 
передбачених Європейським кодексом соціального забезпечення.  

Використання у законотворчій діяльності модельних законів, розроблених 
міжнародними організаціями, є необхідним заходом у процесі формування нового 
законодавства про соціальний захист. Європейська соціальна хартія визначає основну 
мету вдосконалення системи соціального захисту – підтримання її на рівні, необхідному 
для ратифікації Європейського кодексу соціального забезпечення [4], функціональності 
системи загальнообов’язкового державного соціального страхування,  а також поширення 
недержавного соціального страхування як добровільного, так і обов’язкового.  

Проте наведені пропозиції апріорі не можуть бути прийняті у такому вигляді, як 
вони пропонуються. Спільними зусиллями національних органів та міжнародних 
структурних організацій можливий процес поступової імплементації норм європейських 
стандартів у сфері соціального захисту прав людини внутрішнім законодавством. Єдиною 
умовою, яка є найоб’єктивнішою, є питання часу.  

Висновки. Отже, підсумовуючи вищенаведені аргументи доцільно зазначити 
пріоритетні шляхи вирішення проблеми гармонізації  національних норм у сфері 
соціального захисту, зокрема: 

- посилення ефективності механізму захисту соціальних прав громадян 
завдяки  здійсненню нагляду за проведенням надання соціальних пільг та проведення 
виплат; 

- підвищення прозорості застосування норм права соціального забезпечення; 
- запровадження ефективного механізму відповідальності органів, діяльність 

яких спрямована на безпосереднє соціальне забезпечення малозахищених категорій 
громадян, у разі невиконання чи неналежного виконання ними своїх обов’язків; 

- усунення дублювання функцій між контролюючими органами; 
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- забезпечення балансу у відносинах між органами соціально-правового 
захисту та суб'єктами, що потребують соціального забезпечення; 

- гармонізація практики здійснення соціально-правового контролю з 
європейськими та міжнародними вимогами та підходами. 
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Анотація. У цій статті розкрито коло нормативно-правових актів, що регулюють застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження державами-учасницями СНД. Обґрунтовано необхідність належного правового регламентування заходів 
забезпечення кримінального провадження як гарантій вирішення завдань кримінального судочинства держав-учасниць СНД. 
Проведено  порівняльний аналіз однакових та відмінних різновидів заходів забезпечення кримінального провадження, та особливостей 
їх застосування, за законодавством держав-учасниць СНД. Здійснено пошук оптимальної моделі закріплення заходів забезпечення 
кримінального провадження для України. 

Ключові слова: заходи забезпечення кримінального провадження, кримінальне судочинство, запобіжні заходи, держави-
учасниці СНД 

Аннотация. В этой статье раскрыт круг нормативно - правовых актов, регулирующих применение мер обеспечения 
уголовного производства государствами-участниками СНГ. Обоснована необходимость надлежащего правового регламентирования 
мер обеспечения уголовного производства как гарантий решения задач уголовного судопроизводства государств-участников СНГ. 
Проведен сравнительный анализ одинаковых и отличных разновидностей мер обеспечения уголовного производства, и особенностей их 
применения, по законодательству государств-участников СНГ. Осуществлен поиск оптимальной модели закрепления мер обеспечения 
уголовного производства для Украины  
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This article explores the range of legal acts regulating the use of the measures of criminal proceedings CIS member states. The necessity 
of proper legal regulation of the measures of criminal proceedings as a warranty problem solving criminal justice CIS member states. A 
comparative analysis of the same and different species of the measures of criminal proceedings, and especially their application under the 
legislation of CIS countries. Searched optimal model consolidate the measures of criminal proceedings for Ukraine.  
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На сучасному етапі розвитку української держави та громадянського суспільства, 

санкціонованого кримінально-правовими нормами, питання обрання запобіжних заходів, 
як гарантії вирішення завдань кримінального судочинства, є предметом регулювання 
багатьох міжнародних документів до яких приєдналася України, зокрема, Міжнародний 
пакт про громадянські та політичні права (1966 р), Мінімальні стандартні правила ООН 
поводження з в’язнями (1955 р), тощо [12, с.10]. 

Набрання чинності 20 листопада 2012 року Кримінального процессуального 
кодексу України № 4651-VI від 13 квітня 2012 року  дало позитивний поштовх до 
зменшення кількості, застосованих органами досудового розслідування, запобіжних 
заходів, пов’язаних з позбавленням свободи особи, майже на 30%. Так, якщо станом на 19 
листопада 2012 року кількість утриманих під вартою становила 26 720 осіб, то вже 1 
червня їх кількість знизилася до 19503 осіб. При цьому, кількість випадків застосування 
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альтернативних запобіжних заходів зростає. Так, за час дії нового КПК задоволено 1875 
клопотань про застосування домашнього арешту (що становить майже 10% від 
застосованих запобіжних заходів). Також показовою є статистика застосування застави. 
Так, якщо у 2011 році до бюджету було внесено 9,3 млн. грн. застави, у 2012 році ця сума 
становила 44,4 млн. грн., то за 6 місяців 2013 року було внесено 75 млн. грн.(а з початку 
дії КПК – 90 млн.грн.). При цьому в дохід держави звертається менше 1%, що свідчить 
про ефективність дії цього інституту [11]. 

Проте навіть по закінченню 1 річного терміну дії нового кримінально-
процесуального законодавства, котре внесло вагомі зміни у визначення та сутність заходів 
забезпечення кримінального провадження в Україні, на жаль, ще зарано підводити 
підсумки щодо ефективності закріплених норм у практичній діяльності. Для нашої 
держави новими та ще недостатньо дослідженими є такі заходи забезпечення 
кримінального провадження як:  тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.1 ст. 131 
КПК України), тимчасове вилучення майна (п.6 ст. 131 КПК України ), арешт майна (п.7 
ч.1 ст. 131 КПК України), особисте зобов’язання (п.1 ч.1 ст. 176 КПК України), домашній 
арешт (п.1 ч.1 ст. 176 КПК України), а оскільки перелічені засоби процесуального 
примусу можуть бути наявними та достатньо регламентованими у галузевих нормативно-
правових актах іноземних держав, то буде доцільним дослідити порядок та особливості їх 
використання, з метою залучення позитивного досвіду при вирішенні проблемних питань 
у даній сфері, уникнення прогалин законодавства, ефективної практичної реалізації та 
максимального досягнення профілактичної мети. Пошук оптимального варіанту правової 
регламентації заходів забезпечення кримінального провадження пропонуємо здійснити на 
основі порівняльного аналізу відповідних норм кримінального процесуального 
законодавства держав-учасниць СНД. Адаптація кримінально-процесуального 
законодавства України до сучасних умов, є очевидною проблемою, вирішити яку можливо 
провівши вказане дослідження. 

Кримінально-процесуальний примус завжди був предметом вивчення багатьох 
вчених-процесуалістів, серед яких слід виділити праці: Б. Базилєва, Г.Вєтрова, 
Ю.Грошевого, Т.Данченко, З. Зінатулліна, В. Капустянського, В.  Корнукова, 
В. Маляренка, О.Михайленка, М. Михєєнка, В. Нора, І. Петрухіна, М.Погорецького, 
Т.Садової,   В. Чистякова, В. Шибіка, М. Шумила та інших [10].  

Проблемам контролю органів судової влади за застосуванням запобіжних заходів 
під час провадження досудового розслідування приділяли увагу науковці:  В. Маляренко, 
П. Пилипчук, Ю. Донченко, П. Давидов, П. Якимов,  В. Рябокучма, М. Рухівський, , Н. 
Глінська, Є Коваленко, З. Зінатулін [13]. 

У цьому дослідженні буде здійснено спробу пошуку найбільш ефективного 
формату закріплення нових заходів забезпечення кримінального провадження на основі 
аналізу особливостей їх регламентації галузевим законодавством конкретних держав-
учасниць СНД. 

Наукове дослідження проводиться з метою виконання поставлених наступних 
завдань: 1) ознайомлення з встановленою державами-учасницями СНД базою правового 
регулювання заходів забезпечення кримінального провадження; 2) обґрунтування 
необхідності належного правового регламентування заходів забезпечення кримінального 
провадження, як гарантій вирішення завдань кримінального судочинства держав-учасниць 
СНД; 3) виділення та порівняльний аналіз однакових та відмінних різновидів заходів 
забезпечення кримінального провадження, та особливостей їх застосування, за 
законодавством держав-учасниць СНД; 4) пошук оптимальної моделі закріплення нових 
заходів забезпечення кримінального провадження в Україні. 

Узагальнюючи отримані дані щодо сфери нормативно правового регламентування 
заходів забезпечення кримінального провадження, слід відзначити, що на сьогоднішній 
день кожна з 9-ти держав-учасниць СНД визначила їх кількість, сутність та порядок 
застосування у галузевих кодифікованих актах, котрі діють на території певної держави. 
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Поза межами чинних кодифікованих актів кримінального судочинства, зазвичай, не існує 
інших підзаконних актів, що тлумачили би особливості практичної реалізації заходів 
забезпечення кримінального провадження в загальному вигляді чи по окремим їх 
різновидах. Виключення складають міжнародні договори ратифіковані конкретними 
державами, що передбачають включення визначених у цих документах, норм, котрі разом 
з таким погодженням підлягають приєднанню в національне законодавство, а отже, і 
зумовлюють виникнення обов’язку дотримання цих норм при подальшому регулюванні 
відносин у цій сфері. 

Необхідність належного правового регламентування заходів забезпечення 
кримінального провадження, як гарантій вирішення завдань кримінального судочинства 
держав-учасниць СНД, зумовлена бажанням законодавця на найвищому рівні уникнути 
суперечливих ситуацій при регулюванні відносин на стадії досудового розслідування 
кримінальних правопорушень та забезпечення максимальної ефективності у реалізації 
безпосередньо працівниками правоохоронних органів, під час їх практичної діяльності. 
Правильність та своєчасність вжиття вказаних заходів уповноваженими на це органами 
дає змогу найбільш повно, об’єктивно та всебічно розслідувати кримінальне 
правопорушення та не допустити повторного вчинення суспільно-небезпечних діянь 
особами, що підозрюються, обвинувачуються у скоєнні кримінальних правопорушень чи 
іншими особами, які можуть бути зацікавлені у їх необ’єктивному розслідуванні. Заходи 
забезпечення кримінального провадження іншими словами є тими гарантіями 
забезпечення вирішення завдань кримінального судочинства, що має у своєму арсеналі 
кожна держава. 

Досліджуючи заходи забезпечення кримінального провадження, в першу чергу, 
слід проаналізувати їх місце у галузевих кодифікованих актах. Зокрема, кожна з 
досліджуваних 9-ти держав-учасниць СНД приділяє їм окремий розділ, котрий в свою 
чергу зазвичай включає в себе окремою главою «Затримання» – наприклад, Глава 12 
Кримінально-процесуального кодексу (далі – КПК) Республіки Білорусь; «Затримання 
підозрюваного» – Глава 17 КПК Республіки Казахстан, окремою главою безпосередньо 
«Запобіжні заходи» – Глава 18 КПК Республіки Казахстан; Глава II КПК Республіки 
Молдови та Главою «Інші заходи процесуального примусу» – Глава 13 КПК  Республіки 
Киргизії; Глава 13 КПК Республіки Таджикистан. Особливу увагу привертає структура 
вказаного розділу Республіки Узбекистан, а саме: містить більш широку назву 
«Процесуальний примус» та включає в себе окрім перелічених вище глав такі глави як: 
Глава 26 «Підстави та межі обмеження прав людини в кримінальному процесі», Глава 29 
«Відсторонення від займаної посади», Глава 30 «Приводи», Глава 31 «Поміщення особи в 
медичний заклад», Глава 32 «Забезпечення безпеки учасників процесу», що свідчить про 
розширення спектру заходів забезпечення кримінального провадження в даній державі. 

Коротко необхідно порівняти затримання особи як захід забезпечення 
кримінального провадження. Згідно ст.129 КПК Республіки Вірменія загальний строк 
затримання особи не повинен перевищувати 96 годин [3], тоді як інші держави СНД 
встановлюють його не більше 72 годин (наприклад, ч.3 ст. 91 КПК Республіки 
Таджикистан [7]), що говорить про підвищену увагу держави до стану попередження 
злочинності в межах власної території. Специфічно також регулюються вище вказаними 
державами, порядок повідомлення про затримання (ч.1 ст.91 КПК Республіки Киргизії 
покладає реалізацію цього обов’язку правоохоронним органом у межах 12 годин [5], тоді 
як згідно ч.1 ст. 217 КПК Республіки Узбекистан гранична тривалість становить 24 години 
[8]). Щодо підстав для звільнення затриманої особи слід зауважити, що у ст. 94 КПК 
Російської Федерації окремо не визначена така умова, як закінчення самого терміну 
затримання [9], тоді як у ст. 233 КПК Республіки Узбекистан відсутня норма, що дозволяє 
звільнити особу, затриману з порушенням норм чинного кримінально-процесуального 
законодавства [8]. Отже, дослідивши отримані дані можна проаналізувати стан гуманізації 
кримінального законодавства конкретними державами СНД. 
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Варто відзначити стан регламентування самого визначення запобіжного заходу та 
кола суб’єктів, щодо яких вони можуть бути застосовані. Роз’яснення поняття 
запобіжного заходу відсутнє серед положень відповідного розділу  КПК Російської 
Федерації, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан. В свою чергу, у законодавстві 
Республіки Білорусь такі відомості наявні та визначені статтею 116 КПК як примусові 
заходи, котрі застосовуються до підозрюваного чи обвинуваченого з метою попередження 
скоєння ним суспільно небезпечних діянь, передбачених кримінальним законом, або дій, 
що перешкоджають провадженню у кримінальній справі, а також для забезпечення 
виконання вироку [2]. Аналогічне тлумачення міститься і у галузевих актах Республіки 
Вірменія, Республіки Азейбарджан. Виключення складають кодекси Республіки Молдови 
та Республіки Таджикистан, котрі розширюють це коло в тому числі на «підсудного», а от 
КПК Республіки Киргизії у ст. 101 передбачає таку можливість тільки щодо 
обвинуваченого [5]. Таким чином, найбільш доцільною вважаємо модель накладення 
запобіжних заходів, що накладається виключно на  підозрюваного чи обвинуваченого. 

Окремо слід розглянути правові підстави до застосування запобіжних заходів. 
Якщо, наприклад, КПК Російської Федерації такими офіційно визначає умови за яких у 
правоохоронних органів виникає занепокоєння, що особа:1) сховається від дізнання, 
попереднього слідства чи суду; 2) може продовжувати займатися злочинною діяльністю; 
3) може загрожувати свідкові, іншим учасникам кримінального судочинства, знищити 
докази або іншим шляхом перешкодити провадженню у кримінальній справі [9], то у 
ст.117 КПК Республіки Білорусь коло цих підстав розширене й більше деталізується, 
тобто вони застосовуються навіть тоді, коли існує можливість у особи: перешкодити 
попередньому розслідування кримінальної справи або розгляду її судом, неявки без 
поважних причин за викликами органу, що керує кримінальним процесом; протидіяти 
виконанню вироку [2]. Аналогічні норми містяться і у галузевому законодавстві 
Республіки Казахстан та Республіки Молдови, наприклад. Ще більша деталізація 
міститься у КПК Республіки Вірменія, котра у п. 4 ч.1 ст. 135 виділяє такою - ухилення від 
кримінальної відповідальності та несення призначеного покарання [3]. 

Порівнюючи стан правового регулювання запобіжних заходів державами-
учасницями СНД слід виділити коло запобіжних заходів, чия максимальна ефективність 
та доцільність найбільш практично доведена, а тому вони притаманні усім без 
виключення державам та звернути увагу на специфічні їх види, а також проаналізувати 
можливість їх використання у вітчизняній правовій системі. Отже, до таких запобіжних 
заходів відносять: 1) підписку про невиїзд (це найбільш поширений захід, котрий в свою 
чергу, в деяких державах сформульований по-різному – наприклад, у ст. 140 КПК 
Республіки Казахстан він називається як «підписка про невиїзд та належну поведінку» [4], 
тоді як за ч.3 ст. 175 КПК Республіки Молдови виділяє 2 її різновиди: а)  підписка про 
невиїзд з місцевості; б) підписка про невиїзд з країни [6], а от у відповідності до ст. 250 
КПК Республіки Узбекистан захід подібного змісту носить назву «підписка про належну 
поведінку» [8]); 2) особиста порука (регульованим залишається тільки кількість 
поручителів, якщо, наприклад, у відповідності до ст. 121 КПК Республіки Білорусь 
гранична їх кількість не визначена, наявна лише їх мінімальна кількість (2 особи), то за ст. 
251 КПК Республіки Узбекистан взагалі не встановлено скільки їх може бути, хоча як 
виняток вказана можливість призначення лише одного поручителя [8], в свою чергу, 
згідно ст. 166.2 КПК Республіки Азейбарджан у особи не може бути більше ніж 5 
поручителів, а також чітко встановлено вимоги до особи поручителя : а) обов’язкове 
повноліття; б) громадянство; в) перерахування в депозити суду у державному банку 
встановленої грошової суми [1]); 3) застава (відмінним залишається її розмір, котрий 
встановлюється після врахування усіх обставин кримінального провадження у грошовій 
валюті, що діє на момент винесення такої заходу на території певної держави); 4) передача 
військовослужбовця під спостереження командування військової частини (винятком є 
регулювання цього заходу КПК Російської Федерації, що як обов’язкову умову виділяє 
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згоду підозрюваного чи обвинувачуваного [9]); 5) передача під нагляд за неповнолітнім 
підозрюваним або обвинуваченим; 6) порука організації чи колективу (формулюється по-
різному. Наприклад,  у ст. 146 КПК Республіки Вірменії та Республіки Азейбарджан існує 
тільки «порука організації», серед запобіжних заходів у Республіці Таджикістан взагалі 
відсутня [7]). 

Винятковими державами-учасницями СНД як запобіжні заходи визнаються: 1)  
домашній арешт (відсутній, наприклад,  серед запобіжних заходів у КПК Республіки 
Узбекистану, Республіки Вірменії. Найбільш детально описаний у законодавстві 
Республіки Азейбарджан та Республіки Білорусь; 2) арешт (ст. 137 КПК Республіки 
Азейбарджан ); 3) тримання під вартою (ст. 110 КПК  Республіки Киргизії ); 4) передача 
під нагляд поліції (ст. 169 КПК Республіки Азейбарджан), 5) тимчасове позбавлення 
водійських прав (згідно ст.182 КПК Республіки Молдови, що може застосовуватись до 
осіб, котрі вчинили транспортний злочин чи інший злочин з використанням транспортних 
засобів [6]); 6) тимчасове звільнення під судовий контроль (встановлене у ст. 191 КПК 
Республіки Молдови та може бути надано суддею по кримінальному переслідуванню або, 
залежно від обставин, судовою інстанцією і супроводжується покладанням однієї або 
декількох обов'язків); 7) попередній арешт (ст. 185 КПК Республіки Молдови). Таким 
чином, перед нами представлені досить різноманітні запобіжні заходи, кожен з яких 
наділений своїм специфічним змістом і є ефективним при практичному застосуванні 
конкретною державою СНД, інакше такі норми були би виключені з чинного 
законодавства. 

Звертаючи свою увагу до розділу «Інші засоби процесуального примусу» слід 
виділити такі нетипові їх види як: 1) тимчасове обмеження права на виїзд з Республіки 
Білорусь, притаманне однойменній державі. Регламентується ст. 132_1 КПК та полягає в 
забороні підозрюваному або обвинуваченому залишати межі Республіки Білорусь, про що 
виноситься відповідна постанова [2]; 2) поміщення особи до медичного закладу (Глава 31 
КПК Республіки Узбекистан, згідно ст. 267 застосовується у разі  якщо при проведенні 
судово-медичної або судово-психіатричної експертизи виникає необхідність у 
стаціонарному обстеженні обвинуваченого, підсудного, то його може бути поміщено до 
відповідного медичного закладу [8]); 3) заходи щодо забезпечення відшкодування 
заподіяної злочином шкоди (за ч.3 ст. 202 ст. КПК Республіки Молдови можуть бути 
застосовані щодо майна підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, цивільного 
відповідача на суму ймовірної вартості збитку [6]); 4) заходи щодо забезпечення гарантій 
виконання покарання у вигляді штрафу (згідно ч.2 ст. 202 КПК Республіки Молдови 
полягають в накладенні арешту на рухоме і нерухоме майно), 5) грошове стягнення (ст. 
120 КПК Республіки Киргизії може застосовуватись у разі невиконання процесуальних 
обов'язків, а також порушення порядку в судовому засіданні [5]); 6) судовий штраф ( 
згідно ст. 201 КПК Республіки Молдови він є грошовим стягненням, застосовуваним 
судовою інстанцією до особи за порушення, допущені в ході кримінального 
судочинства)[6]. 

Отже, порівнявши інші заходи процесуального примусу, що нині 
використовуються державами-учасницями СНД можна дійти висновку про виділення 
сфери досудового розслідування як надзвичайно важливої для функціонування правового 
суспільства, котра потребує постійного державного контролю та нагляду. Кожна з 
досліджуваних держав по-своєму намагається забезпечити виконання завдань 
кримінального судочинства, а тому і вдається до запровадження різних заходів 
процесуального примусу.  

Підводячи підсумок проведеному дослідженню, необхідно зауважити, що не всі 
нові для України заходи забезпечення кримінального провадження мають аналоги серед 
законодавства, встановленого зарубіжними сусідами. Зокрема, відсутня можливість 
прослідкувати особливості застосування таких заходів, як: тимчасовий доступ до речей і 
документів, тимчасове вилучення майна, особисте зобов’язання. Проте досить широко 
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розкрито:домашній арешт, котрий найбільш глибоко та детально описаний саме 
законодавцем Республіки Азейбарджан та арешт майна, що на належному рівні 
висвітлений КПК Республіки Казахстан, а також Республіки Киргизії, що виділяє 
окремою статтею 119-1 особливості накладення арешту на цінні папери, їх сертифікати 
[5]. Таким чином, враховуючи досвід та стан закріплення вказаних заходів забезпечення 
кримінального провадження можливо адаптувати Кримінальний процесуальний кодекс 
України до умов сучасності, шляхом внесення у нього змін та доповнень. Для України 
цікавими можуть бути такі заходи забезпечення кримінального провадження як: 
поміщення особи до медичного закладу, заходи щодо забезпечення відшкодування 
заподіяної злочином шкоди, тимчасове позбавлення водійських прав, а також повернення 
до такого заходу як підписка про невиїзд, котра найбільш вдало встановлена у 
законодавстві Республіки Молдови 
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Annotation. The article covers the differentiation between the subject and method of legal regulation of insolvency and bankruptcy from 

the other branches of law, in particular, from enforcement law. 
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Сьогодні в юридичній науці, а саме у цивільному та господарському праві, немає 

загальновизнаних теорій, що визначали би конкурсне право як самостійну галузь або 
підгалузь права. Про відсутність чіткого визначення і визнання предмету і методу 
правового регулювання відносин неплатоспроможності свідчать окремі публікації, в яких 
вказується, що конкурсне провадження є особливим видом виконавчого провадження [1, 
с. 205-217], або особливим видом виконавчого процесу [2]. Узгодження питань правового 
регулювання відносин між кредиторами та боржниками потребує, в першу чергу, 
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розмежування галузей та інститутів права за предметом правового регулювання через 
застосування наукових методів пізнання. Важливу практичну і теоретичну роль у цьому 
відіграють конференції, семінари, круглі столи тощо з обговорення проблем права. В 
Україні проведена міжнародна науково-практична конференція, предметом якої чи не 
вперше стали обговорення теоретичних та практичних аспектів конкурсного права [3], а 
не лише питань неспроможності (банкрутства). У цьому ми вбачаємо позитивні зрушення 
в українській науці, – досягнення українськими науковцями-цивілістами та практиками 
розуміння необхідності розвитку в Україні цього сегменту права як конкурсного права, 
що реалізується через норми конкурсного процесу. 

Питанням розмежування та узгодження конкурсного права з іншими галузями та 
інститутами права ми присвячуємо цю роботу.  

Конкурсне право: галузева приналежність, предмет і метод 
У науці господарського права існує утверджена позиція, яку висловлюють такі 

вчені як В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахуліна, Л.А. Жук, В.С. Щербина, В.С. 
Мілаш та інші, що загальним предметом господарського права є господарські відносини, 
які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності і управління 
нею, тобто, в процесі господарювання.  

Визначаючи свій предмет ГК України [4] характеризує здійснювану господарську 
діяльність двома термінами: «організація» (ст. 1 ГК) та «управління» (ч. 6 ст. 3 ГК). Хоча 
ці поняття не розкриваються в нормах ГК, їх розуміння дається в теорії права та в 
наукових працях. Наприклад, Г.Ф. Шершеневич у ХІХ, а Г.Л. Знаменський у ХХІ столітті 
визначають господарську організацію як велику торгову або промислову справу 
(виробництво, господарство), яке утворене, організоване та працює [5]. 

Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які 
здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність 
господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і відповідно до 
законодавства несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна. 
Зазначені ознаки суб’єкта господарювання повністю належать суб’єктам права 
неплатоспроможності, оскільки остання може настати лише при невдалому 
господарюванні. Тому одні суб’єкти можуть скористатися своїм правом на відновлення 
своєї платоспроможності, а інші, банкрути, – ні. 

Вирішення проблем неплатоспроможності в Україні регулюється двома основними 
(генеральними) інститутами права – інститутом відновлення платоспроможності (право 
неспроможності) та інститутом ліквідації банкрута (право банкрутства) [6, с. 11-40], які 
уособлені в Законі про банкрутство [7] в окремі групи, які мають своє специфічне 
призначення та передбачають свій правовий інструментарій для відробітку боргу 
боржником або, навпаки, – не мають на меті відновлення платоспроможності, – до 
боржника, визнаного банкрутом, застосовується процедура ліквідації, яка розв’язує 
проблему неоплатності боргу шляхом припинення боржника та припинення його 
господарського зобов’язання. 

З порушенням справи про банкрутство управління господарством (підприємством, 
майном, людьми) суб’єкта господарювання стає об’єктом права, з приводу якого 
стикаються інтереси боржника та кредиторів. Саме цей об’єкт права підлягає контролю з 
боку розпорядника майна в процедурі розпорядження майном, а в подальшому за 
конкурсом може перейти під контроль кредиторів (санація боржника, ліквідація 
банкрута). 

Основні суб’єкти правовідносин неспроможності і банкрутства: кредитор 
(кредитори) та боржник. При цьому Закон [7] передбачає дві категорії боржників: 
1) суб’єкти відновлення платоспроможності – боржники, тимчасово неспроможні 
виконати грошові зобов’язання при наявності майнової можливості відробітку боргу (до 
цієї категорії відносяться лише суб’єкти підприємницької діяльності-підприємства); 
2) суб’єкти ліквідації (банкрутства) – боржники-банкрути, борги яких є неоплатними 
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через відсутність майнової діяльності та достатніх активів (ця категорія включає суб’єктів 
підприємницької діяльності та будь-яких інших юридичних осіб, в тому числі будь-які 
учасники відносин у сфері господарювання, що зазначаються у ст. 2 ГК. 

У межах загального об’єкта правового регулювання господарського права можна 
виділити три специфічних родових «підоб’єкта», до яких відсилають норми ГК, і при 
наявності яких відносини неплатоспроможного господарюючого суб’єкта регулюються 
нормами Закона про банкрутство: 1) прострочене грошове зобов’язання боржника [8, с. 
28]; 2) недостатня господарська (майнова) діяльність боржника, визнаного 
неспроможним; 3) недостатність майна боржника, визнаного банкрутом. Звідси ми 
визначаємо об’єкт правового регулювання у Законі про банкрутство: – це, по-перше, 
майнова діяльність боржника з метою сплати грошових зобов’язань кредиторам через 
відновлення платоспроможності боржника, та по-друге, – продаж майна боржника, не 
здатного до майнової діяльності, тобто ліквідація банкрута. 

Конкурс як метод правового регулювання. На відміну від предмета правового 
регулювання (що є об’єктивним критерієм побудови системи права), його метод є 
юридичним критерієм, який значною мірою залежить від предмета та визначається ним. 
Правовий інструментарій Закону про банкрутство, який ґрунтується на конкуренції 
(змагальності) сторін у справі, визначає конкурс як специфічний метод правового 
регулювання, що застосовується при неспроможності та банкрутстві як головний прийом 
диспозитивного регулювання відносин у сукупності з елементами імперативного методу 
(рекомендації, субординації тощо) [9, 87-109].  

Право на участь у конкурсі виникає з дня публікації (оприлюднення) оголошення 
про порушення справи про банкрутство та/або з дня публікації оголошення про визнання 
боржника банкрутом, яким кредитори, інвестори та інші скликаються до участі у ньому. 
Об’єктом конкурсу стають у першу чергу права і повноваження власника (засновників, 
акціонерів), що ґрунтуються на корпоративних засадах і дають право контролювати 
організацію управління господарством боржника і його економічними ресурсами. Таким 
чином принциповою ознакою права неплатоспроможності є конкуренція між усіма 
учасниками провадження у справі про банкрутство з приводу заволодіння зазначеними 
об’єктами прав. 

Право виконавчого провадження: предмет і метод 
Загальний предмет права виконавчого провадження визначений у преамбулі Закону 

України «Про виконавче провадження» [10] – ним є примусове виконання рішень судів, 
не виконаних у добровільному порядку. Основний об’єкт прав у виконавчому 
провадженні – присуджене майно. Суб’єктами (сторонами) виконавчого провадження є 
стягувач та боржник. Суб’єкт виконання – державний виконавець відповідного органу 
державної виконавчої служби, які відносяться до системи органів Міністерства юстиції 
України [11, ст.ст. 1, 3]. 

Метод правового регулювання у виконавчому провадженні – це імперативний 
метод, при якому відносини регулюються владно-розпорядчим шляхом. Вимоги 
державного виконавця щодо виконання рішень мають характер адміністративного 
примусу і є обов’язковими для усіх органів, організацій, посадових осіб, фізичних і 
юридичних осіб на території України, невиконання яких тягне за собою відповідальність 
згідно із законом [10, ст. 5]. Звідси відносини між суб’єктами виконавчого провадження та 
суб’єктом виконання рішень носять ознаки субординації, прямої підпорядкованості, які 
реалізуються через зобов’язання та заборони [10, ст. 11]. 

Основні принципи виконавчого провадження: публічність, законність, гласність. 
Державний виконавець є представником влади і здійснює примусове виконання у 

порядку, передбаченому законом [11, ст. 4]. В науці немає єдиної думки щодо галузевої 
приналежності виконавчого провадження. Наприклад, С.В. Щербак [12] розглядає його як 
інститут адміністративного процесу. На відміну від цього Б.М. Поляков вважає його 
самостійним інтитутом цивільного і господарського процесу [13, с. 40].  В свою чергу В.В. 
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Джунь вважає, що господарське право є симбіозом публічного та приватного права у 
сфері економічних відносин [14, с. 204-205]. Німецький вчений Г. Папе [15, с. 6] зазначає 
про наявність різних точок зору щодо віднесення інституту неспроможності, на відміну 
від виконавчого провадження, до позовного провадження, або до сфери непозовної 
юрисдикції. 

На нашу думку, визначення у Законі [10], що виконавче провадження є 
завершальною стадією судового провадження не означає, що виконавець є 
представником судової влади. Це скоріше вказує на недоліки юридичної техніки, – термін 
застосовано законодавцем невдало. Виконавець і не може бути представником судової 
влади, оскільки виконання рішення не є функцією суду, який лише покликаний 
здійснювати правосуддя, приймаючи обов’язкові до виконання рішення та видаючи 
виконавчі документи для відкриття примусового виконання.  

Підстави розмежування конкурсного права та права виконавчого 
провадження  

Загальними в сучасному виконавчому провадженні та конкурсному провадженні є, 
наприклад, принцип справедливого і пропорційного задоволення вимог стягувачів різних 
черг задоволення, але це не дає підстав їх ототожнення. Відмінність цих інститутів права – 

очевидна. 
Справи про банкрутство: 
Підстави відкриття: загроза неплатоспроможності, неплатоспроможність (факт 

невиконання судового рішення щодо грошового зобов’язання у визначений законом строк 
та розмірі). 

Ініціатор відкриття: боржник або кредитор. 
Об’єкти прав: управління боржником та його майновими активами. 
Мета провадження: відробіток боргу через відновлення платоспроможності або 

ліквідація майна, справ та особи боржника з припиненням зобов’язання. 
Метод: самоврядування кредиторів через збори та обрання комітету кредиторів, 

субординація, координація.  
Направленість: на особу боржника (збереження підприємства або ліквідація 

юридичної особи). 
Здійснення процедури: При конкурсному провадженні виконавцем може бути або 

арбітражний керуючий, або особа, що запропонована власником у якості керуючого 
санацією чи ліквідатора. Отже, виконавець процедури може бути призначений на засадах 
конкурсу. При цьому арбітражний керуючий є суб'єктом незалежної професійної 
діяльності. При його відборі та призначенні кредиторами і судом враховуються 
кваліфікаційні характеристики, досвід роботи тощо. У процедурі розпорядження майном 
арбітражний керуючий визначається через автоматичний відбір. Арбітражний керуючий 
не є працівником чи представником судової влади або будь-кого з сторін у справі 
(боржника або кредитора), тобто, є незалежним, але підконтрольним комітету кредиторів 
та господарському суду.  

Виконавче провадження: 
Підстави відкриття: факт невиконання рішення у добровільному порядку 

(причини, строки та розмір не мають значення). 
Ініціатор відкриття: лише стягувач (тобто - кредитор). 
Об’єкти прав: присуджене майно, гроші. 
Мета провадження: відібрання майна для задоволення вимог стягувача (при 

недостатності майна зобов’язання не припиняється). 
Метод: адміністративний примус, повна автономія стягувачів. 
Направленість: на майно боржника (виконавець не втручається в управління 

підприємством, боржник як особа не цікавить та не ліквідується). 
Здійснення процедури: При виконанні рішень здійснюється виконавцем, – особою, 

яка є представником виконавчої влади та державним службовцем. Виконує свої 
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повноваження в силу службового становища, як працівник відповідного органу Мінюсту, 
йому підпорядкований.  

Висновки: 
1. Загальним предметом конкурсного права є суспільні відносини з управління 

господарською діяльністю та організацією виробничого процесу підприємства-боржника, 
визнаного господарським судом неспроможним, при високій вірогідності виконання ним 
(як правило відробіток) своїх грошових зобов’язань перед кредиторами шляхом 
відновлення платоспроможності в процедурах розпорядження майном, санації або через 
укладення мирової угоди, а також суспільні відносини з продажу майна банкрута в 
процедурі його ліквідації. 

2. У процедурах відновлення платоспроможності сукупність об’єктів права 
управління, з приводу яких виникає конкурс, називаються конкурсною масою, а боржник 
– конкурсоздатним. В ліквідаційній процедурі об’єкти прав, до яких входять майно 
боржника та право розпорядження майном, називаються ліквідаційною масою. 

3. Питання організації управління боржником та покращення ефективності його 
господарювання не вирішуються державним виконавцем. Виконавче провадження ставить 
перед собою іншу мету – примусове відібрання майнових активів боржника та їх продаж. 
Управління виробничими силами не входить до компетенції державного виконавця. 

4. Інститути неспроможності та банкрутства відрізняються від інституту 
примусового виконання за предметом: суб’єктами, об’єктами прав, метою, завданнями та 
методом правового регулювання.   

5. До боржника, визнаного банкрутом, застосовується процедура ліквідації, яка 
розв’язує проблему неоплатності боргу шляхом припинення  боржника та припинення 
його господарського зобов’язання у зв’язку з ліквідацією. У виконавчому провадженні за 
недостатності майна зобов’язання не припиняється.   

6. Інститути відновлення платоспроможності та ліквідації банкрута, так само як 
інститут примусового виконання судових рішень та інших органів, є публічноправовими, 
діють лише після прийняття визначених законом рішень для публічного задоволення 
комплексу приватних і публічних інтересів. 
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Анотація. Здійснено аналіз наукових позицій щодо визначення понять «права людини та громадянина», «право на 

інформацію», виокремлено основні структурні елементи права на інформацію відповідно до вітчизняного та міжнародного 
законодавства, окреслено співвідношення понять «право на інформацію» та «інформаційні права і свободи людини та громадянина». 

Ключові слова: право на інформацію, права людини, інформація, інформаційні права і свободи людини та громадянина  
Аннотация. Осуществлен анализ научных позиций относительно определения понятий «права человека и гражданина», 

«право на информацию», выделены основные структурные элементы права на информацию в соответствии с отечественным и 
международным законодательством, очерчено соотношение понятий «право на информацию» и «информационные права и свободы 
человека и гражданина». 
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гражданина 

Annotation. The scientific positions on the definition of «rights of man and citizen», «right to information», singled out the main 
structural elements of the right to information under domestic and international law outlines relations between the concepts of «right to 
information» and «information rights and freedoms and citizen». 
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Формування і становлення інформаційного суспільства в Україні детермінувало 

науковий інтерес до інституту інформаційних прав і свобод людини та громадянина. 
Зауважимо, що загалом інститут прав і свобод людини та громадянина на кожному 
історичному етапі розвитку юридичної науки мав неабияку зацікавленість з боку 
дослідників, оскільки він визначає сутність і зміст правових зв'язків особи і держави. 

Ретроспективний аналіз історичної спадщини дозволяє констатувати, що права і 
свободи людини та громадянина були основним гаслом і найбільшим здобутком будь-
яких відомих революцій і воєн. 

Недивно, що одним із перших загальновизнаних нормативно-правових актів в 
історії людства стала Декларація прав людини і громадянина 1789 року у Франції, яку 
можна вважати базисом Загальної декларації прав людини 1948 року. 

Нині окремі аспекти прав і свобод закріплені у таких важливих міжнародних та 
регіональних нормативно-правових актах як: Загальна декларація прав людини (1948 р.), 
Міжнародна конвенція з прав людини (1966 р.), Європейська конвенція про захист прав 
людини й основних свобод (1950 р), Європейська соціальна хартія (1961 р.), Паризька 
хартія для нової Європи (1990 р.), Американська декларація прав і обов'язків людини 
(1948 р.), Американська конвенція з прав людини (1969 р.), Африканська хартія прав 
людини і народів (1981 р.) тощо. 

Видання 1988 року Зборів Міжнародних документів з прав людини, що 
опубліковане Організацією Об'єднаних Націй, містить не менше 67 текстів міжнародних 
конвенцій, декларацій і інших документів. 

Недаремно у Конституції України міститься чимало норм, безпосередньо 
пов’язаних з цією проблематикою, а саме закріплюється: «діяльність щодо утвердження та 
забезпечення прав і свобод людини визнано головним обов’язком держави», «права і 
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави» [1]. 

Система прав та свобод людини і громадянина, що гарантується Конституцією 
України, розроблена з урахуванням зазначених вище міжнародно-правових актів. 

Ю. Тодика стверджує, що «… для конституційно-правового регулювання основних 
прав і свобод людини і громадянина в Україні на сучасному етапі порівняно з минулим 
радянським етапом характерними є такі взаємопов'язані тенденції: 1) розширення 
каталогу прав і свобод, закріплених на рівні Основного Закону; 2) новелізація традиційних 
конституційних прав, свобод і обов'язків; 3) пріоритетність не соціально-економічних, як 
це було раніше, а громадянських і політичних прав і свобод; 4) орієнтація конституційно-
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правової регламентації правового статусу особи на міжнародні стандарти прав людини; 5) 
посилення гарантій основних громадянських і політичних прав і свобод і звуження 
гарантованості економічних, соціальних і культурних (духовних) прав; 6) звуження кола 
конституційних обов'язків; 7) посилення в цілому юридичних гарантій прав і свобод» [2, 
с. 213]. 

У контексті розширення каталогу основних прав і свобод людини і громадянина є 
поява інформаційних прав і свобод, що обумовлено прагненням побудувати в Україні 
демократичну, правову державу, а також інформаційне суспільство. 

Водночас інформаційні права і свободи як новий малодосліджений правовий 
феномен не знайшли адекватного наукового дослідження в юридичній доктрині. У зв’язку 
з чим обрання теми цієї наукової статі має надзвичайно актуальне значення. 

Метою даної статті є дослідження поняття та видів інформаційних прав і свобод 
людини та громадянина. Виходячи з розуміння загальної проблеми, автором поставлені 
такі завдання: 1) проаналізувати плюралізм наукових підходів щодо розуміння поняття 
«права і свободи людини та громадянина»; 2) визначити поняття «право на інформацію»; 
3) надати визначення поняттю «інформаційних прав і свобод людини та громадянина», 4) 
окреслити співвідношення понять «право на інформацію» та ««інформаційні права і 
свободи людини та громадянина» тощо. 

Науково-теоретичні дослідження у цій сфері представлені роботами вітчизняних та 
зарубіжних фахівців конституційного, інформаційного, адміністративного, міжнародного, 
кримінального тощо права, а саме: І. Арістової, О. Баранова, В. Баскакова, І. Бачило, В. 
Гавловського, В. Демиденка, М. Дімчогло, В. Залізняка, Л. Капінус, А. Колодія, 
В. Копєйчикова, В. Ліпкана, В. Логінова, Ю. Максименко, П. Матвієнко, А. Новицького, 
Н. Новицької, Ф. Рудінського, К. Татарнікової, Ю. Тодика, К. Череповського, О. Чуприни, 
М. Швеця, О. Шепети тощо. 

Важливість та складність порушеної проблематики підтверджується плюралізмом 
наукових поглядів щодо визначення поняття «права і свободи людини та громадянина». 

Так, на думку В. Погорілко, «під конституційними правами і свободами людини і 
громадянина прийнято розуміти гарантовану Конституцією та державою міру можливої 
поведінки або діяльності особи (колективу осіб) з метою задоволення своїх законних 
потреб та інтересів у політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній) та інших 
сферах суспільного життя» [3, с. 145]. 

В. Кравченко відстоює позицію, згідно з якою права людини визначаються як її 
соціальна спроможність вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з 
метою задоволення різнобічних матеріальних та духовних потреб людини шляхом 
користування певними соціальними благами в межах, визначених законодавчими 
органами [4, с. 123]. Дещо схожу позицію підтримує і Ю. Тодика, який визначає права 
людини як міру можливої поведінки для особи [2, с. 120], а також зауважує, що 
«конституційні (основні) права і свободи людини і громадянина — це невід'ємні права і 
свободи, які належать особі від народження, є основою правового статусу, закріплені в 
конституції держави і мають найвищий юридичний захист. Відмінність між поняттями 
«право» і «свобода» значною мірою умовна, оскільки вони означають юридичне визнану 
можливість для особи вибирати вид і міру своєї поведінки. Але поняття «свобода» 
переважно розуміється як невтручання у внутрішній світ людини і громадянина (свобода 
совісті, світогляду, віросповідання, свобода думки, свобода літературної, художньої, 
наукової творчості). Розуміння поняття «право» більшою мірою пов'язане з тим, що для 
його реалізації необхідні позитивні дії з боку держави або правомочність людини на 
участь у діяльності окремих політичних і економічних структур (право на відшкодування 
за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної чи моральної 
шкоди; гарантування кожному знати свої права і обов'язки; право на безпечне довкілля; 
право на освіту; право на охорону здоров'я тощо). Нерідко для розуміння терміна «право» 
застосовується термін «свобода» [2, с. 121 ]. 
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В. Гулієв, Ф. Рудінський під правами людини розуміють найбільш суттєві 
можливості вільного розвитку людей, надані державою та суспільством, що виникли як 
результат розвитку суспільства, широкого розповсюдження революційних та 
гуманістичних ідей [5, с. 98]. 

В. Копєйчиков визначав права людини як вимоги, звернені до зобов’язаної особи 
або організації, які останніми мають бути обов’язково виконані [6, с. 42]. 

Російський дослідник М. Матузов під «правами людини розуміє продукт 
суспільного розвитку, що визрівають в надрах певної соціально-економічної структури. Їх 
першопричина – матеріальні умови життя суспільства» [7, с. 107]. 

І. Ростовщиков права людини визначає як матеріально зумовлені, юридично 
закріплені і гарантовані можливості людини створювати, набувати, володіти і 
користуватися відповідними соціальними благами [8, с. 16]. 

П. Рабінович зауважує, що права і свободи людини - це певні можливості людини, 
необхідні для її існування і конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються 
досягнутим рівнем розвитку людства (економічним, духовним, соціальним) і закріплені у 
широко визнаних міжнародних нормативних документах [9, с. 5]. 

На думку О. Чуприни, під правами людини слід розуміти певні можливості людини, 
необхідні для її існування і розвитку в конкретних історичних умовах, детерміновані відповідним 
рівнем розвитку суспільства, що здебільшого закріплені в міжнародних нормативних документа 
[10, с. 107]. 

До того ж, як вірно зауважує дослідниця, «аналіз доктринальних позицій щодо 
розуміння поняття «права людини» дозволив дійти висновку, що дослідники 
репрезентуючи авторське бачення цього поняття насамперед вказують на такі характерні 
його риси як: 

- це певні можливості, що полягають в утриманні від певних дій чи навпаки  
діяти певним чином; 

- ці можливості є необхідними для існування, розвитку чи іншого людини, 
тобто є найвагоміші потреби людини; 

- ці можливості є детермінованими відповідним рівнем розвитку суспільства 
та конкретної держави; 

- здебільшого є юридично закріпленими у відповідних міжнародних 
актах» [10, с. 107]. 

Водночас зауважимо, що основні права і свободи людини та громадянина належать 
їй від народження і не потребують «дозволу» з боку кого б там не було, у тому числі 
держави. До того ж, ці можливості не обмежені територією держави, є 
позатериторіальними і не залежать від національної належності людини, тобто є 
наднаціональними. 

Щодо визначення поняття «інформаційні права і свободи», то це неможливо 
зробити без розгляду поняття «інформація». 

Саме слово інформація походить від латинського слова informatio, що означає 
викладення, тлумачення, уявлення, повідомлення. Приблизно до 40-х рр. ХХ століття 
інформації ототожнювалась з поняттями «дані», «відомості», «повідомлення», 
«сукупність знань про навколишній світ». З кінця 40-х – початку 50-х рр. це поняття стало 
активно збагачуватися і розвиватися та поступово перетворилось у загальнонаукову 
категорію, що методологічно впливає на розвиток різноманітних наук, в тому числі й на 
право [11, с. 382]. 

У вітчизняному законодавстві легальна дефініція інформації знайшла своє 
відображення в чималій кількості нормативно-правових актів: Законі України «Про 
інформацію», Законі України «Про телекомунікації», Законі України «Про науково-
технічну інформацію», Законі України «Про доступ до публічної інформації» тощо. 
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Якщо в першій редакції Закону України «Про інформацію» вона визначалась як 
«документовані або публічно оголошені відомостей про події та явища, що відбуваються у 
суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі», то з прийняттям Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» та внесення відповідних змін до першого 
Закону, інформація нині визначається як будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [12]. 

Ще одна дефініція, яка знайшла своє законодавче закріплення в вітчизняному 
законодавстві, та є важливою для розкриття теми роботи - поняття «право на 
інформацію». 

Так, згідно зі ст. 34 Конституції України право людини на інформацію - це 
закріплене право, яке дозволяє людині «вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію будь-яким способом, на свій вибір. 

Обмеження цього права може бути здійснено законом в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або 
прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної  конфіденційно, 
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя» [1]. 

Ця конституційна норма дублює норми основних міжнародних документів, що 
також надають інтерпретацію цього права. Зокрема у ст. 19 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права визначено, що кожна людина має право вільно шукати, 
одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних 
кордонів, та в будь-який спосіб за своїм вибором [13]. 

Деталізація змісту права на інформацію знайшла своє відображення у ряді норм 
Закону України «Про інформацію». Так, у ст. 5 цього нормативно-правового акту: «кожен 
має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 
поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод 
і законних інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, 
політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні 
інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб» [12]. 

Таким чином, структура права на інформацію, що визначена в Конституції України 
та Законі України «Про інформацію», є відмінною, оскільки крім збирання, зберігання, 
використання і поширення інформації, охоплює й її захист. 

До того ж в конституційних нормах застосовано категорію не «одержання», а 
«збирання», що навіть на побутовому рівні зрозуміло є не синонімічними категоріями. 

Слід зауважити, що на невідповідність норм Закону України «Про інформацію» 
конституційним нормам у цьому контексті зверталась увага науковців ще коли така 
неузгодженість була закріплена в першій редакції цього Закону. 

 Водночас нова редакція згаданого вище нормативно-правового акту знову ж таки 
дублює таку неузгодженість. Більше того у ст. 5 Закону України «Про інформацію» 
закріпила новий структурний елемент права на інформацію - «захист» інформації. 

Тим паче вже у ст. 9 Закону України «Про інформацію» зазначається, що 
основними видами інформаційної діяльності є створення, збирання, одержання, 
зберігання, використання, поширення, охорона та захист інформації, отже з’являються ще 
декілька нових структурних елементів права на інформацію: «створення» та «охорона». 

Якщо в попередній редакції цього Закону чітко визначались складові права на 
інформацію, як «одержання», «використання», «поширення», «зберігання», то нова 
редакція цього Закону не містить статті, де б чітко визначалось що означає кожен з цих 
елементів. 

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо за необхідне зазначити, що «право на 
інформацію» та «інформаційні права» поняття нетотожні. 

Поняття «інформаційні права і свободи людини та громадянина» є поняттям більш 
широким, оскільки охоплює не лише можливість «вільно збирати, зберігати, 



  65

використовувати і поширювати інформацію будь-яким способом, на свій вибір» або навіть 
«можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту 
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів», а це усі 
права і свободи людини  і громадянина, що мають інформаційний характер. 

Таким чином, у концептуальному плані інформаційні права і свободи людини та 
громадянина становлять цілісний екзистенціальний феномен, який можна пізнати 
винятково крізь призму їх системних властивостей, що знаходить свій прояв у наявності 
прав і свобод інформаційного характеру у різних сферах життєдіяльності суспільства. 
Відтак доцільно говорити про інформаційні права і свободи людини та громадянина в 
екологічній сфері, економічній сфері, політичній сфері, управлінській сфері тощо, які 
корелятивно поєднані і в своїй інтегративній сукупності складають систему 
інформаційних прав і свобод. Адже поява інших сфер життєдіяльності суспільства не 
змінює сутності цього феномена. Нині будь-які суспільні відносини знаходять свій прояв 
через інформацію, інформаційну сферу. Можна стверджувати, що інформаційні права і 
свободи є в будь-якій сфері життєдіяльності суспільства. 

Отже, інформаційні права і свободи людини та громадянина є самостійним видом 
прав і свобод, що потребує адекватної рефлексії в наукових розвідках. 
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Анотація. іднімається проблема визначення складових категорій "незалежність" та "безсторонність" суду. Змістове 

наповнення категорій розглядається крізь призму євроінтеграційної парадигми. На матеріалах Європейського суду з прав людини 
виокремлюються складові євроінтеграційної категоріальної парадигми і в цьому ракурсі аналізуються внутрішньосистемні 
компоненти спеціальних категорій в антропо-аксіологічному вимірі.  

Ключові слова: суд, незалежність, безсторонність, євроінтеграційна парадигма, верховенство права. 
Аннотация. днимается проблема определения составляющих категорий "независимость" и "беспристрастность" суда. 

Содержательное наполнение категорий рассматривается сквозь призму евроинтеграционной парадигмы. На материалах 
Европейского суда по правам человека выделяются составляющие евроинтеграционной категориальной парадигмы и в этом ракурсе 
анализируются внутрисистемные компоненты специальных категорий в антропо-аксиологическом  измерении. 

Ключевые слова: суд, независимость, беспристрастность, евроинтеграционная парадигма, верховенство права.  
Annotation. The article raised the problem of determining the constituent categories of "independence" and "impartiality" of the 

court. Meaningful categories considered in the light of European integration paradigm. In materials of the European Court of Human Rights 
European integration components distinguishes categorical paradigm and analyzed in this perspective intersystem components of special 
categories of anthropo-axiological dimension. 

Keywords: court, independence, impartiality, European integration paradigm, the rule of law. 

 
Постановка проблеми. Реалізація євроінтеграційних спрямувань до 

Європейського простору має на меті утвердження демократичних принципів, 
верховенства права, прав людини та фундаментальних свобод, зміцнення відповідних 
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інституцій, зокрема у сфері правоохоронної діяльності, встановлення правосуддя, 
передусім посилення судової системи, покращення її ефективності, гарантування її 
незалежності та неупередженості. Як вказано у Базових принципах незалежності судових 
органів, правосуддя вимагає, щоб кожен мав право на справедливий і публічний розгляд в 
компетентному, незалежному та безсторонньому суді [1]. У Загальній декларації прав 
людини зазначено, що кожна людина для визначення її прав та обов'язків і для 
встановлення обґрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення, має право  
на те, щоб її справа була розглянута з додержанням усіх вимог справедливості 
незалежним та безстороннім судом. У Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод передбачено, що кожна людина при визначенні її громадянських 
прав і обов'язків або при висуненні проти неї будь-якого кримінального обвинувачення 
має право на справедливий і відкритий розгляд впродовж розумного строку незалежним і 
безстороннім судом, створеним відповідно до закону.  

Закон "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав  
людини" регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати 
рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України; з необхідністю 
усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод і протоколів до неї; з впровадженням в українське судочинство та 
адміністративну практику європейських стандартів прав людини. У цьому контексті 
актуалізується проблема розпредмечення категорійної складової в євроінтеграційній 
парадигмі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До проблеми незалежності та 
безсторонності суду як суб’єкта реалізації права людини на судовий захист звертався А. 
Олійник, котрий  проаналізував основні критерії, що ним має відповідати суд з огляду на 
вимоги, сформовані нормами міжнародних та європейських актів [2]. В. Городовенко 
досліджував проблему незалежності суддів у контексті судово-правової реформи. В. 
Рум’янцева розглядала "право на суд" як таке, що передбачає наявність суду, котрий 
відповідає критеріям незалежності і безсторонності [3]. А. Лужанський досліджував 
"безсторонність" як складову категорій "правосуддя" та "справедливий суд"  [4]. В. 
Кузьменко піднімала проблему незалежності суддів як основного принципу верховенства 
права [5]. С. Іваницький досліджував "незалежність" та "безсторонність"  як оціночні 
категорії у світлі рішень Європейського суду з прав людини [6]. Деякі з аспектів 
незалежності і безсторонності суддів розглядалися такими вченими, як С. Бігун, Д. 
Гудима, Т. Дудаш, В. Кононенко, В. Качан, М. Костицький, В. Лебедєв, П. Лупинська, П. 
Рабінович, В. Сімонович, О. Толочко, Е. Трегубов, В. Уваров, Ю. Шемшученко,  В. 
Шишкін, Д. Ягунов. 

Однак не досліджено характер розпредмечення категорій "незалежність" та 
"безсторонність" суду крізь призму євроінтеграційної парадигми. 

Мета статті полягає у виявленні інваріантних складових категорій "незалежність" 
та "безсторонність"  суду в антропоаксіологічному вимірі євроінтеграційної парадигми. 

Виклад основного матеріалу. У Бордоській Декларації зазначено, що суспільство 
зацікавлене у тому, щоб верховенство права було гарантоване шляхом справедливого, 
безстороннього та ефективного правосуддя. Справедливе відправлення правосуддя 
потребує рівності у правах обвинувачення та захисту, а також поваги до незалежності 
суду, дотримання принципу розподілу влади та обов'язкової сили остаточних судових 
рішень [7]. У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права підкреслюється, що 
кожен має право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, пред'явленого 
йому, або при визначенні його права та обов'язків у будь-якому цивільному процесі на 
справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім 
судом, створеним на підставі закону. У демократичному суспільстві, як зазначено у 
Рекомендації (94) 12 Комітету міністрів Ради Європи, судді повинні діяти незалежно та 
бути захищеними від будь-якого стороннього впливу; проводити справу неупереджено, 
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спираючись на власну оцінку фактів та власне витлумачення закону; забезпечувати для 
сторін однакові можливості бути заслуханими; утримуватись від винесення вироку у 
справі  чи відмовитись від розгляду, якщо на те існують вагомі причини [8].  

Ратифікувавши Конвенцію, Україна тим самим визнала обов'язковою  юрисдикцію 
Європейського суду з прав людини. У цьому контексті особливої ваги набуває вивчення 
практики Європейського суду. Зазначимо з цього приводу, що при розгляді справ нас 
цікавитиме змістове наповнення категорій "незалежність" і "безсторонність" суду як 
таких, що являють собою складні спеціальні категорії, здатні об'єктивуватись в 
аксіоантропологічному вимірі. Так, у Справі "Фельдман проти України" Суд наголошує, 
що, вирішуючи, чи може суд вважатися незалежним у розумінні п. 1 статті 6 Конвенції, 
необхідно звертати увагу, inter alia, на наявність гарантій від зовнішнього тиску 
та на питання, чи проявляє він ознаки незалежності [9]. У Справі "Бочан проти України" 
зазначається, що  для того, щоб виявити, чи є суд незалежним, необхідно звертати увагу 
на спосіб призначення його членів та термін їх повноваження, а також на існування 
гарантій проти зовнішнього тиску і наявність ознак незалежності [10]. У Справі 
"Науменко проти України" уточнюється, що, визначаючи, чи є суд незалежним, слід 
зважати на процес призначення членів суду, наявність гарантій від стороннього впливу і 
на те, чи сповідує він принцип незалежності [11]. Наприклад, по  Справі "Олександр 
Волков проти України" Європейський суд встановив порушення п.1 статті 6 Конвенції 
через відсутність незалежності та безсторонності ВРЮ. Посилаючись на об'єктивний 
аспект, Суд відзначив такою, що не відповідає вимогам, процедуру формування ВРЮ, 
оскільки на той час переважна кількість членів була призначена органами законодавчої та 
виконавчої влади [12].  

Поряд з цим необхідно визнати, що, як сказано у Справі "Кубер проти Бельгії", 
обов'язком кожної держави є створення таких судів, діяльність яких відповідала б 
принципам неупередженості [13]. Передусім йдеться про те, що, як зазначається у Справі 
"Пуллар протии Об'єднаного Королівства", існує два аспекти безсторонності: 
суб'єктивний та об'єктивний [14]. У Справі "Кембел і Фел проти Сполученого 
Королівства" вказується, що належить рівною мірою зважати як на суб'єктивні, так і на 
об'єктивні критерії [15]. На важливості врахування обох аспектів  наголошується у 
справах "П'єрсак проти Бельгії" [16] та "Ремлі проти Франції [17]. 

У Справі "Науменко проти України" йдеться про  неупередженість, котра для цілей  
пункту 1 статті 6 Конвенції, має визначатися суб’єктивно, тобто на підставі особистих 
переконань та поведінки конкретного судді у справі, та об’єктивно через встановлення 
того, чи надає суддя достатньо гарантій для того, щоб усунути підстави сумніватися в 
його неупередженості [11]. У Справі "Фельдман проти України" зазначено, що при 
визначенні  безсторонності суду у розумінні п. 1 статті 6 має бути враховано власне 
переконання судді у тій чи іншій справі, а також з'ясовано,  чи забезпечив суддя належні 
гарантії для усунення будь-якого сумніву в його безсторонності[9].  

У Справі " Дактарас проти Литви" Суд відзначив, що п. 1 статті 6 Конвенції 
містить два аспекти вимоги безсторонності. По-перше, орган, який розглядає справу, 
повинен бути безстороннім суб'єктивно, тобто жодний його член не повинен мати 
особистої зацікавленості чи упередженості. По-друге, такий орган повинен бути 
безстороннім з об'єктивного погляду [18]. У Справі "Бочан проти України" Суд 
підкреслив, що безсторонність в об'єктивному сенсі повинна виходити з визнання гарантій 
її наявності, а у суб'єктивному розумінні пов'язуватися з поведінкою окремого судді [10].  

"Неупередженість", як зазначено у Справі "Салов проти України", має визначатися 
суб'єктивною оцінкою на підставі особистих переконань та поведінки окремого судді у 
конкретній справі, тобто жоден з членів суду не має проявляти будь-якої особистої 
прихильності або упередження [19]. У Справі "Бєлуха проти України" наголошувалося, 
що, відповідно до суб’єктивного критерію, беруться до уваги особисті переконання та 
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поведінка окремого судді, виявляється його упередженість або ж безсторонність по 
конкретній справі [20].  

У Справі "Фіндлі проти Сполученого Королівства" зазначено, що у суб'єктивному 
розумінні  суд не повинен піддаватися емоціям, в об'єктивному – необхідно виключити 
будь-які сумніви щодо його безсторонності [21]. У Справі "Бушемі проти Італії" Суд 
підкреслив, що судді повинні виявляти достатню стриманість при виконанні ними 
службових обов'язків, щоб ґарантувати репутацію безсторонності суду [22]. Наприклад, у 
Справі "Ремлі проти Франції" зазначено, що суддя висловив міркування расистського 
характеру.  У зв'язку з цим позивач надіслав скаргу щодо небезсторонності суду [17]. В 
окремій думці судді Петтіті з цього приводу було висловлено міркування стосовно того, 
що у розумінні статті 6 Конвенції засіб для виправлення можливої небезсторонності може 
з'явитися лише у тому випадку, якщо йтиметься про увесь склад суду, а не про скаргу, 
скеровану виключно проти одного судді Суддя Боннічі висловився, що дійсно підозра у 
небезсторонності суду не може бути висловлена на підставі визнання небезстороннім 
одного з його членів [17]. 

Слід зважати на те, що безсторонність не завжди реалізується. Так, у Справі 
"Совтрансавто-Холдинг" проти України" заявник скаржився, що його скарга не була 
розглянута безсторонньо. Він не заперечував існування у законодавстві норм, що 
гарантують незалежність та безсторонність судів. Однак водночас заявив, що  на практиці 
дотримання цих норм не завжди забезпечене [23]. 

Необхідно враховувати, що до конструкції права на справедливий суд включається 
й обов'язковий та остаточний характер судового рішення. Судова система, в якій можливо 
скасувати судове рішення, що повинне бути остаточним і обов'язковим, вказується з цього 
приводу у Справі "Бочан проти України", несумісна з принципом юридичної визначеності 
[10]. 

Європейський суд з прав людини неодноразово визнавав порушення ст.6 Конвенції 
у справах, в яких остаточне судове рішення через деякий час скасовувалося за заявою 
органу державної влади чи прокуратури без надання нових доказів у справі, тоді як права 
вищих судів переглядати судові рішення мають використовуватися  з метою виправлення 
допущених помилок, а не для проведення судових слухань. Як приклад наведемо рішення 
у Справі "Трегубенко проти України": заявник скаржився, що остаточне і обов'язкове 
судове рішення, винесене на його користь, було скасовано у порядку нагляду. Суд 
зазначив, що таким чином було зведено нанівець увесь судовий розгляд, який завершився 
прийняттям остаточного та обов’язкового рішення, а відтак порушено принцип res 
judicata щодо рішення, яке вже було частково виконане [24]. 

У Справі "Бакай та інші проти України" зазначалося, що пункт 1 статті 6 Конвенції 
захищає право кожного на розгляд питання щодо його цивільних прав і обов’язків судом 
чи трибуналом, проте, це право було б примарним, якби національна правова система 
однієї з держав-учасниць дозволяла, щоб остаточне рішення суду залишалось 
невиконаним на шкоду однієї зі сторін. Важко собі навіть уявити, щоб стаття 6 детально 
описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, 
публічний і швидкий розгляд, і водночас не передбачала виконання судових рішень. Якщо 
вбачати у статті 6 тільки проголошення доступу до судового органу та права на судове 
провадження, то це могло б породжувати ситуації, що суперечать принципу верховенства 
права, який Договірні держави зобов'язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, 
для цілей статті 6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як 
складова частина "судового розгляду" [25].  

У цьому ж руслі у Справі "Хорнсбі проти Греції" зазначалося, що право на суд 
стало б ілюзорним, якби судове рішення залишалося невиконаним. Виконання винесеного 
Судом рішення повинне розглядатися як невід'ємна частина статті 6 [26]. Право на суд, 
зазначається у Справі "Бурдов проти Росії", стало б втраченим, якби національна правова 
система дозволяла, щоб остаточне, обов'язкове для виконання судове рішення залишалося 
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невиконаним, на шкоду будь-якій стороні. Важко уявити ситуацію, якби пункт 1 статті 6 
докладно описував процедурні ґарантії, які надано сторонам у спорі, — справедливість, 
відкритість і оперативність проваджень, – і не передбачав би ґарантій виконання судових 
рішень; тлумачення статті 6 як положення, що лише ґарантує право на звернення до суду 
та проведення судового розгляду, могло б призвести до ситуації, несумісної з принципом 
верховенства права [27]. У Справі "Лізанець проти України" з цього приводу зазначено, 
що рішення суду не набуває свого практичного значення допоки воно не буде виконане 
[28].  

Висновки з цього  дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. На підставі вище наведеного доходимо висновку, що категорії "незалежність" 
та "безсторонність" суду за своєю структурою є складними системними категоріями, які 
об'єктивуються у правовій реальності. Матеріали Європейського суду з прав людини 
дають підстави стверджувати, що категорія незалежності, як спеціальна категорія 
синтетичного характеру, містить у собі складові, які, об'єктивуючись, передбачають  не 
лише наявність ознак незалежності, а й існування гарантій від зовнішнього тиску. 
Категорія безсторонності опредмечується в суб'єктивно-об'єктиваційній площині, у якій 
на теоретичному рівні діяльність судів доцільно  осмислювати в антропоаксіологічному 
вимірі.  

Література 
1. Basic principles on the independence of the judiciary adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 
November 1985 and 40/146 of 13 December 1985 [Електронний ресурс ]. – Режим доступу 
http://www.fair.еrg.ua/content/library_doc/001UN_Basic_Principles_on_the_Independence_of_the_Judiciary_ENG.pdf 
2. Олійник А. Суд як суб'єкт забезпечення європейських стандартів права на судовий захист / А. Олійник // Ефективність державного 
управління. – 212. – Вип. 32. – С. 144 – 150.  
3. Рум’янцева В. В. Поняття "безсторонній і незалежний суд" в сенсі п. 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини" 
(Європейська модель права справедливого судочинства) / В. В.  Рум’янцева [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
http://www.minjust.gov.ua/1955 
4. Лужанський А. В. Безсторонній суд як об’єкт  доступу в контексті міжнародних зобов’язань України / А. В. Лужанський // Вісник 
Верховного суду України. – 2012. – № 2. – С. 20 – 25.  
5. В.  Кузьменко. Забезпечення незалежності суддів потребує внесення змін до порядку ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань / Валентина Кузьменко // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 3. – С. 40 – 45. 
6. Іваницький С. О. Право особи на розгляд її справи незалежним  
і безстороннім судом у світлі рішень Європейського суду з прав людини / С. О. Іваницький [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/5D9D00EBE9C4CFFEC22576E800321 
7. Бордоська декларація (Судді та прокурори у демократичному суспільстві) [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/76FA438F3292FF99C22576F60 
8. Рекомендація  (94) 12 Комітету міністрів Ради Європи "Незалежність, дієвість та роль суддів" [Електронний ресурс] – Режим доступу 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_323 
9. Сase of Feldman v. Ukraine (Applications No 76556/01;38779/04) [Електронний ресурс].  – Режим доступу 
http://echr.ketse.com/doc/38779.04-76556.01-en-20100408/view/ 
10. Case of  Bochan v. Ukraine (Application No 7577/02) [Електронний ресурс] – Режим доступу http://echr.ketse.com/doc/7577.02-en-
20070503/ 
11. Case of Naumenko v. Ukraine (Application No 41984/98) [Електронний ресурс] – Режим доступу http://echr.ketse.com/doc/41984.98-en-
20031014/ 
12. Case of Oleksandr Volkov v. Ukraine (Application No 21722/11) [Електронний ресурс].  – Режим доступу 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115871 
13. Case of de Cubber v. Belgium (Application No 9186/80) [Електронний ресурс] – Режим доступу 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57465#{"itemid":["001-57465"]} 
14. Case of Pullar v. United Kingdom (Application  No 22399/93) [Електронний ресурс ]. – Режим доступу 
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/Hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/ 
15. Case of Campbell and Fell v. the United Kingdom (Application No 7819/77; 7878/77) [Електронний ресурс ]. – Режим доступу 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57456#{"itemid":["001-57456"]} 
16. Case of Piersack v. Belgium (Application No 8692/79) [Електронний ресурс].  – Режим доступу 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57557#{"itemid":["001-57557"]} 
17. Сase of Remli v. France (Application No 16839/90) [Електронний ресурс].  – Режим доступу 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57983#{"itemid":["001-57983"]} 
18. Case of Daktaras v. Lithuania (Application No  42095/98) [Електронний ресурс] – Режим доступу 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58855#{"itemid":["001-58855"]} 
19. Case of   Salov v. Ukraine (Application No 65518/01) [Електронний ресурс].  – Режим доступу 
http://www.slideshare.net/ageyev/case-of-salov-v-ukraine 
20. Case of Belukha v. Ukraine (Application No 33949/02) [Електронний ресурс] – Режим доступу 
http://caselaw.echr.globe24h.com/0/0/ukraine/2006/11/09/case-of-belukha-v-ukraine-77950-33949-02.shtml 
21. Case of Findlay v. the United Kingdom (Application No 22107/93) [Електронний ресурс].  – Режим доступу 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58016#{"itemid":["001-58016"]} 
22. Case of Buscemi v. Italy (Application  No 29569/95) [Електронний ресурс] – Режим доступу 
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/e4ca7ef017f8c045c1256849004787f5/e23b62adf626a395c12567f40046db10?OpenDocument 
23. Case of Sovtransavto – Holding v. Ukraine (Application No  48553/99) 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60634#{"itemid":["001-60634"]}  



  70

24. Сase of Tregubenko v. Ukraine (Application No  61333/00) [Електронний ресурс].  – Режим доступу 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-67248#{"itemid":["001-67248"]} 
25. Case of Bakay and others v Ukraine (Application No 67647/01) [Електронний ресурс] – Режим доступу 
http://echr.ketse.com/doc/67647.01-en-20041109/view/ 
26. Case of Hornsby v. Greece  (Application No 18357/91) [Електронний ресурс].  – Режим доступу 
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/d0cd2c2c444d8d94c12567c2002de990/ 
27. Case of Burdov v. Russia (Application No 33509/04) [Електронний ресурс] – Режим доступу 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001 90671"itemid": "00190671  
28. Сase of Lizanets v. Ukraine (Application No  6725/03) [Електронний ресурс] – Режим доступу 
http://caselaw.echr.globe24h.com/0/0/ukraine/2007/05/31/case-of-lizanets-v-ukraine-80701-6725-03.shtml 

 



  71

 
ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
Аністратенко Ю. І. Проблематика спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на сучасному етапі та шляхи її вирішення 

УДК 347.73  
ПРОБЛЕМАТИКА СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА 

ЗВІТНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 
Аністратенко Ю. І. 

(кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права,Національний 
університет ДПС України ) 

 
Анотація. В даній статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення діючої спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності та виявлено колізійні аспекти в адмініструванні єдиним податком. Також запропоновано шляхи врегулювання 
проблематичних питань на сучасному етапі. 

Ключові слова: спрощена система оподаткування, обліку та звітності, єдиний податок, адміністрування податків. 
Аннотация. В данной статье проанализировано нормативно-правовое обеспечение действующей упрощенной системы 

налогообложения, учета и отчетности, и обнаружены коллизионные аспекты в администрировании единым налогом. Также 
предложены пути урегулирования проблематичных вопросов на современном этапе. 

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, учета и отчетности,единый налог, администрирование налогов. 
Annotation. In this article it is analysed normatively legal providing of the operating simplified system of taxation, account and 

accounting, and found out collision aspects in administration the united tax. The ways of settlement of problematic questions are also offered on 
the modern stage. 

 
Найбільш дискусійним і проблематичним аспектом нинішньої податкової реформи 

є зміни у функціонуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. При 
прийнятті відповідного розділу Податкового кодексу України (далі–ПКУ) [1] уряд 
намагався конкретизувати сферу застосування єдиного податку, натомість платники 
вимагали залишити все без змін. Колізійним залишається питання формування дохідної 
частини бюджету за рахунок податкових надходжень, в даному випадку саме від єдиного 
податку, тому що частина суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, займаються мінімізацією оподаткування та ухиленням від сплати 
податків, що призводить до значного дефіциту відповідного бюджету, масштаби втрат 
якого вражають. А це в свою чергу конкретно впливає на відповідні напрями податкової 
політики, тому уряд на даному етапі намагається збільшити податкове навантаження на 
відповідні категорії підприємців, підтримуючи тим самим фіскальну політику. Одним з 
таких позитивних зрушень став прийнятий  4 листопада 2011 року Закон України № 4014-
УІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» [2], який нормативно 
врегулював колізійні питання щодо адміністрування єдиного податку. 

Все це і викликало актуальність відповідного дослідження даної тематики, 
оскільки й досі залишилися проблемні питання правового та практичного характеру щодо 
оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні. На сьогодні залишається 
відкритим питання взагалі існування спрощеної системи оподаткування у збереженому 
існуючому вигляді або з внесенням відповідних змін. Різні фахівці, як юристи, так і 
економісти, як теоретики, так і практики пропонують конкретні варіанти вирішення цього 
питання: і скасування спрощеної системи оподаткування взагалі, і збереження її в 
існуючому вигляді, і збереження з відповідними кардинальними змінами та ін. На нашу 
думку, доцільним було б залишити існування діючої системи з відповідним 
вдосконалення та модернізацією згідно з сучасними вимогами податкового законодавства, 
в контексті вступу в ЄС. 

Проблематика застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 
входить до кола наукових інтересів багатьох вчених, таких як М.Азарова, З.Варналія, 
О.Василика, В.Вишневського, А.Єлисєєва, А.Крисоватого, М.Кучерявенка, С.Лондар, 
І.Луніна, Н.Пришви, А.Соколовського, В.Шпільова та інших. 

Метою даної статті є дослідження й аналіз того, наскільки запроваджені 
Податковим кодексом України [1] податкові пільги для суб'єктів господарювання, що 
знаходяться на спрощеній системі оподаткування, впливають на ефективність надходжень 



  72

до відповідного бюджету, і які проблематичні питання виникають в процесі 
адміністрування даним податком. 

Варто зазначити, що єдиний податок з суб'єктів малого підприємництва завжди був 
і залишається вагомим джерелом надходжень місцевих бюджетів та є серйозним важелем 
державного регулювання діяльності підприємців та малих підприємств, що є суб'єктами 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності [3]. 

Не дивлячись на це, його функціонування в Україні є предметом тривалої полеміки 
як серед науковців, так і серед політиків та представників бізнесу. При цьому, 
представники одних наукових кіл відстоюють в своїх дослідженнях позицію щодо 
необхідності подальшого функціонування спеціального режиму оподаткування суб'єктів 
малого підприємництва [3], а інші притримуються думки стосовно недоцільності його 
подальшого використання [4, с. 58]. 

Не зважаючи на наукову полеміку з цього приводу, єдиний податок як спеціальний 
режим оподаткування суб'єктів малого бізнесу, функціонує вже тривалий період, і є 
прогресивним кроком на шляху реформування діючої податкової системи у відповідності 
до сучасних вимог ЄС.   

При цьому, першочерговими завданнями на шляху реформування механізму 
справляння єдиного податку з суб'єктів малого підприємництва повинні бути, з одного 
боку, вирівнювання податкового навантаження на суб'єктів малого бізнесу на спрощеному 
режимі оподаткування, що є фізичними та юридичними особами, а з іншого – спрощення 
порядку проведення розрахунків суб'єктів малого підприємництва з бюджетами та 
державними цільовими фондами [5, с. 60-61]. 

Крім того, з метою стимулювання розвитку малого підприємництва, що в часи 
світової фінансової кризи є важливим завданням для держави, гострою необхідністю є: 

– звільнення від оподаткування новостворених підприємств та підприємців, хоча б 
на протязі деякого часу; 

– прив'язка диференційованого граничного обсягу виручки від реалізації продукції, 
товарів, робіт, послуг, що дає право переходу на спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності, до розміру мінімальної заробітної плати, або до індексу інфляції з метою її 
постійної актуалізації; 

– запровадження диференційованих ставок єдиного податку для суб'єктів третьої-
четвертої та п'ятої-шостої груп платників податків на спрощеній системі оподаткування в 
розрізі сум отримуваних ними доходів; 

– уточнення переліку платників єдиного податку з метою недопущення 
використання спрощеного режиму оподаткування суб'єктів малого бізнесу у схемах 
оптимізації податкових виплат [4]. 

До реформування загальної системи оподаткування, яка вимагає складного та 
громіздкого податкового обліку і звітності, скасування спрощеної системи призведе до 
закриття, а не розвитку бізнесу. 

Скасування спрощеної системи оподаткування призведе до повної та остаточної 
«тінізації» діяльності підприємців з одночасним зменшенням доходів місцевих та 
державного бюджетів, загальнодержавних фондів соціального страхування та збільшення 
безробіття, криміналізації бізнесу  [3]. 

Неможливо не погодитись з думкою В. М. Кміть та М. Б. Судомир, які наводять 
аргументи щодо втрати ефективності спрощеної системи, а саме: 

1) Розмір податку не переглядався з 1998 року. Спрощена система оподаткування 
не відповідає умовам сьогодення — граничний обсяг виручки від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) для реєстрації платником єдиного податку (для юридичних та 
фізичних осіб), а також розмір ставок єдиного податку для фізичних осіб не переглядався 
1998 року аж до 2012 року, попри те, що в економіці постійно відбуваються зростання 
індексу інфляції, мінімальної заробітної плати, споживчих цін. 
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2) Можливості зловживання для мінімізації податкових платежів. Відсутнє чітке 
визначення бази оподаткування єдиним податком, що призводить до зловживань з метою 
мінімізації податкових платежів (в тому числі і іноземцями, нерезидентами). 

      3) Скорочення найманих працівників у спрощенців. У 2009 році спостерігається 
різке скорочення найманих працівників у спрощенців, така ситуація пов'язана із колізією у 
законодавстві про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та положеннями 
Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
суб'єктів малого підприємництва» [6]. 

4) Соціальна несправедливість і деструктивність для суспільства. Очевидна 
несправедливість системи оподаткування посилюється необов'язковістю застосування і 
відсутністю суворої відповідальності за незастосування касових апаратів у величезному 
секторі економіки, за рахунок чого реальні обороти «підприємців» можуть значно 
перевищувати 500 000 гривень [4]. 

5) Розукрупнення або розорення великих і середніх підприємств. Наявність такої 
системи оподаткування призводить до розукрупнення або розорення великих і середніх 
підприємств, можливості користування цією системою потужними торговими мережами, 
до використання поняття «оптимізація податків» [4]. 

6) Використання у надприбуткових видах діяльності. Неприйнятним є той факт, 
коли спрощена система оподаткування, з метою мінімізації податкових платежів, 
використовується у видах діяльності, які за своєю суттю можна розглядати як 
«надприбуткові», а в окремих випадках провадження окремих видів діяльності не 
потребує ніяких капітальних вкладень та матеріальних витрат у створені продукції, що 
реалізується споживачам (тобто, отримані доходи є пасивними) [4, с. 57-58]. 

Отже, всі ці чинники, що негативно впливають на існування спрощеної системи 
оподаткування, не можуть не впливати на рівень економіки та соціального забезпечення в 
державі [4, с. 58].  

Проте О. Молдован вважає, що колізійним на сьогодні залишається питання про те, 
як знайти компроміс з підприємцями, що перебувають на спрощеній системі 
оподаткування. Він пропонує встановити баланс між додатковими обмеженнями для 
платників єдиного податку і новими можливостями для тих із них, хто справді є малим 
бізнесом. Слід підтримати його погляд на те, що на сьогодні залишаються невирішеними в 
даній сфері два питання –  низька фіскальна ефективність та мінімізація оподаткування 
[7]. 

Спрощені режими оподаткування в Україні набули особливої популярності серед 
платників податків – суб’єктів малого підприємництва. Ця система була зрозумілою в 
правилах адміністрування податків. Що дала спрощена система оподаткування, обліку і 
звітності у сфері малого бізнесу в кількісному і якісному аспекті? Наприклад, за п’ять 
років після впровадження «спрощенки» указом Президента кількість суб’єктів сплати 
єдиного податку збільшилася в шість разів, податкові надходження до бюджету від них – 
в 12 разів. Це свідчить про те, що ця система широко використовується у сфері малого 
підприємництва і дію її необхідно продовжувати. Спрощена система оподаткування 
потребувала не лише законодавчого закріплення, а й врегулювання існуючих колізій [4]. 

Реформуючи спрощену систему оподаткування не можна не звертати увагу на ті 
негативні наслідки, до яких вона привела. По-перше, це застосування схем ухилення від 
оподаткування, коли юридичні особи вступають у трудові стосунки з приватними 
підприємцями – платниками єдиного податку, які не є платниками податку на додану 
вартість. Звісно, через це негативне явище відбуваються досить значні втрати бюджетних 
надходжень і, відповідно, тих сфер, що фінансуються з державного бюджету. І тому, 
безумовно, необхідно поставити бар’єр в цій прогалині в діючому законодавстві, який би 
унеможливив такі суттєві податкові зловживання. По-друге, деякі підприємства 
пропонують своїм штатним працівникам реєструватися суб’єктами підприємницької 
діяльності – платниками єдиного податку, та продовжувати виконувати на підприємстві ті 
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ж самі обов’язки, але при цьому сплачувати лише єдиний податок. Отже, відбувається 
суттєва мінімізація сплати податкових зобов’язань [4]. 

З іншого боку виникла ситуація, за якої через громіздку, витратну й неефективну 
систему соціального забезпечення в сфері малого підприємництва суттєво ускладнилися 
процедури звітності, що призвело до руйнування первинних засад і природи спрощеності 
оподаткування, обліку і звітності та створення умов для економічного розвитку сектора 
малого бізнесу [4].  

Законодавство України характеризується значною нестабільністю, у тому числі і в 
сфері оподаткування. Внаслідок нечіткого законодавчого регулювання, створюються 
умови для уникнення оподаткування, а також використання суб'єктами малого 
господарювання спрощеної системи як схеми мінімізації податкових зобов'язань [8, с.87]. 

Отже, можна зробити висновок, що застосування спрощеної системи 
оподаткування пов'язане з системою ухилення від сплати податків. Ці недоліки 
спричинили поштовх для держави щодо подальшого реформування спрощеної системи 
оподаткування, яка б відповідала діючим ринковим умовам. 

Прийняття ПКУ супроводжувалося значними баталіями і дискусіями між 
державою та підприємцями, які перебували на спрощеній системі оподаткування, оскільки 
прописані в новому законодавстві зміни приводили фізичних осіб до загальної системи 
оподаткування, що було не вигідним для них. Передбачалося запровадження обмежень 
стосовно обсягів виручки до 300 тис. грн., що викликало незадоволення. В даному 
випадку це призвело до закриття низки малих підприємств через неспроможність сплати 
податків [8]. 

З 1 січня 2012 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 р., № 4014-VI [2]. З дня появи проекту 
цього Закону, він став об'єктом уваги підприємців, економістів-практиків, політиків, 
науковців. Основною причиною такого зацікавлення стали перспективи подальшого 
існування спрощеної системи оподаткування. Адже прийняття у 2010 р. Верховною Радою 
України ПКУ [1], який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і 
посилював контролюючі функції податківців, завело багатьох представників малого 
бізнесу в безвихідь і поставило під загрозу існування такої організаційно-правової форми 
ведення бізнесу, як приватний підприємець. Всі негативні прогнози підтвердили і 
статистичні дані Державної реєстраційної служби, згідно з якими у другому кварталі 2011 
р. кількість фізичних осіб-підприємців, які зареєстрували свою діяльність, скоротилася 
більш ніж у 2,5 раза, порівняно з аналогічним періодом 2010 р. За даними служби, за три 
місяці 2011 р. кількість підприємців скоротилася більш ніж на 10 тис., зокрема, у період з 
квітня по липень 2011 р. було зареєстровано близько 31 тис. підприємців, тоді як 
припинили свою діяльність майже 42 тисячі [3]. 

Водночас варто зазначити, що незмінною для платників єдиного податку 
залишається вимога щодо сплати єдиного соціального внеску (далі- ЄСВ) в розмірі, не 
меншому за мінімальний страховий внесок – 34,7%, що для підприємців першої групи 
залишатиметься досить обтяжливим у фінансовому плані. Мінімальний страховий внесок 
є однаковим для всіх трьох груп підприємців, платіж до Пенсійного фонду підприємець 
буде зобов'язаний сплатити незалежно від суми сплаченого єдиного податку, отриманого 
доходу чи прибутку від своєї діяльності. Вважаємо такий підхід неправильним, оскільки 
саме значна сума ЄСВ є тим чинником, що нівелює позитивний вплив нововведень. Деякі 
науковці [4;9] пропонують повернутися до «старої» схеми, за якої внески до Пенсійного 
фонду та фондів соціального страхування були включені до складу єдиного податку, 
однак, враховуючи складне фінансове становище Пенсійного фонду, така ідея видається 
нам не надто реалістичною. Більше того, як зазначає П.Т. Колісніченко, сплата страхових 
внесків у складі єдиного податку не дає змоги здійснити їх персоніфікацію, що відповідно 
створює проблеми із зарахуванням страхового стажу [10, с. 132]. Існує також і 
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протилежна точка зору, прихильники якої вважають, що сплата страхових та пенсійних 
внесків має здійснюватись на загальних підставах [4], що, власне, і передбачає існуюча на 
сьогодні система оподаткування і пенсійного забезпечення. Погоджуючись із 
необхідністю забезпечення наповнення Пенсійного фонду, водночас вважаємо, що ставка 
ЄСВ у розмірі 34,7 % є занадто високою для підприємців – платників єдиного податку. 
Зокрема, це найвища ставка із всіх країн СНД: у Російській Федерації вона становить 26 
%, у Грузії - 20 %, у Казахстані - 20 %, у Республіці Таджикистан-25% [4]. 

Варто також зазначити, що найбільшого навантаження зазнають платники першої 
групи, тоді як для фізичних осіб-підприємців третьої групи така ставка не буде надто 
обтяжливою, оскільки зазвичай до прийняття Закону вони працювали на загальній 
системі, за якої базою нарахування був оподатковуваний дохід (різниця між доходом і 
операційними витратами), відповідно і платежі ЄСВ зазвичай були досить великими [4]. 

Слід відмітити думку В. Проніної, яка зазначає, що разом з новим 2013 роком в 
силу вступили нові соціальні стандарти, серед яких майже всіх підприємців як на 
загальній системі оподаткування, так і на єдиному податку цікавить показник мінімальної 
заробітної плати, від якої залежить сума єдиного соціального внеску, яку необхідно 
сплачувати протягом року як за себе так і за найманих працівників. Вкінці 2013 року 
також дещо змінилися строки сплати ЄСВ для підприємців за себе. Цей пост, так би 
мовити, буде довідковою інформацією, скільки та коли треба сплачувати єдиного 
соціального внеску на протязі 2013 року підприємцям на єдиному податку та на загальній 
системі оподаткування. Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 
від 06.12.2012 р. № 5515-VI [12] затверджено наступі розміри мінімальної заробітної 
плати: 1147 грн. у періоді з 01.01.2013 по 30.11.2013., 1218 грн. у періоді з 01.12.2013 по 
31.12.2013. Отже, на відміну від минулого 2012 року, коли показник мінімальної 
заробітної плати змінювався цілих чотири рази, у 2013 році він зміниться лише один раз 
[11]. 

Все це свідчить про те, що існуючий підхід до сплати ЄСВ підприємцями на 
спрощеній системі має бути вдосконалено. З цією метою існує лише два альтернативні 
напрями вдосконалення: 

1. Зниження мінімального розміру страхового внеску для платників єдиного 
податку першої групи. При цьому варто передбачити компенсацію втрат Пенсійного 
фонду від такого зниження (із коштів бюджету або інших джерел). Такий підхід дасть 
змогу зберегти соціальну спрямованість спрощеної системи, однак його реалізація 
потребуватиме залучення додаткових фінансових ресурсів держави. Водночас нескладні 
розрахунки показують, що такий захід не буде надто витратним для держави [4]. 

2. Надати право підприємцям на спрощеній системі відмовитися від участі у 
системі обов'язкового пенсійного соціального страхування за умови їхньої добровільної 
участі у другому та/або третьому її рівнях. Іншими словами, звільнити підприємців від 
обов'язку сплати внесків до Пенсійного фонду за умови, якщо вони будуть діючими 
членами системи добровільного пенсійного страхування (наприклад, недержавного 
пенсійного фонду). Реалізація такого заходу матиме двосторонній ефект: по-перше, дасть 
змогу підприємцям самостійно приймати рішення щодо розмірів, інтенсивності пенсійних 
внесків; по-друге, стимулюватиме розвиток системи недержавного пенсійного 
страхування, що також є важливим чинником загальноекономічного розвитку в країні [4].  

Отже, з усього вищезазначеного можна зробити висновок про те, що прийняття у 
2011 р. ПКУ [1] не призвело до якісних змін у законодавчих умовах оподаткування малого 
та середнього бізнесу. Масове невдоволення підприємців змінами у податковій політиці 
зумовило колізійні питання практичного характеру адміністрування єдиним податком в 
Україні. На сьогодні можна констатувати, що спрощена система оподаткування, обліку та 
звітності є провідною частиною державної політики в сфері євро інтеграції, що вимагає в 
свою чергу впровадження новітніх технологій та способів модернізації ведення бізнесу, як 
це практикується в провідних державах світу з достатньо розвинутою економікою.  
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Анотація. У роботі досліджений сучасний стан нормативно-правового регулювання порядку атестації працівників ОВС 

України. Встановлений зміст критеріїв, за якими оцінюється діяльність працівників ОВС України. Проаналізовані проблемні моменти 
у функціонуванні системи оцінки персоналу органів внутрішніх справ України та запропоновані шляхи їх вирішення з позицій науки 
адміністративного права. Визначені перспективні напрями подальших розвідок з досліджуваних питань. 
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Аннотация. В работе исследовано современное состояние нормативно-правового регулирования порядка аттестации 

сотрудников ОВД Украины. Установлено содержание критериев, по которым оценивается деятельность сотрудников ОВД Украины. 
Проанализированы проблемные моменты в функционировании системы оценки персонала органов внутренних дел Украины и 
предложены пути их решения с позиций науки административного права. Определены перспективные направления дальнейших 
исследований по рассмотренным вопросам. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, аттестация, оценка работы. 
Annotation. In this paper we have investigated the current state of legal regulation of the order of certification of law enforcement 

officers of Ukraine. Found to contain the criteria by which to assess the activities of law enforcement officers of Ukraine. Analyzed the problem 
points in the functioning of the system of personnel evaluation of internal affairs of Ukraine and ways of their solutions from the standpoint of 
science of administrative law. Identified areas for further research on the issues discussed. 

Keywords: the internal affairs, certification, evaluation of employee performance. 

 
Ефективність діяльності органів внутрішніх справ України безпосередньо залежить 

від результатів діяльності кожного працівника. Відтак, одним із важливих напрямів 
роботи підрозділів кадрового забезпечення МВС України є процес оцінювання показників 
діяльності працівників органів внутрішніх справ України. 

Як зазначає В.М. Плішкін, оцінюванню кадрів керівництво органів і підрозділів 
внутрішніх справ повинно приділяти постійну увагу, оскільки цей елемент роботи з 
кадрами дає можливість керівництву скласти загальне системне уявлення про наявний 
кадровий склад системи, стан роботи з кадрами, виявити проблеми в цій роботі, щоб 
намітити реальні шляхи їхнього розв’язання [1, С.619]. 

При цьому, підвищення ефективності оцінки персоналу ОВС є неможливим без 
належного адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, що виникають у 
даній сфері.  

Відтак, наукове дослідження обраної проблематики сприятиме підвищенню 
ефективності процесів управління персоналом органів внутрішніх справ та дозволить 
удосконалити результати функціонування даної державної інституції у цілому. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій у яких започатковане розв’язання 
проблеми та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена 
стаття. 

Окремі проблеми розвитку системи оцінки персоналу державних органів ставали 
об’єктом дослідження наступних вчених: О.М. Бандурки, В.Ю. Кікінчука, В.Р. Кравця, 
С.В. Пєткова, А.А. Пилипенка, В.М. Плішкіна, Д.В. Приймаченка, Т.О. Проценка, А.П. 
Рачинського, О.С. Савєльєва, В.О. Соболєва та інших. 

Разом з тим, результати дослідження зазначених науковців свідчать про 
необхідність додаткового аналізу проблематики підвищення ефективності оцінки 
персоналу органів внутрішніх справ з позицій науки адміністративного права. 

Постановка завдань. 
Основними завданнями, розв’язанню яких присвячена дана стаття, є наступні. 
1. Дослідити сучасний стан адміністративно-правового регулювання порядку 

атестації працівників ОВС України. 
2. Встановити зміст критеріїв, за якими оцінюється діяльність працівників ОВС 

України. 
3. Визначити проблемні моменти у функціонуванні системи оцінки персоналу 

органів внутрішніх справ України та запропонувати шляхи їх вирішення з позицій науки 
адміністративного права. 

4. Визначити перспективні напрями подальших розвідок з досліджуваних 
питань. 

Виклад основного матеріалу. 
Нині основним інструментом, за допомогою якого визначається результативність 

та ефективність практичної діяльності працівників ОВС України, є атестація. 
Атестація (від лат. attestation – свідчення підтвердження) – перевірка та оцінка 

ділової кваліфікації працівників на предмет їх відповідності займаній посаді або 
здійснюваній роботі [2, С.161]. Вона сприяє підвищенню відповідальності за ефективність 
і якість роботи раціональнішій розстановці кадрів із урахуванням їх професійної 
майстерності досвіду та складності виконуваних робіт 

Сучасні вчені розрізняють атестацію в широкому й вузькому значенні. Атестацією 
в широкому розумінні є визначення кваліфікації рівня знань працівника, відповідності 
його ділових якостей певній професії, кваліфікації, посаді [4, С.899]. Атестація у вузькому 
розумінні – це перевірка, що проводиться роботодавцем за допомогою атестаційної комісії 
з метою постійного підвищення ділової активності працівників, покращення їх підбору; це 
періодична перевірка ділових, організаторських, моральних і особистих якостей 
працівників певної категорії у спеціальній організаційній формі [3, С.91]. 

Слід зауважити, що у нормативних документах системи МВС України у якості 
синоніму поняття «атестація» вживається також споріднений термін «атестування» 
(зокрема – у Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів 
внутрішніх справ України, затвердженій наказом МВС України від 22.03.2005 року № 181 
[5]). 

Разом з тим, враховуючи що у документах вищого рівня, а саме – у чинному 
Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів 
внутрішніх справ, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 
року № 114 [6], використовується саме лексична одиниця «атестація», ми у власному 
дослідженні будемо послуговуватися саме даним терміном у якості рівнозначного 
поняттю «атестування». 

Відповідно до нормативних документів, атестація працівників ОВС України 
проводиться з метою вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ, підвищення 
ефективності їх роботи та підтвердження професійного рівня працівників відповідно до 
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів 
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внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
Української РСР від 29 липня 1991 року №114 [6]. 

Головним завданням атестації є оцінка ділових, професійних, особистих якостей 
особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ, їх освітнього та 
кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, 
визначення відповідності посадам, які вони обіймають, стимулювання їх творчої 
активності та відповідальності за стан боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку, 
визначення перспектив їх службової кар’єри, запобігання вчиненню працівниками органів 
внутрішніх справ України протиправних дій, а також виявлення таких працівників, які не 
спроможні виконувати покладені на них завдання [5]. 

Одним із обов’язкових принципів атестації є об’єктивність оцінки, яка досягається 
шляхом оцінювання ефективності роботи працівників на основі певних критеріїв. 

Відповідність даному принципу атестації працівників ОВС можливо визначити 
шляхом наукового аналізу основних стадій проведення атестації та дослідження переліку 
критеріїв оцінювання діяльності працівників ОВС України. 

Згідно із чинними нормативними документами [5, 6], до основних стадій атестації 
працівників ОВС України входять [7, С.180-183]: 

1) підготовка атестації (зокрема, підготовка планів атестування особового складу 
органів та підрозділів МВС України за встановленою формою у визначені терміни; 
створення атестаційних комісій; доведення до особового складу планів проведення 
атестування; проведення інструктивних нарад з відповідними начальниками, головами та 
членами атестаційних комісій, а також працівниками підрозділів роботи з персоналом; 
доведення до особового складу органів та підрозділів МВС України схеми атестування);  

2) проведення оцінки та здійснення контролю за працею працівників ОВС України 
(зокрема, проведення з працівниками, які підлягають атестуванню, індивідуальних бесід; 
ретельне опрацювання отриманої інформації щодо працівників та врахування її при 
складанні атестаційних листів; складання, у разі необхідності, заліків з бойової та 
службової підготовки, проходження медичного обстеження); 

3) прийняття рішень відповідним керуючим органом чи керівником за 
результатами атестації. Зміст даної стадії атестації полягає у підготовці та прийнятті 
атестаційного листа на особу, що атестується. Атестаційний лист розглядається на 
засіданні атестаційної комісії в присутності працівника, який атестується. У ході засідання 
атестаційна комісія має право робити запити про надання необхідних матеріалів і 
документів, що стосуються службової діяльності працівника [5]; 

4) вирішення виникаючих спорів, пов’язаних з проведенням атестації та її 
результатами. Так, у разі незгоди з відомостями, відображеними в атестаційному листі, 
особа, яка атестується, негайно викладає свої мотивовані заперечення в окремому рапорті 
[5]. У таких випадках керівник безпосереднього начальника протягом 10 днів організовує 
додаткову перевірку і готує висновок по суті цих заперечень, з яким ознайомлюється 
працівник, який атестується. При відмові працівника, який атестується, від підпису 
безпосереднім начальником про це складається акт за підписом не менше як трьох 
працівників служби. У разі незгоди з висновком атестаційної комісії особа рядового чи 
начальницького складу після засідання атестаційної комісії протягом 10 днів з часу 
оголошення цього висновку подає мотивований рапорт на ім’я прямого начальника. 
Рапорти підлягають розгляду у місячний термін з дня подання;  

5) реалізація рекомендацій атестаційних комісій щодо вдосконалення праці 
працівників ОВС України та всієї системи ОВС України в цілому. Зміст даної стадії 
атестації працівників ОВС України полягає в тому, що начальники всіх рівнів з 
урахуванням висновків атестаційної комісії та рішення начальника, який їх затвердив, 
повинні у двомісячний термін забезпечити їх реалізацію. Після ознайомлення особи, яка 
атестується, з висновком атестаційної комісії атестаційні листи в десятиденний термін 
пересилаються в установленому порядку до підрозділів роботи з персоналом і 
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долучаються до особових справ атестованих працівників. Особи, рекомендовані на 
висунення на вищі посади, зараховуються до резерву кадрів, а особи, яким рекомендовано 
отримати відповідну освіту, – до списків кандидатів для вступу до вищих навчальних 
закладів МВС України.  

6) підведення підсумків атестації. Зміст цієї стадії атестації працівників ОВС 
України полягає в тому, що начальниками за відповідними матеріалами працівників 
підрозділів роботи з персоналом щорічно підбиваються підсумки атестації та реалізації 
висновків атестування щодо осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх 
справ України. Результати підсумків атестації зазначаються у звіті, який надсилається до 
Департаменту по роботі з персоналом МВС України не пізніше 25 грудня кожного року, 
за встановленою формою. 

Результати аналізу основних етапів проведення атестації у системі МВС України 
свідчать про те, що об’єктивність оцінки працівників ОВС забезпечується наступним 
чином. 

По-перше, на етапі проведення оцінки та здійснення контролю за працею 
працівників ОВС України з працівниками, які підлягають атестуванню, проводяться 
індивідуальні бесіди; отримана інформація щодо працівників ретельно опрацьовується та 
враховується при складанні атестаційних листів; у разі необхідності, складаються заліків з 
бойової та службової підготовки, здійснюється медичне обстеження. 

По-друге, у ході розгляду атестаційного листа на засіданні атестаційної комісії є 
присутнім працівник, який атестується, та який може викласти зауваження до тих чи 
інших відомостей, викладених у атестаційному листі. 

По-третє, у результаті всебічного та неупередженого розгляду показників роботи, 
професійної компетентності працівника та його ділових та особистих якостей атестаційна 
комісія шляхом відкритого голосування уповноважена приймає один з висновків: 
займаній посаді відповідає або займаній посаді не відповідає. 

По-четверте, у разі незгоди з відомостями, відображеними в атестаційному листі, 
особа, яка атестується, може викласти свої мотивовані заперечення в окремому рапорті. 

Важливого значення за цих умов набуває зміст критеріїв, за якими оцінюється 
діяльність працівників ОВС України. У чинних нормативних документах дані критерії 
визначені наступним чином [5]: 

 показники роботи; 
 професійна компетентність працівника; 
 ділові та особисті якості. 
У свою чергу, сучасні науковці, зазвичай виділяють основні і додаткові критеріїв 

оцінювання діяльності працівників ОВС України. Так, О.С. Бурлака, до основних 
критеріїв оцінювання включає: рівень професійних знань та вмінь; рівень професійної 
підготовки; рівень культури [8, С.13].  

Додатковими критеріями оцінювання діяльності працівників ОВС України є 
найбільш характерні та необхідні для служби особисті якості:  

 дисциплінованість, уміння спілкуватися з громадянами, колегами по службі, 
здатність працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі та серед 
населення, прагнення до удосконалення своєї діяльності;  

 стан здоров’я та фізична підготовленість, уміння володіти табельною зброєю та 
спеціальними засобами захисту, здатність переносити труднощі служби та життя; 
поведінка поза службою;  

 основні найбільш характерні та істотні недоліки по службі та особисті недоліки;  
 інші моменти, які заслуговують на увагу для більш повної характеристики 

підлеглого; 
 рекомендації щодо подальшого використання по службі [8, С.13]. 
Результати аналізу системи принципів атестації, основних стадій проведення 

атестації та критеріїв оцінювання діяльності працівників ОВС України свідчать про 
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існування наступних проблемних моментів у функціонуванні системи оцінки персоналу 
органів внутрішніх справ України. 

1. У ході атестації оцінюється рівень відповідності працівника займаній посаді. 
Разом з тим, на нашу думку, крім зазначеного, у першу чергу має бути оцінений рівень 
досягнення визначених посадовою інструкцією показників роботи. Саме за таких умов, 
оцінка співробітника дозволить включити в себе такі критерії, які у посадовій інструкції 
зазвичай не відображені: ділові та особисті якості; рівень культури; прагнення до 
удосконалення своєї діяльності. Крім того, ми вважаємо, що оцінювання рівня досягнення 
визначених посадовою інструкцією показників роботи дозволить підвищити 
зацікавленість працівників ОВС, у першу чергу, у результатах роботи, а не висувати на 
перше місце виключно відповідність певним сталим критеріям. 

2. Частина існуючих критерії оцінки є недостатньо об’єктивними. Досить 
об’єктивними слід вважати такі критерії як: показники роботи; рівень бойової та 
службової підготовки; фізичний стан працівника. Поряд з цим, у чинних нормативних 
документах чітко не визначено шкалу оцінки таких показників як: професійна 
компетентність працівника; його ділові та особисті якості; рівень культури; авторитет у 
колективі та серед населення; прагнення до удосконалення своєї діяльності. Така ситуація 
апріорі створює передумови для необ’єктивної оцінки зазначених показників у ході 
атестації. У даному питанні вважаємо за доцільне приєднатися до думки В.Ю. Кікінчука, 
який зазначає, що дієвість і ефективність атестації працівників органів внутрішніх справ 
України безпосередньо залежить від критеріїв оцінки їх діяльності та методик її 
проведення [7, С.184]. 

3. Потребує удосконалення система результатів оцінки працівника. На сьогодні, 
за результатами оцінки атестаційна комісія може прийняти одне із двох рішень: працівник 
або «відповідає займаній посаді», або «не відповідає займаній посаді» та додатково надати 
рекомендації стосовно подальшого переміщення працівника за посадами (вища, нижча, 
рівнозначна); зарахування до резерву кадрів на висунення; направлення до вищого 
навчального закладу МВС України для навчання; звільнення з органів внутрішніх справ. 
Разом з тим, як свідчать результати проведеного нами опитування працівників ОВС, існує 
необхідність підвищення диференціації рішень у відповідності із фактичними 
показниками роботи кожного окремо взятого працівника за певний період, у якому 
проводиться оцінювання. А саме – у випадку прийняття рішення, згідно із яким працівник 
відповідає займаній посаді, у результатах атестації має бути відображений фактичний 
рівень досягнення визначених показників. 

Існує ряд недоліків у правовій регламентації атестації працівників ОВС, серед яких 
науковцями, у першу чергу, називаються: відсутність чіткого процесуального порядку 
проведення атестації; неповне визначення підстав для проведення атестації; відсутність 
правового механізму захисту прав осіб, які підлягають атестуванню; невизначеність 
порядку участі громадян, громадських організацій, представників органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, представників засобів масової інформації в 
атестаційному процесі; невизначеність порядку доведення результатів атестації до 
громадськості та інші [8, С.10]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. 
Проведене нами дослідження дозволило дійти висновку про те, що атестація у 

якості єдиного засобу оцінки не дозволяє забезпечити вирішення усіх визначених завдань 
оцінювання персоналу органів внутрішніх справ України. 

Враховуючи отримані результати, ми вважаємо, що одним із перспективних 
напрямів підвищення ефективності функціонування персоналу органів внутрішніх справ є 
удосконалення системи оцінки співробітників ОВС України. 
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Анотація. Автор розглядає екологічні та соціально-економічні засади, які обумовлюють потребу у суспільному регулюванні у 

галузі використання та охорони питної води, роль законодавства у забезпеченні екологічної безпеки та  у розвитку екологічного права 
України.  
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Аннотация. Автор рассматривает экологические и социально-экономические основы, определяющие потребность в 

общественном регулировании отношений в области использования и охраны питьевой воды, роль этого законодательства в обеспечении 
экологической безопасности и в развитии экологического права Украины. 
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regulation. He also presents the role of legislation in the ensuring of environmental safety and in the development of environmental law in Ukraine. 
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З утвердженням незалежної Української держави виникає потреба докладно 

регламентувати сферу прав і свобод людини і громадянина[1], зокрема і такий ключовий 
елемент каталогу цих прав і свобод, як екологічні права. Важливою складовою таких прав 
і свобод є право людини на питну воду належної якості, а також на доступність цього 
суспільного блага для кожної людини в нашій країні, що можна в цілому визнати 
складовим елементом конституційного права кожного на сприятливе для життя і здоров’я 
довкілля[2]. Комплексне регулювання та забезпечення реалізації такого права є вкрай 
актуальним питанням за сучасних екологічних та економічних умов функціонування 
українського суспільства та держави, які зіткнулися, зокрема, з чималим комплексом 
болючих та надзвичайно складних екологічних проблем. 

Адже нині, за умов швидкої технізації суспільного життя, нарощування 
антропогенного навантаження на довкілля, вичерпання природних ресурсів, доступ до 
такого важливого ресурсу, як питна вода, є питанням виживання людини та соціуму в 
цілому. Як слушно відзначив А.Х. Саїдов, “вода – це основа людського життя, вона була і 
залишається також основою для співробітництва між людьми, народами, країнами. Вода – 
це єдиний природний ресурс, попит на який був і залишається рушійною силою в усій 
історії людства. Вода заторкує всі аспекти людського розвитку, починаючи від економіки 
і закінчуючи культурними цінностями суспільства, є невід’ємною умовою збалансованого 
розвитку природного середовища”[3]. 

Як відомо, води належать до найцінніших національних багатств України. Вони 
відіграють важливу роль у житті суспільства, розвитку економіки країни, збереженні 
стану довкілля. Відтак їхнє значення як природного компонента та як важливого елемента 
екосистеми важко переоцінити[4]. 

Водночас саме питна вода є ключовим чинником у забезпеченні життєдіяльності 
людини і суспільства в цілому, належного рівня здоров’я населення, задоволення 
життєвих та побутових потреб суспільства, а також його господарського розвитку. 
Суспільні відносини, пов’язані з нею, відповідно, можна розглядати в екологічному[5; 6], 
економічному[7] та в суто правовому вимірах. Провідним, очевидно, є розгляд проблеми 
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питної води саме в екологічному вимірі. Зокрема, науково обґрунтовано, що 
водноресурсний потенціал країни слід розглядати насамперед з огляду на збереження ролі 
питних водних ресурсів у формуванні довкілля як екологічного каркасу[8]. 

Відзначаючи суспільну цінність та важливість питної води для життєдіяльності 
суспільства, колишній Генеральний секретар ООН Кофі Анан в одній із своїх доповідей 
зауважив, що вода – це безцінний скарб. Без неї люди не спроможні прожити, і водночас її 
нічим замінити. Окрім того, водні ресурси вкрай вразливі: діяльність людини згубно 
позначається на кількості та якості прісної води[9]. 

Питна вода має розглядатися як необхідна умова забезпечення (гарантування) 
здоров’я людини яке визнається юридичною наукою основною правовою цінністю 
сучасності[10]. На користь такого висновку свідчить і чинні законодавчі формулювання. 
Зокрема, Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» визначено, що громадяни мають право на безпечну для здоров’я і життя питну 
воду (стаття 4). При цьому обов’язок забезпечення жителів міст та інших населених 
пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних 
норм і державного стандарту, покладено на органи виконавчої влади і місцевого 
самоврядування (стаття 18) [11]. 

Пов’язаність права на охорону здоров’я із правом на забезпечення людей якісною 
питною водою обумовлює першорядне значення цих категорій. Адже вони “стосуються 
кожного, перебувають сьогодні в першому ряду прав за своєю пріоритетністю, життєвою 
необхідністю та вагомістю, значною мірою перетинаються з іншими основоположними 
правами і законними інтересами громадян, залежать від них”[12].  

Як зауважив свого часу видатний французький вчений-медик Л. Пастер, 85% 
хвороб ми п’ємо. Та і нині, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 80% 
усіх захворювань нині прямо чи опосередковано пов’язані із вживанням забруднень і 
мутагенної води[13]. Майже щороку близько 3,5 мільйонів випадків смертей пов’язують з 
неякісним водопостачанням, санітарією та гігієною переважно в країнах, що 
розвиваються. Численні дослідження встановили значення питної води у поширенні 
кишкових інфекцій (холера, черевний тиф, дизентерія тощо), вірусних (інфекційний 
гепатит, аденовірусні захворювання, поліомієліт тощо) та інших захворювань[14; 15; 16.  

Тому, забезпечення належної якості й достатньої кількості придатної для 
споживання людиною питної води вважається нині також однією з провідних проблем 
гарантування екологічної безпеки суспільства на його шляху до сталого розвитку[9]. 

На Конференції ООН зі сталого розвитку, яка відбулася в Ріо-де-Жанейро 
(РІО+20), проблеми якості води займали важливе місце в обговоренні і розглядалися під 
кутом зору шляхів, що стосуються якості води, забезпеченості енергією та продуктами 
харчування. Окреслюючи важливість проблеми якості питної води у ХХІ ст. на РІО+20 
наголос було зроблено на глобальних процесах, що спричинили погіршення якості водних 
ресурсів, що стає лімітуючим чинником безпеки питного і господарського 
водопостачання. До безпеки водокористування, враховуючи стратегічне значення у 
забезпеченні питного, господарського та технічного водопостачання, віднесено 30 
природоохоронних цілей й тільки по одній - розширення доступу до чистої питної води – 
відмічено значний прогрес. Щодо формування якості води у світі, що визначає безпеку 
водокористування, то зберігається тенденція вбік її погіршення[9]. 

 Зазначене об’єктивно вказує на те, що нині дослідження проблематики 
повноцінного забезпечення суспільства питною водою належною якості є важливим 
завданням, вирішити яке неможливо поза правовим контекстом, поза засобами 
нормативно-регулятивного впливу. Її розв’язання, зокрема, вбачається в законодавчому 
закріпленні таких суспільних відносин, які б максимально сприяли досягненню згаданого 
суспільного пріоритету. Водночас саме системний підхід до розв’язання даної проблеми 
дасть змогу забезпечити такий рівень забезпечення суспільства питною водою, який 
уможливить і збереження соціуму та здоров’я його членів, і подальший соціально-
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економічний розвиток українського суспільства, на що вказує досвід найбільш розвинених 
країн світу.  

Важливість питної води та питного водопостачання має глибоке історичне коріння. 
Зокрема, відомо, що саме зародження перших джерел людської цивілізації та їхній 
розвиток, як показує історичний досвід людства, тісно пов’язаний із залученням до 
господарського обігу джерел питної води, широким використанням ресурсів питної води, 
урізноманітненням способів питного водопостачання населення тощо.  

Дійсно, наявність достатніх водних ресурсів, у першу чергу питних, давало 
можливість не лише для виживання соціуму, але і для збільшення продуктів харчування, 
що було істотним стимулом для створення системи поділу праці і взаємного 
співробітництва. Наявність питної води була вагомим елементом у становленні такого 
оптимального екологічного балансу, який був необхідний на ранніх стадіях соціо- та 
політогенезу. Зокрема, найкраще такий оптимум виявив себе в долинах великих річок, 
розташованих у теплому і м’якому кліматі, з плодючими ґрунтами[17]. Істотним було 
також значення великих запасів питної води і для розгортання процесів урбанізації в 
стародавньому світі[17].  

Саме тому великі річки відомий російський історик Л.І. Мечников вважав 
основним чинником, що визначав зародження та розвиток цивілізації. “Чотири найдавніші 
великі культури всі зародилися і розвинулися на берегах великих річок. Хуанхе і Янцзи 
зрощують місцевість, де виникла і зросла китайська цивілізація; індійська, або ведійська, 
культура не виходила за межі басейнів Інду та Гангу; ассиро-вавилонська цивілізація 
зародилася на берегах Тигру та Євфрату – двох життєвих артерій Месопотамської долини; 
врешті, Стародавній Єгипет був, як стверджував давньогрецький “батько історії” Геродот, 
“даром” або “творенням Нілу”. Оскільки ж ці цивілізації виникли на берегах річок, Л.І. 
Мечников назвав їх річковими, а самі річки вважав великими вихователями людства[18]. 

Отже, найперші людські цивілізації – Єгипетська, Китайська, Індійська, а також 
цивілізація Міжріччя – цілком можуть бути названі за найменуваннями річок, довкола 
яких вони виникли, цивілізаціями Нілу, Янцзи, Інду і Гангу та Тигру і Євфрату[18; 19].  

На вирішальну роль іригаційних споруд у господарюванні, у “міській революції” та 
й, зрештою, у становленні первісної державності звертали увагу відомі вчені-історики Г. 
Чайлд та К. Віттфогель. Останній також висловив дещо категоричну гіпотезу, за якою 
саме становлення контролю за питною водою та питним водопостачанням сприяло 
соціальній диференціації стародавнього суспільства, оскільки саме ці процеси мали своїм 
наслідком зосередження сили та багатства в руках соціальної меншості, яка здійснювала 
контроль за водними ресурсами, що мало неабияке значення у виживанні давніх 
суспільств в розвиткові їх систем землеробства[20; 21].  

На важливу роль у житті суспільства питної води звертали увагу вже стародавні 
мислителі. Так, давньогрецький філософ Фалес Мілетський вбачав першопочаток усіх 
істот у воді, а Аристотель вважав, що воду однією з чотирьох основ усього сущого на 
нашій планеті (повітря, вода, земля та вогонь) [13].  

“Водні ресурси забезпечують усі сфери життя і господарської діяльності людини, 
великою мірою визначають можливості розвитку промисловості та сільського 
господарства, розміщення населених пунктів, організації відпочинку та охорони здоров’я 
людей”[22]. 

Об’єктивною основою такої своєрідності соціально-економічного розвитку 
суспільства стали природні властивості води в цілому та питної води зокрема. Адже в цих 
властивостях яскраво втілюється потенціал даного виду природних ресурсів, від 
урахування кого залежить і наукова обгрунтованість та ефективність дії екологічного 
права у відповідній сфері суспільних відносин[23]. Тому є сенс докладніше зупинитися на 
узагальненій їх характеристиці, щоб підійти до аналізу проблематики пріоритетності 
забезпечення сучасного суспільства питною водою належної якості як необхідної та украй 
важливої умови гарантування здоров’я і добробуту людини і суспільства в цілому.  
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Між тим, як зазначається в Основних засадах (стратегії) державної екологічної 
політики України на період до 2020 р. від 21.12.2010 р., за рівнем раціонального 
водокористування та якості води Україна нині, за даними ЮНЕСКО, посідає лише 95-е 
місце серед 122 країн світу[24].  

Відомо, що основними джерелами забруднення водних об’єктів виступають 
підприємства житлово-комунального господарства, промисловості (зокрема, целюлозно-
паперової, хімічної, металургійної, поліграфічної, нафтопереробної, вугільної) та 
агропромислового комплексу, на долю яких припадає до 90% забруднень вод[25].  

При цьому самі підприємства питного водопостачання віднесені до групи 
промислових підприємств, що виробляють готову продукцію – питну воду, мають 
індустріально розвинутий технологічний комплекс, безперервний технологічний процес і 
за своєю виробничою природою близькі до об’єктів хімічної промисловості. Вони також 
достатньо рівномірно розташовані на території України, але як системно розвинуті 
промислові комплекси вони представлені у великих містах, де об’єктивно потреба в їх 
функціонуванні вища, а так само більшими є можливості для розвитку технологій та 
інновацій у цій галузі народного господарства[26]. 

Специфіка питного водопостачання в Україні полягає, за висновками фахівців, у 
тому, що воно на 75% базується на поверхневих джерелах і залежить від їх екологічної 
безпеки[27; 29]. При цьому саме у поверхневі водоймища України скидаються десятки 
тисяч тонн забруднюючих речовин. При цьому до числа найбільш небезпечних із них 
віднесені: іони металів, солі, токсичні і біологічно активні речовини, нафтопродукти, 
феноли, пестициди, поверхнево-активні речовини, хлорорганічні сполуки, ксенобіотики та 
інші сполуки, а також бактеріальні й вірусні забруднення, радіоактивні речовини 
природного і антропогенного походження та ізотопи елементів, мутагенні сполуки 
органічного і неорганічного походження[28; 29]. 

Якість зворотних (стічних) вод значною мірою не відповідає встановленим 
нормативам гранично допустимих скидів. Так, у 2010 р. у поверхневі водні об’єкти 
скинуто 7817 млн м3 стічних вод, що на 436 млн м3 більше порівняно з 2009 р. За даними 
інструментально-лабораторних вимірювань, якість води основних джерел 
централізованого водопостачання погіршується. За результатами спостережень, близько 
79 % проб, відібраних у 2010 р. у районах питних водозаборів, за одним або більше 
показниками не відповідали вимогам санітарних норм і правил для водойм, що 
використовуються для централізованого водопостачання. Якість води класифікується в 
основному як забруднена та брудна (ІІІ та ІV клас якості). За висновками Мінрегіонбуду 
України екологічний стан водойм, які є джерелами питного водопостачання, 
незадовільний[9]. 

Як показують дані, наведені в Національній доповіді про якість питної води та стан 
питного водопостачання в Україні у 2011 р., якість питної води основних джерел 
централізованого водопостачання на 70% не можна визнати задовільною. Так, із 663 проб, 
відібраних у 2011 р.  у районах питних водозаборів, 477 проб із більше ніж одним 
показником не відповідали вимогам санітарних правил і норм для водойм, що 
використовуються для централізованого водопостачання.  

Погіршення якості питної води обумовлюється, як зазначалося, збільшенням 
антропогенного навантаження на відповідні водні об’єкти. Внаслідок цього до річкового 
стоку і підземних водоносних горизонтів потрапляють понаднормативні обсяги 
органічних сполук, фенолів, нітратів, нафтопродуктів, патогенних мікроорганізмів. При 
цьому найбільший відсоток проб з перевищеннями нормативів був установлений у 
пунктах спостережень, розташованих у басейнах річок Дунаю (до 84%) та Сіверського 
Донця (до 83%), найменший – у басейні Дністра (до 12%)[30].  

Незадовільна якість питної води – це проблема, характерна на даний час для 
багатьох великих і промислово розвинених населених пунктів, зокрема, Києва, Харкова, і 
особливо – Маріуполя, де якість води найгірша в Україні, а також окремих регіонів, 
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наприклад, Донецької та Луганської областей[31]. Зокрема, якщо в середньому по країні 
4% проб води не відповідає санітарним нормам, то на Харківщині ця цифра в два рази 
більша. Якість води в колодязях і джерелах ще гірша, а вода у водних об’єктах регіону 
більше нагадує стічну[32]. Ця проблема значною мірою пов’язана з недостатнім рівнем 
очищення відпрацьованих вод суб’єктами економічної діяльності та недостатнім рівнем 
використання оборотної води.  

Високий рівень використання для виробничих потреб оборотної та повторно води 
(93 % або більше) спостерігається у 7 з 27 регіонів України (Івано-Франківська, 
Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Харківська та Хмельницька області). 
Причому це регіони, які займають діаметрально протилежні позиції за багатьма 
характеристиками: рівнем урбанізації, структурою економіки, рівнем життя населення, 
географічним положенням[33]. Хоча, безумовно, значимість даної проблеми в регіонах 
високої урбаністичності істотно вища[34]. 

Одинадцять областей України досі користуються привізною питною водою. 
Наприклад, у Запорізькій області такою послугою користуються 38 % населених пунктів 
та 7 % населення[9]. 

Водночас існують великі проблеми з цілодобовим постачанням питної води. Лише 
у Харківській та Тернопільській областях воно доступно для 100 % населених пунктів. 
Найгіршою ситуація залишається в Одеській області, де вода за графіком подається у 95 % 
населених пунктів і для 41 % населення. Не краща ситуація на Донеччині. Це підвищує 
ризики хімічного і бактеріологічного забруднення питної води, особливо в умовах 
кородованих та підтоплених водопровідних і каналізаційних мереж[9]. 

Як зауважується в літературі, нині в аварійному стані перебувають 33,3% 
водопровідно-каналізаційних мереж, зношеність основних фондів сягає 62,2%, втрати 
питної води складають 36,9%. Як наслідок, перевитрачаються матеріальні та енергетичні 
ресурси, зростає собівартість послуг[35]. 

При цьому в Україні станом на 2009 р. для 25% систем водопостачання та 
водогінних мереж закінчився термін амортизації, 22% систем водопостачання потребують 
невідкладного ремонту, 35% із них вийшли з ладу. Обладнання, що потребує ремонту, не 
відповідає сучасним вимогам споживачів. Ситуацію ускладнює застарілий ГОСТ, вимоги 
якого зумовлено не сучасними потребами людей, а реальними можливостями очищення 
води технікою як мінімум двадцятирічної давності[36]. 

Незадовільний, а подекуди й катастрофічний стан водних ресурсів та проблем 
водопостачання в Україні ілюструють численні публікації у ЗМІ випадків, забруднення 
вод, погіршення якості питної води, порушення санітарного стану водоохоронних зон та 
рекреаційних об’єктів тощо[37; 32; 38]. При цьому існуючі проблеми забезпечення 
питною водою населення є однією з чинників погіршення стану національної безпеки 
країни[39] та однією з причин соціальної напруженості в окремих населених пунктах та 
регіонах України, що негативно позначається на міжнародному іміджі Української 
держави загалом[9]. 

Наведені дані щодо стану та проблем питної води та питного водопостачання 
населення в Україні зумовлюють глибоку об’єктивну обумовленість правового 
регулювання суспільних відносин у галузі використання питної води та, відповідно, 
подальший розгляд питання сутності та змісту пріоритетності вирішення даної проблеми 
у чинному законодавстві. Адже “відсутність належного правового регулювання відносин 
у галузі задоволення потреб населення в питній воді нормативної якості призводить до 
виникнення кризових явищ у демографічній ситуації та водогосподарській обстановці”[2]. 
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Анотація. Автор розглядає проблеми теорії права та фінансового і банківського права зокрема, економіко-правові проблеми 

незалежності Національного банку України як умови ефективної фінансової політики держави та стабільності її економіки, а право 
Національного банку України на ухвалення норм права як одну із важливих ознак його незалежності.  

Ключові слова: незалежність Національного банку України, нормотворча діяльність Національного банку України. 
Аннотация. Автор рассматривает проблемы теории права, финансового и банковского экономико-правовые проблемы 

независимости Национального банка Украины как условия эффективного развития финансовой политики государства, стабильности 
его экономики, а право Национального банка Украины на принятие правовых норм как одно из важных условий его независимости. 
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Abstract: The author deals with the problems of the theory of law, financial law and banking law and, in particular, economic and 
legal issues of independence of the National Bank of Ukraine as a guarantee for an effective financial policy and economic stabilityand the right 
of the National Bank of Ukraine for the approval of norms as one of the most important aspects of its independence. 

Keywords: independence of the National Bank of Ukraine, norm-setting activities of the National Bank of Ukraine 

 
Нормотворча незалежність НБУ є невіддільним елементом його загальної статусної 

незалежності. Самостійність НБУ як органу державної влади проявляється в його 
самостійному праві видавати власні нормативно-правові акти з питань визначеної йому 
компетенції. Адже саме нормативно-правові акти є основним засобом встановлення 
правових норм.   

Отже, в цьому елементі виявляються проблеми нормотворчої компетенції НБУ, 
обсяг врегульованих ним суспільних відносин тощо.  

Водночас саме нормотворчість дає змогу віднести рішення НБУ, як органу 
державної влади, до загальнообов’язкових правил поведінки шляхом їх закріплення в 
підзаконних нормативно-правових актах.  

В юридичній літературі неодноразово вказувалося на те, що саме наявність 
державно-владних повноважень, статусу НБУ як органу державного управління 
обумовлюють його повноваження з прийняття власних нормативно-правових актів. Таким 
чином, статус органу обумовлює його нормотворчість. Хоч, очевидно, можна твердити і 
про зворотну закономірність: наділення законом НБУ повноваженнями власної 
нормотворчості, яка має відносно самостійний характер, власне місце у системі 
нормативно-правових актів України, характеризується особливим порядком розробки, 
прийняття, введення в дію актів НБУ тощо характеризує НБУ як організаційно і 
функціонально відокремлений орган державної влади, наділений специфікою зокрема і в 
сфері реалізації державно-управлінських рішень та надання їм правової форми.  

Нормотворча функція невипадково вважається в юридичній літературі 
основоположною управлінською функцією центробанку, адже всі інші функції цього 
органу державного управління реалізуються саме у формі правових рішень, які містять 
норми права. створені центробанком, що спрямовуються на вирішення певних завдань 
його діяльності. Наявність же повноважень з ухвалення державно-владних рішень у формі 
правових приписів, звичайно, притаманна державним органам риса і є особливістю його 
правового статусу [1, с. 23].  

Видання нормативних актів, що є обов’язковими для виконання всіма учасниками 
банківських відносин, за винятком випадків, коли вони суперечать законам, вважається 
змістом нормотворчої функції НБУ Д.О. Гетманцевим та Н.Г. Шукліною [2].  

Дотримуючись концептуальних положень загального розуміння правотворчості, 
під нормотворчістю НБУ слід розуміти складову частину правотворчої діяльності держави 
та її органів, у даному разі НБУ, щодо встановлення, зміни та скасування правових норм, 
які відповідно до Конституції та законів України регулюють відносини у сфері 
банківської діяльності, здійснення грошово-кредитної політики, валютної політики та 
інших функціональних напрямів діяльності НБУ, що охоплюються встановленою 
законодавством його компетенцією. В її основі полягають суспільні потреби та інтереси, 
що володіють значним ступенем сформованості і втілення яких у суспільну практику 
неможливе поза правовими формами визначення загальнообов’язкових правил поведінки, 
що мають регламентувати поведінку відповідних суб’єктів правовідносин. 

Водночас підставами здійснення такої нормотворчості є загальні принципи 
правотворчої діяльності, зокрема такі, як демократизм, конституційність і законність, 
гуманізм, професійність, принцип перманентного вдосконалення нормативно-правових 
актів, що приймаються (М.Н. Марченко) [3, с. 566]. До них іноді додають також принцип 
науковості (В.С. Нерсесянц) [4, с. 308], системності, гласності, оперативності, поєднання 
динамізму та стабільності, плановість, старанність та скрупульозність підготовки, техніко-
юридична досконалість та врахування місцевого досвіду (О.Ф. Скакун) [5, с. 317].  
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Якщо ж розглядати правотворчу діяльність НБУ як складову власне 
адміністративної правотворчості, маючи на увазі статус НБУ як адміністративного органу, 
спеціального органу державного управління, то тут виокремлюються такі принципи, як 
пріоритет владного органу у здійсненні функцій адміністративної правотворчості, 
врахування поточних характеристик правостворюючих факторів, принцип сумісності та 
політичної відповідальності за результати такої правотворчості (Є. Курінний) [6, с. 116].  

Як обґрунтовано зазначалося, нормативно-правові акти НБУ посідають вагоме 
місце серед джерел банківського законодавства України, що відзначалося вітчизняними 
дослідниками [7, с, 69]. Це також зумовлює доцільність дослідження правової природи 
цих актів.  

Нормативно-правові акти НБУ, разом з Конституцією та законами України, 
нормативно-правовими актами Президента та Кабінету Міністрів України, відіграють 
важливу роль у формуванні системи банківського законодавства і всієї банківської 
системи держави. Для останньої на сьогодні, поряд з багаторівневістю та полісуб’єктністю 
правового регулювання банківських відносин, притаманне кількісне превалювання 
нормативно-правових актів НБУ. Природно, що така ситуація має і позитивні, і негативні 
прояви. 

Початково, банківський сектор в Україні не мав надійного нормативно-правового 
підґрунтя для свого становлення і розвитку. Тож природно, що за умов браку саме 
законодавчих актів первинну нормотворчість у цій сфері мав здійснювати НБУ [7]. 
Підзаконні нормативно-правові акти, що їх видавав НБУ, додавалися до того масиву 
нормативно-правового регулювання банківської сфери (актів Президента та Кабінету 
Міністрів України), в якому тривалий час у системі правового регулювання була значно 
недостатня частка нормативних актів із силою закону. 

З одного боку, відсутність громіздкої процедури проходження всіх нормативно-
правових актів, що регламентують банківські відносини, винятково через парламент 
полегшує для НБУ можливості динамічно реагувати на зміни у фінансовій кон’юнктурі та 
економіці України.  

З другого ж боку, самі комерційні банки не застраховані від надлишкового 
адміністрування НБУ та прийняття ним таких актів, які погіршують стан банківського 
сектора економіки держави[7].  

До цього ж слід додати нечіткість законодавчого визначення компетенції НБУ, 
наявність у спеціальному Законі численних прогалин, що намагається компенсувати сам 
НБУ власною нормотворчістю.    

Проблеми нормотворчості НБУ пов’язані також із тим, що на сам НБУ 
покладаються часто прямо протилежні завдання, виконуючи які, він повинен балансувати 
між державою та комерційними банками.  

Так, з одного боку, НБУ має створити сприятливі умови для діяльності банківських 
установ для стабільного функціонування кредитно-банківської системи. Проте, з другого 
боку, його діяльність спрямовується на підтримку стабільності національної грошової 
одиниці, що досягається не завжди популярними для банків заходами адміністративного 
характеру[7]. Адже сам Закон України „Про Національний банк України” (стаття 63) хоч і 
встановлює обмеження вимог НБУ, проте робить це не вельми коректно, на наш погляд: 
„Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не 
передбачених законами України та нормативними актами Національного банку” [7]. 
Інакше кажучи, сам НБУ власними нормативними актами може зобов’язувати банки до 
виконання певних операцій, навіть не передбачених прямо законами України, тобто 
розширює власну компетенцію НБУ у сфері банківського регулювання поза межами 
власне Закону, що є неприпустимим.  

Зрозуміло, що зазначені вище обставини переводять проблему нормотворчої 
діяльності НБУ із суто теоретичної та організаційної проблеми самого НБУ у площину 
проблеми суто практичної та такої, яка стосується також взаємовідносин НБУ з іншими 
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органами влади, банківськими установами та впливає на стан банківського сектора країни 
в цілому.  

Можна твердити, що на сьогодні, поряд з істотним поступом уперед у сфері 
регламентації власне нормотворчої компетенції НБУ та правотворчого процесу від його 
початку до завершення, має місце досить значна кількість прогалин і суперечностей. Їх 
виникнення об’єктивно зумовлено тим, що нормотворчість НБУ регламентується різними 
нормативно-правовими актами, зокрема і актами самого НБУ, прийнятими до того ж у 
різний час, зокрема до прийняття Конституції України та Закону України „Про 
Національний банк України”.  

Аналіз правової природи нормативно-правових актів НБУ повинен, на наш погляд, 
охоплювати таке коло проблем: визначення видового різноманіття нормативно-правових 
актів НБУ; аналіз співвідношення цих актів з нормативними актами інших органів 
державної влади (юридичної сили актів НБУ); вивчення дії цих актів у часі, просторі та за 
колом осіб; визначення сфери суспільних відносин, що їх регулюють нормативні акти 
НБУ; дослідження галузевої належності цих актів (чи є вони джерелами виключно 
банківського законодавства чи також і можуть серед них бути джерела інших галузей 
національної системи законодавства); аналіз специфіки розробки, прийняття та набуття 
цими актами чинності; дослідження підстав та порядку оскарження нормативно-правових 
актів НБУ. 

Комплексне вивчення цих питань дасть змогу сформулювати пропозиції щодо 
вирішення проблемних питань у цій сфері, розробити практичні рекомендації щодо 
вдосконалення законодавства про нормативно-правові акти НБУ, зокрема про правила 
його створення, про межі нормотворчої компетенції НБУ тощо.  

Відправною точкою у зазначеному комплексі питань є позиція про те, що 
відповідно до Конституції та законів України за НБУ закріплена певна компетенція, він 
здійснює свою діяльність на території всієї України.  

Зокрема, як особливий орган державної влади, НБУ здійснює функції банківського 
регулювання і нагляду за діяльністю банків, в межах та порядку, передбачених 
законодавством України (стаття 55 Закону України “Про Національний банк України”)[7].  

При цьому згідно зі статтею 56 даного Закону НБУ видає нормативно-правові акти 
з питань, віднесених до його повноважень, які є обов’язковими для органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ 
незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.   

Відповідно до ст. 2 Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 
7.12.2000 р. нормативно-правовими актами НБУ називаються нормативно-правові акти, 
що видаються НБУ у межах його повноважень на виконання цього та інших законів 
України [8, с. 30].  

Відповідно до п. 1.2. Інструкції Правління НБУ №313 від 20.12.1995 р. “Про 
порядок підготовки, видання, реєстрації, надсилання та систематизації нормативних 
документів Національного банку України” нормативний акт НБУ - це офіційний 
документ, юридична форма правотворчої діяльності НБУ. Він містить правові норми з 
основних питань банківської діяльності, регулює відносини в межах банківської системи 
та містить у собі певні правила її діяльності. Нормативний акт є обов’язковим для 
виконання всіма банками, а також юридичними і фізичними особами під час здійснення 
банківських операцій[9].   

Нагадаємо, що в теорії права під нормативно-правовими актами розуміють 
виражені в письмовій формі рішення компетентних державних органів, і в яких містяться 
норми права. Це акти правотворчості, за допомогою яких і завдяки яким встановлюють, 
змінюються та скасовуються правові норми [10, с.342]. Це поняття, отже, включає себе 
широкий і різнорідний комплекс актів правотворчості, що видаються різними органами 
державної влади. Проте їх характеристика як нормативно-правових все ж зумовлюється 
тим, що вони містять у своїй структурі норми права [4, с. 309].  
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Водночас важливим є акцентування уваги на тому, що нормативно-правові акти є 
особливими рішеннями компетентних державних органів, прийнятими в односторонньому 
вольовому порядку. Ця риса вказує на обсяг і зміст самостійності даного державного 
органу і важливість даної його риси для визначення обсягу загальної самостійності цього 
органу у структурі державного механізму.  

На сьогодні в українському законодавстві поняття нормативно-правового акту 
визначено Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження положення про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 
влади” від 28.12.1992 р. [4]. У цьому документі вказано, що нормативно-правові акти, які 
зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені та гарантові 
Конституцією та законами України, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи 
скасовують чинний організаційно-правовий механізм їх реалізації, мають обов’язковий 
для виконання характер, в тому числі є обов’язковими для інших органів влади, 
підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав 
нормативно-правовий акт.  

На рівні закону спроба дати легальне визначення нормативно-правового акту 
містилося в Законі України „Про нормативно-правові акти”, що був ухвалений 
парламентом, проте через вето Президента не набув чинності і був скасований 
парламентом. За цим документом нормативно-правовим актом пропонувалося вважати 
офіційний письмовий документ, прийнятий чи виданий уповноваженим на це суб’єктом у 
визначеній законом формі та за встановленою законом процедурою, який спрямований на 
встановлення загальнообов’язкових прав і обов’язків для невизначеного кола суб’єктів, та 
розрахований на тривале, багаторазове застосування до передбачених ним життєвих 
ситуацій [12].  

На рівні Конституції України не визначено ані меж нормотворчої компетенції НБУ, 
ані юридичної сили його актів, ані їх видів. Зазначені питання, як було показано вище, 
стали предметом спеціальної рамкової регламентації у статті 56 Закону України „Про 
Національний банк України”.  

Розробка, прийняття, внесення змін та скасування нормативно-правових актів НБУ 
врегульоване Інструкцією про порядок їх підготовки, видання, реєстрації, надсилання та 
систематизації, затвердженою Постановою Правління НБУ від 10.02.1997 р. №31 [13].  

На основі аналізу цих актів можна виокремити ряд принципів нормотворчості НБУ. 
Це такі принципи, як принципи верховенства права та закону; законності; системності; 
комплексності; колегіальності видання; гласності; обов’язкової державної реєстрації; 
відповідальності; практичної спрямованості; доцільності; поєднання оптимальності та 
ефективності при розробці та виданні таких актів.  

На основі законодавчих приписів нормативно-правові акти НБУ встановлюють, 
змінюють та скасовують ті чи ті правові норми, що видавалися самим НБУ. Таким чином, 
ці акти не є актами первинної компетенції, а є похідними, вторинними від актів 
законодавчого органу влади. Сам же НБУ не уповноважений на власний розсуд визначати 
свою компетенцію, а відтак не має права визначати сферу своєї нормотворчості.  

Акти НБУ вносять істотні зміни до системи нормативних приписів, що регулюють 
передусім банківські відносини, відіграють значну роль у здійсненні НБУ своїх державно-
управлінських функцій у відповідній сфері суспільних відносин, у формуванні 
внутрішнього масиву правових норм, що видаються на підставі законів України, у їх 
розвиток та задля їхньої деталізації.  

Видаючи нормативно-правові акти, НБУ істотно впливає не лише на розвиток 
банківського сектора економіки України, але й на організаційний рівень власного впливу 
на цей сектор, упорядковує як цей сектор, так і власний вплив на нього, приводить 
нормативно-правову основу його діяльності – у її найбільш динамічній частині – у 
відповідність із потребами розвитку суспільства, економіки, банківської справи.  
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У межах власної компетенції НБУ, таким чином, істотно упорядковує досить 
значну сферу суспільних відносин. У цьому процесі НБУ видає нормативно-правові акти з 
урахуванням конкретних умов, місця, часу тощо для забезпечення оперативного, 
своєчасного та диференційованого підходу до реалізації своїх управлінських функцій у 
банківській сфері, у сфері управління грошовим обігом та у споріднених сферах 
суспільних відносин.  

Аналізуючи фактичне розмаїття, як галузеве, так і видове, актів НБУ, слід, 
безумовно, брати до уваги дослідження факторів їх появи. При цьому під факторами 
(чинниками) видання нормативно-правових актів НБУ слід розуміти всі явища, процеси, 
інші чинники, які здійснюють детермінуючий уплив на нормотворчість НБУ, 
обумовлюють її як явище та породжують її конкретні прояви, ті чи ті види нормативно-
правових актів НБУ.  

Залежно від рівня, змісту та сили детермінуючого впливу їх можна поділити на: 1) 
соціально-правові передумови нормотворчості НБУ; 2) спеціально-правові причини 
(безпосередні приписи, вміщені в законах, що обумовлюють появу тих чи тих актів НБУ); 
3) причини та умови видання конкретних нормативно-правових актів НБУ (характер 
регулювання конкретного виду правовідносин, закладений у законі, що зумовлює рамки 
та способи регулювання цих відносин конкретним актом НБУ).  

За сферами поширення таких актів, передумови їх появи можна виокремити такі, 
як: 1) загальноправова причина (сама природа НБУ як державного, а отже, нормотворчого 
органу, його місце в системі державного механізму, що зумовлює підзаконний характер 
нормативно-правових актів НБУ, їх місце в ієрархії нормативно-правових актів України); 
2) галузеві фактори (породжуються потребами конкретної галузі законодавства); 3) 
міжгалузеві та інституціональні чинники (чинники галузей та/або інститутів; 
породжуються потребами міжгалузевого характеру або ж потребами конкретних 
інститутів права).  

У Законі безпосередньо не зазначено підзаконного характеру нормативно-правових 
актів НБУ. Проте саме такий характер цих актів об’єктивно випливає з конституційного 
припису про те, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада 
України (стаття 75 Конституції України).  

Відтак виникає запитання, яким за юридичною силою є нормативно-правовий акт 
НБУ в системі інших підзаконних актів. Зокрема, як співвідноситься він із нормативно-
правовими актами Президента та Кабінету Міністрів України? Чи може глава держави чи 
Уряд скасовувати або призупиняти дію нормативно-правових актів НБУ?  

Або ж навпаки: чи не слід розуміти норму Закону, що акти НБУ є обов’язковими 
для органів державної влади, так, що всі ці органи мають безпосередньо підкорятися 
правовим нормам, вміщеним в актах НБУ, і приводити свої акти у відповідність із ними? 

Водночас, як саме розцінювати норму, вміщену у частині 2 статті 56 Закону „Про 
Національний банк України”, про те, що акти НБУ не можуть суперечити законам 
України та іншим законодавчим актам України?  Отже, норма Закону не дає змоги чітко 
з’ясувати юридичну силу нормативно-правових актів НБУ. Закон, по суті, не конкретизує 
і того, яким саме законодавчим актам України не можуть суперечити акти НБУ. 

Очевидно, даючи відповідь на запитання про те, як такі акти мають  
співвідноситися та розрізнятися за юридичною силою, слід мати на увазі наступне.  

По-перше, ані Президент, ані Уряд України не уповноважені Конституцією  
держави скасовувати акти НБУ чи призупиняти їх дію. Це є важливою конституційною 
гарантією невтручання зазначених органів державної влади у нормотворчу компетенцію 
НБУ.  

Частково те саме можна сказати і про Верховну Раду України, яка своїми 
постановами як підзаконними актами так само не має права втручатися у нормотворчість 
НБУ. Проте, очевидно, парламент може непрямо на неї впливати шляхом внесення змін до 
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законів, які регулюють нормотворчу діяльність НБУ (зокрема, і до статті 56 Закону 
України „Про Національний банк України”).  

По-друге, слід мати на увазі, що НБУ обмежений законом у своїй нормотворчості 
врегулюванням виключно питань, віднесених до його повноважень. У фразі, якщо 
повноваження НБУ не перетинаються з повноваженнями жодного іншого державного 
органу, то, очевидно, що нормотворчість НБУ, маючи цілковито самостійний характер, 
підпорядковуватиметься принципам конституційності і законності.  

Отже, за юридичною силою нормативно-правові акти НБУ можна визначити, як 
такі акти, як встановлюють, змінюють та скасовують правові норми у сфері банківського 
регулювання і нагляду, здійснення грошово-кредитної політики, здійснення інших 
функцій НБУ у фінансово-кредитній сфері у межах його компетенції, визначеної 
виключно законами України.  

Ці акти також слід віднести до актів вищих органів державної влади.  
Водночас, на відміну від актів Уряду України та центральних органів виконавчої 

влади, Конституція України не встановила пріоритету актів Президента України за їхньою 
юридичною силою над актами НБУ. Така конституційна „ізоляція” нормотворчої функції 
НБУ опосередковано вказує на прагнення законодавця конституційно забезпечити 
нормотворчу самостійність НБУ задля  незалежного та оперативного здійсненням ним 
його функцій, зокрема і від глави держави.  

Вміщене в Законі положення про те, що акти НБУ обов’язкові для виконання 
іншими органами влади та їх посадовими особами очевидно, поширюється і на 
Президента, і на Уряд України. Крім цього вказівка на їх обов’язковість обумовлює певну 
залежність актів вказаних органів влади від актів НБУ. Проте це, як відомо, не 
передбачено Конституцією України, яка встановлює відправні норми ієрархії нормативно-
правових актів України.  

Все це створює невизначену ситуацію у взаємовідносинах нормативно-правових 
актів НБУ з системою підзаконних актів вищих органів державної влади, руйнує 
сформовані Конституцією та законами України і так крихкі зв’язки підзаконних актів із 
законами та один з одним.   

Наприклад, юридична сила указів Президента України безпосередньо закріплена 
Конституцією України. Відповідно до її вимог вони не повинні суперечити Конституції і 
законам України. Про залежність актів глави держави від інших актів тут не йдеться. 
Високий статус актів Президента України, їх наступне за законами місце в ієрархії 
нормативно-правових актів України пояснюється місцем самого глави держави у системі 
органів державної влади України, його високої роллю у державі та суспільстві як гаранта 
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Спроба ж тлумачити 
обов’язковість актів НБУ для актів Президента України не знаходить пояснення з точки 
зору правового статусу НБУ та місця його актів у правовій системі України.   

У такій суперечливій ситуації необхідні або зміни до Конституції України, що 
закріплюватимуть за актами НБУ таку високу юридичну силу, або істотні зміни до Закону 
України „Про Національний банк України”, в якому правотворчі повноваження НБУ 
будуть приведені у відповідність із виконуваною НБУ роллю, а співвідношення його актів 
не руйнуватиме усталені зв’язки актів у системі права України.  

Все це ставить юридичну науку і практику перед необхідністю пошуку 
оптимальних форм взаємовідносин актів НБУ з актами інших органів державної влади 
України. 

При цьому слід виходити з того, що являє собою сам НБУ за його правовою 
природою, якими повноваженнями він наділений, яким є його положення у системі 
органів державної влади України, тобто слід виходити з системного тлумачення 
відповідних законодавчих норм. 

Зазначена вище суперечність не була вирішена і закріпленими кількома 
нормативними актами Порядком державної реєстрації актів НБУ, де такі акти були 
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фактично прирівняні до актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 
Тобто наявні суперечності залишилися невирішеними.  

Очевидно, з урахуванням наведених вище системних характеристик статусу НБУ, 
слід було б закріпити положення, в якому нормативно-правові акти НБУ мали б не 
суперечити Конституції, законам та актам Президента України.  

Таке формулювання дозволило б закріпити особливий, вищий, ніж тепер, статус 
актів НБУ порівняно з актами Кабінету Міністрів України та центральних органів 
виконавчої влади, певною мірою дистанціювати його від згаданих органів і в сфері 
нормотворчої компетенції та за юридичною силою нормативних актів, що видаються.  

Пропонована позиція дала б змогу НБУ видавати власні нормативні акти і за 
відсутності актів вищої юридичної сили, оскільки у ній не зазначено, що акти НБУ 
видаються на основі та на виконання якихось інших актів інших органів влади.  

Закріплення більш точного формулювання співвідношення актів НБУ з актами 
інших органів влади слугувало б зміцненню законності у правотворчій сфері, оскільки 
чинна редакція Закону такого формулювання взагалі не передбачає.  

Водночас із пропонованого формулювання все ж можливі деякі винятки. Так, НБУ 
у відповідності із законом розробляє і здійснює єдину грошово-кредитну політику у 
взаємодії з Урядом України. Повноваження ж у грошовій сфері за Урядом закріплені 
Конституцією України, яка передбачає, що саме Уряд здійснює єдину грошову політику.  

Оскільки ж Конституція України має вищу юридичну силу, то нормативні акти 
НБУ не повинні суперечити і нормативним постановам Уряду України з питань 
визначення єдиної грошово-кредитної політики. Очевидно, в якій мірі і як визнати таку 
гармонізацію, всі ці та інші суміжні питання мають знайти вирішення у Законі України 
„Про Кабінеті Міністрів України”.  

Тут важливо пам’ятати, що відповідно до статті 52 Закону України „Про 
Національний банк України” НБУ підтримує економічну політику Уряду, якщо вона не 
суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України. Тож у разі прийняття 
Кабінетом Міністрів України акту, який суперечитиме виконанню цього завдання НБУ, 
останній має право не виконувати такого акту Уряду, що буде істотною ознакою 
незалежності центробанку держави.  

Так само, при виданні актів НБУ слід безумовно враховувати правові позиції КСУ, 
висловлені в його рішеннях та висновках, оскільки вони мають програмне та орієнтуюче 
значення для нормативно-правового регулювання банківських відносин та сфери 
управління грошовим обігом в Україні, тобто і для нормотворчої діяльності НБУ. 

У будь-якому випадку, слід дійти висновку, що правова регламентація місця і ролі 
нормативно-правових актів НБУ потребує докорінної зміни, уточнення і приведення у 
сувору відповідність із приписами Конституції України. Це, безумовно, також сприятиме 
уточненню місця цих нормативних актів у системі законодавства України, усуненню 
недоліків у нормотворчості НБУ, виробленню оптимальної моделі взаємовідносин актів 
НБУ як з актами вищою, так і з актами нижчої юридичної сили, конкретизації предметної 
сфери у виданні нормативно-правових актів НБУ [14].  

Не менш складною та суперечливою видається ситуація з визначенням галузевої 
приналежності нормативно-правових актів НБУ.  

Традиційно у процесі дослідження нормативно-правових актів НБУ домінує 
фінансово-правовий підхід. Відповідно до нього вважається, що такі акти 
регламентуються переважно нормами фінансового права і належать до предмету  цієї 
галузі права. Проте визнання незалежності НБУ у структурі державного механізму 
України, конституювання його в статусному законі як особливого органу державного 
управління зумовлює можливість видання НБУ нормативно-правових актів в ході 
реалізації державно-управлінських функцій.  

У науковій літературі останніх років усталеною і доволі поширеною стає думка про 
те, що взаємовідносини НБУ з комерційними банками ґрунтуються на схемі „влада-
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підпорядкування” [15]. Звісно, можна дискутувати про обсяг та міру втручання НБУ до 
оперативної діяльності суб’єктів банківського сектора в Україні, проте зовсім виключати 
адміністративно-правове регулювання з нормотворчості НБУ не можна.  

До цього, очевидно, слід додати адміністративно-правові відносини, що 
складаються між НБУ в особі його центрального апарату та його територіальними 
відділеннями (філіями), і природно регламентуються нормами адміністративного права. 
Відповідні нормативно-правові акти, що видаються НБУ із зазначених питань, неодмінно 
є адміністративно-правовими актами.  

У цій самій сфері перебувають і нормативно-правові акти, що видаються в ході 
реалізації НБУ функції банківського нагляду. Так, згідно зі статті 74 Закону України „Про 
банки і банківську діяльність”, порядок застосування заходів впливу, передбачених цим 
Законом, а також розмір фінансових санкцій, що застосовуються до банків та інших 
юридичних осіб, як охоплюються наглядовою діяльністю НБУ, встановлюються законами 
України та нормативно-правовими актами НБУ. На виконання цієї норми були, зокрема, 
видані такі нормативно-правові акти НБУ: 

Порядок застосування НБУ і його регіональними управліннями санкцій при 
здійсненні ними контрольних функцій, визначений у Положенні про застосування НБУ 
санкцій за порушення банківського законодавства, затверджений Постановою Правління 
НБУ №115 від 16.05.1995 р.; 

Положення про застосування НБУ до банків та інших фінансово-кредитних 
установ заходів впливу за порушення банківського законодавства та внесення змін до 
нормативно-правових актів НБУ, затверджене Постановою Правління НБУ №215 від 
26.05.2000 р.; 

Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського 
законодавства, затверджене Постановою Правління НБУ №369 від  28.08.2001 р. 

До джерел адміністративного права України слід віднести і низку нормативно-
правових актів, що їх видає НБУ спільно з Кабінетом Міністрів України, центральними 
органами виконавчої влади та іншими органами державної влади України.  

Дійсно, відповідно до п. 1.9. Інструкції Правління НБУ N313 від 20.12.1995 р. “Про 
порядок підготовки, видання, реєстрації, надсилання та систематизації нормативних 
документів Національного банку України” [16] визначено таке повноваження НБУ. 
Зокрема, встановлено, що нормативні акти, видані спільно чи за погодженням з іншими 
міністерствами і відомствами, змінюються, доповнюються або визнаються такими, що 
втратили чинність, спільно або за погодженням з відповідними міністерствами та 
відомствами.  

До таких актів, наприклад, належать: Постанова Кабінету Міністрів України та 
НБУ „Про встановлення спеціального режиму розрахунків за реалізовану споживачами 
електричну енергію №811 від 05.06.1998 р.; Постанова Кабінету Міністрів України та 
НБУ „Про порядок внесення комерційними банками плати за користування тимчасово 
вільними залишками бюджетних коштів і коштів державних позабюджетних фондів” 
№1714 від 30.10.1998 р. [17, с. 6] та ряд інших актів.  

З питань видання спільних з іншими органами влади нормативно-правових актів 
НБУ у вітчизняній науковій літературі виникла дискусія. В ній окреслилися, по суті, дві 
протилежні точки зору.  

Відповідно до першої з них, за потреби центральні органи виконавчої влади 
видають нормативно-правові акти. Така можливість передбачена і для НБУ, який у межах 
своєї компетенції має право видавати спільні акти з урядом України.    

Протилежної думки, дотримується, зокрема, В.Л. Кротюк. З його точки зору, 
практика видання НБУ спільних актів з іншими органами влади негативно впливає на 
виконання ним власних функцій. Оскільки за необхідності внесення змін чи доповнень до 
такого акта, проект цих змін чи доповнень повинен узгоджуватися з органом, спільно з 
яким приймався нормативно-правовий акт. Це не сприяє оперативному внесенню 
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відповідних змін чи доповнень. Водночас, за відсутності єдиної позиції між НБУ і 
органом, спільно з яким приймався акт, виникатимуть елементи залежності НБУ, що 
також перешкоджатиме оперативному та якісному виконанню покладених на НБУ 
функцій [18, с. 62].   

В адміністративно-правовій літературі також висловлювалася думка, що практика 
видання спільних актів органами державної влади має певні недоліки. Адже може 
виникнути ситуація, коли відповідальний за виконання такого акту орган визначити буде 
неможливо [12].  

До зазначених позицій приєднується В. Різник, на думку якого жодна стаття Закону 
України „Про Національний банк України” не регламентує повноважень з видання 
спільних нормативно-правових актів НБУ та ін. органів державної влади. Таке 
повноваження не зарезервоване з цими органами і нормами Конституції України. 
Водночас, згідно зі статті 19 Основного Закону органи державної влади зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і 
законами України. З наведеного цей автор робить висновок про те, що НБУ не має 
повноважень приймати разом з іншими органами державної влади спільні нормативно-
правові акти, а може лише брати участь в їх розробці шляхом проведення взаємних 
консультацій, надання інформації  тощо [19, с. 21].  

Нам видається більш обґрунтованою така позиція. Сама думка, що видання 
спільних актів негативно вплине на виконання НБУ своїх власних повноважень, 
уповільнить нормотворчість, призведе до „розмивання” суб’єкта відповідальності за 
виконання такого акту, створить додаткову залежність НБУ від інших органів влади тощо 
ще не означає, що на нормативному рівні повноваження щодо прийняття спільних актів не 
може бути закріплене. Іншими словами, зауваження В.Л. Кротюка має здебільшого 
загальнотеоретичний характер і не спирається на нормативну базу. Говорячи про видання 
спільних нормативно-правових актів НБУ з іншими органами державної влади, не 
обов’язково порушувати питання так, ніби внаслідок цього виникне залежність НБУ від 
цього органу влади. Адже теоретично так само можливе виникнення залежності такого 
органу від НБУ.  

Крім того, видання спільних нормативно-правових актів, очевидно, слід вважати не 
універсальною, а особливою, виключною практикою у нормотворчій діяльності НБУ та 
інших органів державної влади. Така практика має бути спеціально нормативно 
обумовлена і диктуватися потребою нормативного врегулювання ситуації, в якій сфери 
компетенції кількох органів влади перетинаються, і жоден з них якісно поодинці вирішити 
посталу проблему не зможе. В даному випадку йдеться не стільки про оперативне, скільки 
про комплексне вирішення тієї чи іншої проблеми. 

Закон України „Про Національний банк України”, безумовно, встановлює гарантії 
невтручання у виконання функцій та повноважень Ради і Правління НБУ (стаття 53). 
Проте повноваження НБУ, а також його взаємовідносини з іншими органами влади 
визначаються не лише спеціальним статусним законом, але й багатьма іншими 
законодавчими актами.  

Наприклад, згідно з частиною 3 статті 29 Закону України „Про цінні папери та 
фондову біржу” від 18.06.1991 р. встановлено, що особливості ведення бухгалтерського 
обліку операцій з цінними паперами визначає Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України та НБУ[20, с. 508].  

За частиною 5 статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної 
політики у галузі господарської діяльності” від 11.09.2003 р. визначено, що методика 
підготовки аналізу регуляторного впливу для застосування НБУ  затверджується спільно 
Кабінетом Міністрів України та НБУ [21].   

Відповідно до ч. 5 ст. 41 Закону України „Про вибори Президента України” в 
редакції від 18.09.2004 р. встановлювалося, що порядок відкриття і закриття рахунків 
виборчого фонду кандидата на пост Президента встановлюється НБУ за погодженням із 
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ЦВК не пізніше як за 110 днів до дня виборів. Відповідна Інструкція була затверджена 
Постановою НБУ №492 від 12.11.2003 р. зі змінами №295 від 23.06.2004 р. ЦВК погодила 
цей порядок своєю Постановою №118 від 18.06.2004 р. [22, с. 136].   

Згідно з ч. 10 ст. 43 Закону України „Про вибори Президента України”  контроль за 
надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидата на пост 
Президента здійснюється вибірково ЦВК та установою банку, в якій відкрито відповідний 
рахунок, відповідно до порядку, встановленого ЦВК разом з НБУ та центральним органом 
виконавчої влади з питань зв’язку та інформатизації не пізніше ніж за 110 днів до дня 
виборів. Відповідна Постанова ЦВК № 168 від 09.07.2004 р. була затверджена Наказом 
Державного комітету зв’язку та інформатизації України № 165 від 22.07.2004 р. та 
погоджена Листом НБУ №25-110/1149-6830 від 08.07.2004 р. [22].  

Варто зауважити, що аналогічні процедури з відкриття і закриття рахунків 
виборчих фондів політичних партій та здійснення контролю за їх використанням 
встановлено і новим Законом України „Про вибори народних депутатів України”. 

Приклади щодо прямої вказівки на необхідність видання спільних актів НБУ та 
інших органів державної влади можна знайти і в інших законах з різних галузей 
українського законодавства.   

Видання НБУ нормативно-правових актів спільно чи за погодженням з іншими 
органами державної влади означає по суті перетинання нормотворчої компетенції кількох 
органів влади при вирішенні якоїсь проблеми.  

У нормативному ж сенсі терміни „спільний акт” та „акт, виданий за погодженням” 
є синонімічними, адже навіть саме „погодження” повинно мати нормативно-правовий 
характер і виражатися у формі видання нормативного акту.  

Отже, чинне законодавство України уможливлює видання спільних нормативно-
правових актів НБУ та інших органів державної влади. Практика видання таких актів є 
доволі поширеною. Очевидно також, що в разі видання такого акту зміни, доповнення або 
скасування його мають здійснюватися у той самий спосіб, в який цей акт видавався.  

Водночас, видання таких спільних актів має здійснюватися не на власний розсуд 
НБУ або інших органів державної влади, а лише в силу нормотворчих повноважень, 
наданих їм виключно законом, зокрема, передбачатися в законах України „Про Кабінет  
Міністрів України” та „Про центральні органи виконавчої влади України”, які повинні 
спеціально, так само, як виборчі закони, обумовлювати випадки видання спільних актів 
НБУ та центральних органів виконавчої влади.  

Нині ж, маємо погодитися, що видання таких спільних актів НБУ та органів 
виконавчої акти, що має доволі широкий характер, відбувається поза рамками відповідних 
статусних законів. Проте брак відповідного нормативного матеріалу не означає, що він не 
буде створений у майбутньому.    

Закон визначає класифікацію нормативно-правових актів НБУ. Вони видаються як 
у формі постанов Правління НБУ [23], так і інструкцій, положень, правил, що   
затверджуються постановами Правління НБУ.  

Відповідно до Інструкції Правління НБУ №313 від 20.12.1995р. “Про порядок 
підготовки, видання, реєстрації, надсилання та систематизації нормативних документів 
Національного банку України” визначається обов’язковий для всіх структурних 
підрозділів центрального апарату НБУ порядок підготовки, видання, реєстрації, 
надсилання та систематизації нормативних актів. Вона ж встановлює видове розмаїття 
таких актів: положення, інструкції, правила довгострокового чи короткострокового 
застосування; спільні з іншими  міністерствами  та  відомствами  правові акти. 

У формі постанов здебільшого видаються акти, що мають нормативний характер, 
стосуються найважливіших і загальних питань нормотворчості НБУ. Серед усіх актів НБУ 
вони мають пріоритет. Постановами Правління НБУ також затверджуються інші 
нормативно-правові акти НБУ, зокрема інструкції, положення та правила, що набувають 
юридичної сили лише після прийняття відповідної постанови. 
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Інструкціями є нормативно-правові акти НБУ, якими встановлюються процедури, 
роз’яснюються умови застосування будь-якого законодавчого чи підзаконного правового 
припису з питань повноважень НБУ. Інструкції мають похідний, вторинний характер. 
Вони, як правило, розраховані на багаторазове застосування і можуть мати як загальний, 
так і внутрішьноорганізаційний характер. Без належного затвердження постановою 
інструкція має лише інформаційний або рекомендаційний характер, але аж ніяк не 
нормативно-правовий.  

Відповідно до пункту 1.3. Інструкції інструкція НБУ встановлює правила, які 
регулюють грошові, кредитні, валютні, розрахункові відносини банків, а також відносини 
банків з юридичними та фізичними особами. 

Положення – це такий нормативно-правовий акт НБУ, що охоплює собою 
сукупність правил, які стосуються побудови та способів дії, функціональних та 
територіальних підрозділів НБУ або організації будь-якого аспекту його діяльності. 

Відповідно до п.1.3. Інструкції положення - це правовий акт, який визначає і 
регулює окремі види банківської діяльності. 

Дуже схожими на положення є правила НБУ, в яких найчастіше містяться переліки 
послідовних процедурних дій, які належить виконати для досягнення певної поставленої 
мети.  

Відповідно до пункту 1.3. Інструкції правила – це службові документи  
організаційного характеру, в яких викладаються певні вимоги, що регламентують порядок 
дій банківських службовців. 

Водночас постанови, накази, розпорядження, листи, телеграми НБУ є 
правозастосовуючими документами розпорядчого характеру і видаються на виконання 
законодавства та нормативних актів НБУ [24, с. 78].  

Обираючи ту чи іншу форму нормативно-правового акту, керівництво НБУ 
розв’язує такі важливі завдання: 1) посилити пряму дію банківського законодавства; 2) 
узгодити норми банківського законодавства з нормами інших галузей законодавства; 3) 
узгодити нормативно-правові акти НБУ із законодавчими актами України; 4) у межах 
закону визначити обсяг втручання держави у сферу приватних інтересів комерційних 
банків;  5) встановити межі та мінімізувати ризики для банківської діяльності у ринковій 
економіці; 6) забезпечити стабільність та надійність банківської системи України; 7) 
регламентувати банківську діяльність в Україні з урахуванням міжнародних норм та 
звичаїв, прийнятих у банківській практиці зарубіжних країн.  

Існують ще й інші класифікації нормативно-правових актів НБУ. 
За суб’єктним критерієм. Нормативно-правові акти НБУ видаються виключно у 

формі постанов Правління НБУ. Це означає, що ані Раді НБУ, ані її голова, ані Голова 
НБУ не мають права видавати нормативно-правові акти від імені НБУ. З цього випливає, 
що за порядком прийняття нормативно-правові акти НБУ є колегіальними актами, що не 
можуть бути прийняті єдиноначально або не уповноваженим на те органом. 

За критерієм сфери дії. Нормативно-правові акти НБУ діють на всій території 
держави, але й виключно у межах її банківської системи. Тобто сфера дії актів НБУ 
безпосередньо обмежуються лише компетенцією самого НБУ.  

За критерієм функціонального змісту. Нормативно-правові  акти НБУ належать до 
тих актів, які водночас приймаються для реалізації грошово-кредитної функції 
державного управління та мають чітко виражений галузевий характер (спрямовуються на 
регламентацію банківської системи держави). Отже, вони регулюють досить різнорідні за 
змістом суспільні відносини, що виникають у сфері управління грошовим обігом, так і в 
сфері регулювання банківської діяльності [25, с. 61], контролю та нагляду за її 
організацією та здійсненням.  

За критерієм адресата. Нормативно-правові акти НБУ адресовані невизначено 
множинним адресатам, до яких закон відносить органи влади, банки, підприємства, 
установи, організації всіх форм власності, а також фізичних осіб.  
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За зовнішньою формою. Нормативно-правові акти НБУ є письмовими актами, а 
вимога їх обов’язкової державної реєстрації, без якої неможливе набуття ними юридичної 
сили, виключає усний або конклюдентний характер цих актів. 

За характером повноважень. Нормативно-правові акти НБУ є виключно актами, 
виданими на основі постійних повноважень НБУ, визначених у спеціальних законах. 
Законодавство України не передбачає видання актів НБУ у межах реалізації ним 
делегованих будь-яким іншим органом або посадовою особою органу державної влади чи 
місцевого самоврядування повноважень. 

За критерієм дати початку дії. Нормативно-правові акти НБУ поділяються на ті, що 
набувають юридичної сили після їх офіційного опублікування, та ті, які набувають 
чинності з пізнішої дати, зазначеної в самому акті НБУ.  

За обсягом повноважень. Нормативно-правові акти НБУ поділяються на: а) акти, 
що приймаються на основі альтернативних повноважень, що надаються НБУ можливість 
вибору одного з кількох названих у правовій нормі варіантів; б) акти «пов’язаної» 
компетенції, що приймаються НБУ за відсутності  можливості вибору. Аналіз показує, що 
домінуючими у масиві нормативно-правових актів НБУ є друга група актів, що вказує на 
„зв’язаний”, строго визначений законом (хоч і не абсолютно визначений) характер 
компетенції НБУ.  

Варто наголосити, що найбільш узагальнюючими і такими, що охоплюють базові 
юридичні властивості актів НБУ, є саме ці наведених 8 критеріїв. Хоча диференційований 
і поглиблений теоретико-правовий підхід не виключає можливості аналізу нормативно-
правових актів НБУ і за іншими класифікаціями, побудованими на основі інших систем 
критеріїв. 

Відповідно до пункту 1.4. Інструкції Правління НБУ N313 від 20.12.1995 р. “Про 
порядок підготовки, видання, реєстрації, надсилання та систематизації нормативних 
документів Національного банку України” проекти нормативних актів готуються  на  
виконання законодавчих актів України, постанов Верховної Ради України та Уряду, указів 
Президента України, рішень Правління чи вказівок керівництва НБУ. Такі проекти  
готують і вносять на розгляд керівництву НБУ самостійні  структурні підрозділи 
центрального апарату, а також регіональні управління, установи НБУ,  асоціація 
українських банків – через відповідні структурні підрозділи НБУ. У такий спосіб у сфері 
нормотворчості НБУ задіяні як структурні підрозділи самого НБУ, так і найбільше 
недержавне об’єднання українських банків – АУБ.  

Цією ж Інструкцією встановлено перелік підстав для підготовки та видання нового 
нормативного акта. Це, зокрема: невідповідність нормативного акта  НБУ вимогам 
чинного законодавства; необхідність врегулювання нових правовідносин, що виникають у 
банківській діяльності; необхідність внесення істотних змін у нормативні акти або якщо з 
одного і того ж питання існує кілька актів; необхідність  внесення  змін до  багатьох 
пунктів діючого акта.  

Розробляючи нормативні акти НБУ, їх ініціатори виходять з необхідності 
поліпшення правового регулювання діяльності банківської  системи, упорядкування 
раніше виданих нормативних актів з метою усунення їх множинності. 

При дослідженні нормотворчості НБУ слід мати на увазі також, що Постановою 
Правління НБУ „Про заходи щодо вдосконалення нормативно-правових актів 
Національного банку України” №25 від 21.01.1999 р. [26, с. 163] була затверджена нова 
редакція Систематичного покажчика нормативно-правових актів НБУ. Нею, зокрема, 
встановлено, що  нормативно-правові акти, які не ввійшли до Систематичного покажчика, 
є не чинними, а також, що при доопрацюванні нормативно-правових актів у разі потреби 
розроблювач має право вносити окремі уточнення та незначні корективи до прийнятої 
постанови Правління. Ці зміни мають і бути погоджені з Головою НБУ або його 
заступниками, керівником  Юридичного департаменту, а також із керівниками інших 
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підрозділів, до компетенції яких відноситься предмет регулювання цього акта, при 
внесенні редакційних правок – із редактором. 

Як зазначалося, нормативно-правові акти НБУ підлягають обов’язковій державній 
реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирають чинності відповідно до 
законодавства України. 

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 26.11.1997 р. №74/5 
затверджено Порядок проведення державної реєстрації відомчих нормативних актів та 
включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів у Міністерстві юстиції 
України. На державну реєстрацію подаються акти НБУ не пізніше 5-денного терміну після 
їх прийняття. При цьому Управління державної реєстрації відомчих нормативних актів 
здійснює юридичну експертизу актів НБУ на підставі Методичних рекомендацій щодо 
проведення такої експертизи, схвалених постановою колегії Мін’юсту України від 
21.11.2000 р. №41. При цьому вирішується триєдине завдання: по можливості об’єктивно 
та комплексно аналізується текст нормативного акту, виходячи із загально соціальних і 
загальнодержавних інтересів та засад побудови правової системи держави; у разі 
необхідності розробляються пропозиції щодо внесення до аналізованого акту та/або інших 
пов’язаних з ним нормативно-правових актів необхідних змін і доповнень; готується 
обґрунтований експертний висновок із всебічною оцінкою даного акту НБУ.    

Термін державної реєстрації нормативно-правових актів  НБУ становить 10-15 
днів. У певних випадках його може бути подовжено за рішенням керівництва Мін’юсту, 
але не більше як на 10 робочих днів.  

Нормативні акти НБУ, зареєстровані відповідно до Указу Президента України 
„Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної 
виконавчої влади” та Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження 
Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів 
державної виконавчої влади”, підлягають включенню до Єдиного державного реєстру 
нормативних актів. Після цього Управління систематизації Мін’юсту передає 
нормативний акт НБУ для опублікування в „Офіційному віснику України”. 

Згідно з указами Президента України „Про Єдиний державний реєстр нормативних 
актів” від 27.06.1996 р. №468/96 та „Про опублікування актів законодавства України в 
інформаційному бюлетені „Офіційний вісник України” від 13.12.1996 р. №1207/96, 
нормативно-правові акти НБУ включаються до державного реєстру нормативних актів та 
підлягають опублікуванню в „Офіційному віснику України”, ведення якого покладено на 
Міністерство юстиції України.  

Державна реєстрація нормативно-правових актів НБУ проводиться відповідно до 
„Порядку проведення державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві 
юстиції України та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових 
актів”, затвердженого наказом Міністерством юстиції України від 25.11.2002 р. №102/5 і 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25.11.2002 р. №915/7203.  

Державна реєстрація нормативно-правових актів органів державного управління, 
як зазначалося в науковій літературі, здійснюється для попередження порушень чинного 
законодавства України та захисту конституційних прав і свобод громадян і юридичних 
осіб [27, с. 510].     

Реєстрація нормативно-правових актів НБУ в Мін’юсті є цілком виправданою з 
огляду на особливості правового статусу НБУ як самостійного центрального органу 
державного управління, а також те, що діяльність НБУ у сфері банківського регулювання 
може зачіпати права і законні інтереси фізичних осіб. 

Нагадаємо, що відповідно до частини 2 статті 58 Конституції України, нормативно-
правові акти, які зачіпають права та свободи людини і громадянина, не доведені до відома 
населення, тобто не опубліковані в установленому чинним законодавством порядку, є не 
чинними.  
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Обов’язковою ж умовою для опублікування актів НБУ є їх попередня державна 
реєстрація в Міністерстві юстиції. На цій стадії правотворча самостійність НБУ не 
обмежується, але потрапляє у сферу превентивного контролю з боку Мін’юсту.  

Цей контроль, очевидно, має цільове завдання – перешкодити набуттю чинності 
таким актам НБУ, що порушують цілісність правової системи держави, дають змогу НБУ 
вийти за межі передбаченої для нього законом компетенції, втручаються у сферу 
повноважень інших органів державної влади та їхніх посадових осіб, порушують норми 
чинного законодавства України, права, свободи та законні інтереси фізичних та 
юридичних осіб.  

При цьому Міністерство юстиції України не уповноважене безпосередньо своїми 
рішеннями чи рішеннями своїх підрозділів і посадових осіб вносити зміни до нормативно-
правового акта НБУ, прийнятого у формі постанови його Правління та внесеного до  
Мін’юсту для державної реєстрації. 

Водночас, перед Мін’юстом поставлене завдання щодо інформування фізичних та 
юридичних осіб про акти НБУ шляхом їх опублікування, а також широкого інформування 
громадськості через ЗМІ.  

Не можна погодитися з висловленою в літературі думкою про відсутність 
офіційного опублікування багатьох актів НБУ [10].  

Очевидно, йдеться про те, що оприлюднення таких актів у „Віснику Національного 
банку України” та в щомісячному статистичному бюлетені відбувається із запізненням. 
Проте, слід мати на увазі, що крім цих видань, нормативно-правові акти НБУ 
публікуються також в „Офіційному віснику України”. В такий спосіб реалізується 
принцип гласності, передбачений положеннями статті 68 Закону України „Про 
Національний банк України”.    

Видання НБУ щомісячного статистичного бюлетеня та журналу „Вісник 
Національного банку України” як спеціалізованих друкованих видань, очевидно, можна 
вважати певним проявом самостійності НБУ. 

Як негативний момент процесу офіційного оприлюднення актів НБУ слід 
розцінювати те, що на них не поширюються вимоги Указу Президента України „Про 
порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними 
чинності” від 10.06.1997 р. №503/97. Адже цей Указ стосується лише офіційного 
оприлюднення нормативно-правових актів  Верховної Ради України, Президента України 
та Кабінету Міністрів України  [28].    

Нормативно-правові акти НБУ можуть бути оскаржені відповідно до законодавства 
України. Зокрема, відповідно до частини 4 статті 16 Господарського процесуального 
кодексу України справи у спорах, в яких відповідачем є НБУ, розглядаються 
господарським судом міста Києва. На ці спори не поширюються вимоги щодо досудового 
їх врегулювання (частина 5 статті 5 ГПК України). Для встановлення їхньої підвідомчості 
господарським судам слід встановити, що вони не відповідають законодавству або ж 
порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій (стаття 2 
ГПК України) [29, с. 66].   

Відповідно до частини 3 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України 
від 6.07.2005 р. адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів 
НБУ вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого 
поширюється на місто Київ. Згідно з частини 1 статті 24 цього Кодексу адміністративні 
справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність НБУ, його посадової 
чи службової особи розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді 
колегією у складі трьох суддів [30].    

Законодавство України визначає і юридичну відповідальність за порушення актів 
НБУ.  

Так, відповідно до статті 166-5 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення від 7.12.1984 р. порушення керівниками банків або іншими особами, які 
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відповідно до закону можуть бути об’єктом перевірки НБУ, банківського  законодавства, 
у тому числі й нормативно-правових актів самого НБУ, тягне за собою накладення 
штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [30]. Як бачимо, 
суб’єктний склад таких порушників зведений лише до осіб, які можуть бути об’єктами 
перевірок з боку самого НБУ.  
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Анотація. У статті проаналізовано характер фінансових правовідносин та механізм правового регулювання в процесі 

формування, розподілу, перерозподілу та використання фінансових ресурсів, розглянуто механізм регламентації бюджетних відносин 
шляхом використання державно-владних повноважень та надано коротку характеристику особливостей нормативного регулювання 
бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку українського законодавства. 
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Аннотация. В статье проанализирован характер финансовых правоотношений и механизм правового регулирования в 

процессе формирования, распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов, рассмотрен механизм 
регламентации бюджетных отношений с использованием государственно-властных полномочий и дана краткая характеристика 
особенностей нормативного регулирования бюджетного процесса на современном этапе развития украинского законодательства. 

Ключевые слова: бюджетные правоотношения, финансовые ресурсы, правовое регулирование, финансовая стабильность. 
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the article provided a brief description of regulatory features of the budget process at the present stage of development of the Ukrainian 
legislation. 

Keywords: budget legal, financial resources, legal regulation, financial stability. 

 
Регулювання фінансових ресурсів держави й органів місцевого самоврядування є 

головним напрямом діяльності будь-якої держави у будь-який історичний період. Адже 
держава завжди потребує повноцінного фінансового забезпечення для реалізації 
публічного інтересу. Реглaментaція фінaнcoвих віднocин, щo виникaють при рoзпoділі і 
перерoзпoділі фінaнcoвих реcурcів, визнaчaє мoжливі й неoбхідні нaпрями впливу 
фінaнcів при реaлізaції ними рoзпoдільчoї функції, її вплив нa cуcпільний прoгреc, є 
неoбхіднoю умoвoю пoдaльшoгo вдocкoнaлення й aктивізaції фінaнcoвих віднocин з 
метoю нaйбільш ефективнoгo, рaціoнaльнoгo й дoцільнoгo викoриcтaння фінaнcoвих 
реcурcів як держaвoю, тaк і oргaнaми міcцевoгo caмoврядувaння для зміцнення 
держaвнoгo cуверенітету Укрaїни. 

Варто зазначити, що оcнoвними eлeмeнтами визначeння cутнocтi фiнанciв i заcад їх 
функцioнування, якe пoлягає у пocтiйнoму руci й кругooбiгу кoштiв, є характeриcтика 
фiнанcoвих вiднocин i фiнанcoвoї дiяльнocтi. Фiнанcoвi вiднocини, вiдoбражаючи рух 
вартocтi вiд oднoгo cуб’єкта дo iншoгo, характeризують oбмiннi, рoзпoдiльнi i 
пeрeрoзпoдiльнi прoцecи i прoявляютьcя у грoшoвих пoтoках. Фiнанcoва дiяльнicть будь-
якoгo cуб’єкта прoявляєтьcя у фoрмуваннi дoхoдiв i здiйcнeннi витрат. Цe вoднoчаc i рiзнi, 
i тicнo взаємoзв’язанi cтoрoни прoяву функцioнування фiнанciв: аджe, з oднoгo бoку, 
фiнанcoвi вiднocини завeршуютьcя фoрмуванням дoхoдiв oднoгo cуб’єкта при здiйcнeннi 
витрат iншим, а фiнанcoва дiяльнicть, з iншoгo – нe мoжe здiйcнюватиcя кoжним 
cуб’єктoм вiдocoблeнo – дoхoди надхoдять вiд кoгocь, а витрати йдуть кoмуcь [1, c. 40]. 
Звiдcи, важливoю cпeцифiчнoю oзнакoю фiнанciв є тe, щo фiнанcoвi вiднocини завжди 
пoв’язанi з фoрмуванням грoшoвих дoхoдiв i накoпичeнь, якi набувають фoрми 
фiнанcoвих рecурciв [2, c. 11–12].  

Нам хoтiлocя би приєднатиcя дo пoзицiї Л. К. Вoрoнoвoї, яка визначає фінанси, 
насамперед, як eкoнoмiчну катeгoрiю, щo вiдoбражає cукупнicть вiднocин, пoв’язаних зi 
cтвoрeнням, рoзпoдiлoм та викoриcтанням рecурciв у грoшoвiй фoрмi для пoтрeб дeржави, 
вирoбництва й coцiальнoгo захиcту наceлeння [3, c. 272–273]. Cклад i cтруктура 
фiнанcoвих рecурciв, напрямки їх викoриcтання визначаютьcя eкoнoмiчнoю, у тoму чиcлi 
фiнанcoвoю пoлiтикoю дeржави, яка зумoвлює cпocoби та джeрeла фoрмування та 
викoриcтання фiнанcoвих рecурciв. При дocлiджeннi фiнанcoвих рecурciв дeталiзуєтьcя їх 
рух i видiляютьcя дeкiлька cтадiй цьoгo руху: фoрмування цeнтралiзoваних i 
дeцeнтралiзoваних фoндiв, їх рoзпoдiл, викoриcтання та кoнтрoль [4, c. 13–14].  

Вiдзначаючи майнoвий характeр фiнанcoвих правoвiднocин, вважаємo дoцiльнo 
викoриcтoвувати тeрмiн „фiнанcoвi рecурcи”, на щo вжe звeртала увагу 
Н. I. Хiмiчeва [5, c. 34]. Цeй тeрмiн викoриcтанo такoж i у cт. 2 Бюджeтнoгo кoдeкcу 
України при визначeннi пoняття бюджeту як плану фoрмування й викoриcтання 
фiнанcoвих рecурciв [6]. З oгляду на пoлoжeння чиннoгo закoнoдавcтва фiнанcoвi рecурcи 
нeoбхiднo визначати як матeрiальнi активи у виглядi cукупнocтi фoндiв кoштiв, цiнних 
папeрiв i валютних цiннocтeй дeржави та oрганiв мicцeвoгo cамoврядування, щo мoжуть 
бути викoриcтанi для фoрмування, рoзпoдiлу, пeрeрoзпoдiлу та викoриcтання cуcпiльнoгo 
прoдукту. При цьoму, як вбачаєтьcя, є ceнc закрiпити вказанe вищe пoняття фiнанcoвих 
рecурciв у cт. 2 Бюджeтнoгo кoдeкcу України. 

Так, дeржава мoбiлiзує фiнанcoвi рecурcи для cвoїх пoтрeб у фoрмi oбoв’язкoвих 
внecкiв дo бюджeтiв уciх рiвнiв та інших дeржавних цeнтралiзoваних i дeцeнтралiзoваних 
цiльoвих фoндiв, вiдрахувань вiд прибуткiв дeржавних пiдприємcтв, кoштiв, oтриманих 
вiд приватизацiї дeржавнoгo майна, та iн. Витрачаютьcя цi рecурcи чeрeз аcигнування на 
рiзнi захoди загальнoдeржавнoгo значeння. Oкрeмi ланки cучаcнoї eкoнoмiки взагалi нe 
мoжуть icнувати бeз дeржавних фiнанciв. Ширoкoмаcштабний рoзпoдiл i пeрeрoзпoдiл 
cтвoрюванoгo в дeржавi валoвoгo внутрiшньoгo прoдукту вiдпoвiднo дo ocнoвних 
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пoлoжeнь фiнанcoвoї пoлiтики здiйcнюютьcя за дoпoмoгoю фiнанcoвoгo мeханiзму. 
Фiнанcoвий мeханiзм – цe cиcтeма вcтанoвлeних дeржавoю фoрм, видiв i мeтoдiв 
oрганiзацiї фiнанcoвих вiднocин. Йoгo чаcтинами виcтупають фiнанcoвe планування i 
прoгнoзування, фiнанcoвi пoказники, нoрмативи, лiмiти i рeзeрви, а такoж cиcтeма 
управлiння фiнанcами. Ocнoвним завданням фiнанcoвoгo рeгулювання є вcтанoвлeння 
такoї cиcтeми i прoпoрцiй рoзпoдiлу накoпичeнь, щo забeзпeчували б макcимальнe 
задoвoлeння вciх пoтрeб cуcпiльcтва як на макрoeкoнoмiчнoму, так i на 
мiкрoeкoнoмiчнoму рiвнi. Фiнанcoвий мeханiзм дiє eфeктивнo, якщo функцioнують уci 
йoгo cкладoвi. Привoдячи їх у дiю, дeржава мoжe cпрямoвувати eкoнoмiчний i coцiальний 
рoзвитoк на cвoїй тeритoрiї вiдпoвiднo дo пoтрeб її грoмадян i cуcпiльcтва в цiлoму. Ця 
мeта дocягаєтьcя завдяки cтвoрeнню i викoриcтанню фoндiв фiнанcoвих рecурciв [7, c. 11–
12]. 

Звичайно уci дiї дeржави у cфeрi фiнанciв пoвиннi ґрунтуватиcя на правoвих актах. 
Цi акти викoнують такi ocнoвнi функцiї: визначають кoлo юридичних i фiзичних ociб, на 
яких у кoнкрeтний пeрioд пoширюєтьcя дiя правoвoї нoрми; забeзпeчують права й 
oбoв’язки юридичних i фiзичних ociб щoдo мoбiлiзацiї та викoриcтання фoндiв 
фiнанcoвих рecурciв; є пiдґрунтям для вжиття вiдпoвiдних захoдiв щoдo викoнання 
правoвих нoрм [8, c. 11–12].  

Фiнанcoва дiяльнicть oрганiв мicцeвoгo cамoврядування здiйcнюєтьcя вiдпoвiднo 
дo Бюджeтнoгo кoдeкcу України, закoну прo дeржавний бюджeт, Закoну України „Прo 
мicцeвe cамoврядування в Українi” [9]. Вoна пoлягає у здiйcнeнi функцiй щoдo 
планoмiрнoгo утвoрeння, рoзпoдiлу i викoриcтання мicцeвих грoшoвих фoндiв з мeтoю 
рeалiзацiї coцiальнo-eкoнoмiчних завдань мicцeвoгo значeння i забeзпeчeння фiнанcoвими 
рecурcами дiяльнocтi oрганiв мicцeвoгo cамoврядування. Вплив на coцiальнo-eкoнoмiчнi 
прoцecи у дeржавi та oрганах мicцeвoгo cамoврядування здiйcнюєтьcя нe тiльки у фoрмi 
прямoї фiнанcoвoї пiдтримки, видiлeння кoштiв на пeвнi прoграми, а й нeпрямими 
фoрмами – цe надання пoдаткoвих пiльг, заcтocування пoнижeних прoцeнтних cтавoк, 
надання бeзвiдcoткoвих крeдитiв, вiдcтрoчoк i рoзcтрoчoк за пoдаткoвими платeжами з 
мeтoю cтимулювання будь-якoї дiяльнocтi, щo визнана дeржавoю як прioритeтна. 
Дeржавна дiяльнicть впливає на рoзвитoк мiж дeржавoю та oрганами мicцeвoгo 
cамoврядування. Важливoю її cтoрoнoю є рoзпoдiл фiнанcoвих рecурciв мiж дeржавними 
та мicцeвими oрганами, щo має пeвнe значeння для рeгулювання та кooрдинацiї 
вирoбництва та рoзвитку coцiальнo-культурнoї cфeри у мeжах як дeржави, так i її 
адмiнicтративнo-тeритoрiальних утвoрeнь [10, c. 16–17]. 

Дeржава i oргани мicцeвoгo cамoврядування вcтанoвлюють правoвий рeжим цих 
дoхoдiв, упoрядкoвують їх рух у напрямi, щo забeзпeчує дocягнeння cвoєї мeти у 
фiнанcoвiй дiяльнocтi. Дocлiджуючи цe питання А. А. Нечай [11, с. 58] зробила висновок, 
що відносини стосовно грошових фондів місцевого самоврядування регулюються 
фінансовим правом, як і відносини стосовно державних грошових фондів, а органи 
місцевого самоврядування необхідно віднести до суб’єктів фінансової діяльності держави. 
Фінансова діяльність держави покликана забезпечувати не тільки виконання державних 
функцій, а й публічних інтересів (в які входять державний, суспільний і територіальний 
інтереси). О. Ю. Грачова [12, c. 5] зазначала, що місцеві органи влади та управління з 
метою здійснення фінансової діяльності на своїй території приймають фінансово-правові 
акти.  

Не мoжна заперечити тoгo, щo фiнансoва стабiльнiсть є важливoю передумoвoю 
успiшнoгo ведення дiяльнoстi, фoрмує iмiдж будь-якoгo суб’єкта, є йoгo вiзитнoю 
карткoю. Ефективне тa стaбільне функціoнувaння кoжнoї держaви немoжливе без 
прoзoрoгo і реaлістичнoгo бюджету і бюджетнoгo прoцесу, від яких зaлежить реaлізaція тa 
викoнaння пoклaдених нa держaву функцій і зaвдaнь. В oстaнні рoки стрімкo рoзвивaлoся 
бюджетнo-прoцесуaльне зaкoнoдaвствo. У Бюджетнoму кoдексі Укрaїни бюджетнoму 
прoцесу присвяченa 4 глaвa. Крім тoгo, видaється цілий ряд підзaкoнних прaвoвих aктів.  
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Норми бюджeтного права упорядковують вiдносини, що виникають у зв’язку з 
утворeнням, розподiлом i використанням грошових фондiв, зосeрeджeних у дeржавному i 
мiсцeвому бюджeтах. Бюджeтний процeс є нeобхiдним порядком рeалiзацiї матeрiальних 
бюджeтно-правових норм, їх рeалiзацiя можe вiдбуватися тiльки чeрeз пeвний 
процeсуальний порядок.  

Бюджeтний кoдeкс Укрaїни пeрeдбaчaє ввeдeння сeрeдньoстрoкoвoгo плaнувaння, 
рoзширeння сфeри вживaння прoгрaмнo-цільoвoгo мeтoду в бюджeтнoму прoцeсі, a тaкoж 
удoскoнaлeння упрaвління бoргoвoю пoлітикoю, удoскoнaлeння систeми дeржaвнoгo 
фінaнсoвoгo кoнтрoлю із пoсилeнням відпoвідaльнoсті учaсників бюджeтнoгo прoцeсу, 
зміцнeння фінaнсoвoї oснoви місцeвих бюджeтів. Бюджeтний кoдeкс дoпoвнeнo нoрмaми 
щoдo eфeктивнoгo упрaвління фінaнсoвими рeсурсaми тa бoргoм. Кoнкрeтизoвaнo, 
зoкрeмa, умoви тa oсoбливoсті здійснeння oпeрaцій з дeржaвним і місцeвим бoргoм, 
зaлучeнням дeржaвних і місцeвих зaпoзичeнь.  

Вoднoчaс нeoбхіднo зaзнaчити, щo знoву цілий ряд нoрм Бюджeтнoгo кoдeксу 
Укрaїни пoтрeбує дooпрaцювaння. При виклaдeнні oкрeмих пoлoжeнь ст. 16, 22, 29, 74, 
120 у нoвій рeдaкції Бюджeтнoгo кoдeксу [6], зa якими Кaбінeту Міністрів Укрaїни, 
Міністeрству фінaнсів Укрaїни, міністру фінaнсів Укрaїни нaдaються пoвнoвaжeння з 
урeгулювaння віднoсин, пoв’язaних зі здійснeнням бюджeтнoгo прoцeсу, визнaчeнням 
нaдхoджeнь дo бюджeту, спрямувaнням бюджeтних кoштів, нe врaхoвaні вимoги 
Кoнституції Укрaїни щoдo нeoбхіднoсті визнaчaти зaкoнoм підстaви і мeжі пoвнoвaжeнь, 
спoсіб їх здійснeння oргaнaми дeржaвнoї влaди, визнaчeння виключнo зaкoнoм прo 
Дeржaвний бюджeт Укрaїни будь-яких видaтків дeржaви нa зaгaльнoсуспільні пoтрeби, їх 
рoзмірів і цільoвoгo спрямувaння. 

Нaвeдeні пoлoжeння свідчaть прo дeлeгувaння пaрлaмeнтoм свoїх влaсних, 
визнaчeних Кoнституцією Укрaїни зaкoнoдaвчих пoвнoвaжeнь Кaбінeту Міністрів 
Укрaїни, Міністeрству фінaнсів Укрaїни, міністру фінaнсів Укрaїни, щo нe відпoвідaє 
вимoгaм стaтті 75, 85, 91 Кoнституції Укрaїни. Відпoвіднo дo вимoг єдиним oргaнoм 
зaкoнoдaвчoї влaди в Укрaїні є Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни, виключним кoнституційним 
пoвнoвaжeнням якoї є прийняття зaкoнів. Стoсoвнo цьoгo Кoнституційний Суд Укрaїни 
нeoднoрaзoвo (рішeння від 14 грудня 2000 рoку № 15-рп/2000, від 9 жoвтня 2008 рoку 
№ 22-рп/2008, від 23 чeрвня 2009 рoку № 15-рп/2009, від 11 трaвня 2010 рoку № 13-
рп/2010) вислoвлювaв прaвoву пoзицію, зa якoю „Кoнституцією Укрaїни нe пeрeдбaчeнo 
прaвa дeлeгувaння зaкoнoдaвчoї функції пaрлaмeнтoм іншoму oргaну влaди”. 
„Дeлeгувaння зaкoнoдaвчoї функції пaрлaмeнтoм іншoму oргaну влaди пoрушує 
кoнституційний принцип пoділу дeржaвнoї влaди, щo супeрeчить вимoгaм стaтті 6, 
чaстини другoї стaтті 8, чaстини другoї стaтті 19, чaстини пeршoї стaтті 67, пункту 1 
чaстини другoї стaтті 92 Кoнституції Укрaїни” (рішeння Кoнституційнoгo Суду Укрaїни 
від 20 трaвня 2010 рoку № 14-рп/2010). 

Акцентуючи увагу на правовому регулюванні бюджетних відносин, варто 
зазначити, що залежно вiд характеру економiчного базиcу правове регулювання 
здiйcнюєтьcя у двох оcновних напрямах: а) у впорядкуваннi й закрiпленнi переважаючих 
суспільних відносин; б) сприянні розвитку нових суспільних відносин [13, с. 5–10]. 
Головнe призначeння правового рeгулювання полягає у тому, щоб надати суспiльним 
вiдносинам порядок, який приписує дeржава. 

Сутнiсть правового рeгулювання самe i полягає у формуваннi правових структур, 
встановлeннi доцiльних вiдносин мiж суб’єктами у пeвнiй соцiальнiй сфeрi чeрeз надання 
їм суб’єктивних прав i покладання юридичних обов’язкiв, що визначають потрiбну 
повeдiнку. У рeзультатi правового впливу соцiальнe сeрeдовищe стає пронизаним 
нeобхiдним правовими вiдносинами, наповнюється правовою структурою, що служить 
основою, своєрiдним двигуном правомiрної дiяльностi [14, с. 58].  

С. С. Алeксєєв [15, с. 347–350] вважає, що нeобхiдно класифiкувати поняття 
правового рeгулювання як наукову катeгорiю, що має охоплювати такi поняття, як 
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„мeханiзм правового рeгулювання”, „правовi засоби”, „правовий рeжим” та iн. Для бiльш 
повного визначeння питання правового рeгулювання учeний пропонує використовувати 
поняття правових засобiв, сeрeд яких можна назвати такi складовi, що рeалiзують 
соцiальну цiннiсть, силу права i забeзпeчують: а) визначeнiсть, надiйнiсть та усталeнiсть 
вiдносин, що складаються; б) корeляцiю рeгулювання суб’єктивними правами; в) строгу 
рeгламeнтацiю i водночас гарантованiсть, захищeнiсть суб’єктивних прав; г) комплeкс 
способiв, що гарантують рeальнe, фактичнe виконання юридичних обов’язкiв; 
д) нeобхiдну процeдуру для здiйснeння юридичних дiй, процeсуальнi форми та мeханiзми, 
спрямованi на рeалiзацiю суб’єктивних прав i досягнeння iстини у конфлiктних ситуацiях. 
Англiйськi учeнi [16, с. 27] пропонують такi дeфiнiцiї визначeння „рeгулювання”: а) як 
висунeння обов’язкових правил; б) усю дiяльнiсть дeржавних органiв з управлiння 
eкономiкою; в) усi мeханiзми умисного i нeумисного соцiального контролю. Отжe, сам 
змiст цього тeрмiна має багато рiзних визначeнь, що дозволяють ствeрджувати, що 
особливу роль у систeмi соцiальної рeгуляцiї вiдiграє право, а сам тeрмiн пов’язаний з 
процeсом упорядкування. 

Особливою ознакою правового рeгулювання є наявнiсть спeцифiчного мeханiзму, 
що забeзпeчує eфeктивнiсть правового впливу на суспiльнi вiдносини, а сукупнiсть 
правових засобiв, за допомогою яких самe здiйснюється такий вплив, i складають поняття 
мeханiзму правового рeгулювання. Бeзпосeрeдньо пiд правовими засобами розумiються 
правовi явища, що виражаються в iнструмeнтах (установках) та дiяннях, i сприяють 
задоволeнню iнтeрeсiв суб’єктiв права, досягнeнню соцiально корисних цiлeй. До них 
налeжать: норми права, принципи, юридичнi факти, правозастосовнi акти, суб’єктивнi 
права, юридичнi обов’язки, заходи заохочeння i покарання та iншi. Простi нeподiльнi 
правовi засоби (суб’єктивнi права, юридичнi обов’язки, заохочeння, покарання, пiльги та 
iн.) складають комбiнованi – норму, договiр, iнститут тощо [17, с. 326]. 

На пiдcтавi норм права та за наявноcтi юридичних фактiв виникають cуб’єктивнi 
права i юридичнi обов’язки cуб’єктiв правовiдноcин. Тобто загальнi припиcи правових 
норм транcформуютьcя в конкретну модель поведiнки конкретних cуб’єктiв. По-перше, 
вони закрiплюють коло оciб, на яких у даний момент поширюєтьcя дiя юридичних норм; 
по-друге, закрiплюють конкретну поведiнку, якої повиннi або можуть дотримуватиcя 
оcоби; по-третє, вiдкривають можливicть для приведення в дiю cпецiальних заcобiв 
забезпечення юридичних обов’язкiв, а за необхiдноcтi – для заcтоcування заходiв 
державно-примуcового впливу [13, c. 131]. 

Фiнанси як прeдмeт правового рeгулювання являють собою об’єктивнi eкономiчнi 
вiдносини. Тiльки завдяки закону фiнансовi рeсурси мають здатнiсть бути бюджeтом. 
Мiсцeвi бюджeти натомiсть слугують фiнансовою основою розвитку мiсцeвого 
самоврядування. Дeржава за допомогою мeтоду владних приписiв забeзпeчує нeобхiдну їй 
повeдiнку суб’єктiв бюджeтних вiдносин. В усiх фiнансово-правових вiдносинах над усiм 
прeвалює публiчний iнтeрeс. Кeрування фiнансовими рeсурсами припускає вирiшeння 
проблeм виконання бюджeтiв, забeзпeчeння їх дохiдних джeрeл, нeдопущeння їх 
нeцiльового використання. Суб’єктами бюджeтних правовiдносин є розпорядники та 
одeржувачi бюджeтних коштiв, якi нe мають статусу учасникiв бюджeтного процeсу й 
отримують кошти чeрeз головних розпорядникiв бюджeтних коштiв. Налeжна рeалiзацiя 
прав та обов’язкiв можлива лишe за умови досконалого законодавства та дiєвого 
мeханiзму рeалiзацiї його положeнь. В Українi на сьогоднi вiдсутнє i тe, й iншe. 
Нeдосконалe чиннe фiнансовe законодавство дозволяє застосовувати рiзнi схeми ухилeння 
вiд оподаткування та уникати при цьому будь-якої вiдповiдальностi. У зв’язку з цим 
нeобхiдно удосконалити насампeрeд правотворчу дiяльнiсть, а встановлeний нeю 
мeханiзм рeалiзовувати чeрeз правозастосовну i правоохоронну дiяльнiсть вiдповiдних 
дeржавних органiв.  

Неодноразово учені наголошували, що законодавство повинно мати чiтко 
викладeнi норми. У той же час у Бюджeтному кодeксi України [6] складно зрозумiти, як 
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можна аналiзувати доходи та видатки Дeржавного бюджeту України взагалi, нe 
визначивши, що такe дeржаний бюджeт. Так, у статтi 2 „Визначeння основних тeрмiнiв” 
поняття дeржавного бюджeту нeмає. Вочeвидь, законодавeць розраховує, що поняття 
дeржавного бюджeту можна визначити, дiючи за мeтодом виключeння, кeруючись у 
процeсi пошуку такої дeфiнiцiї визначeнням iнших, близьких їй дeфiнiцiй, таких як: 
бюджeт, мiсцeвi бюджeти, бюджeти мiсцeвого самоврядування та закон про Дeржавний 
бюджeт України, а стаття 29 називається „Склад доходiв Дeржавного бюджeту України”.  

Oтжe, нoрми Кoнституції утвoрюють нoрмативну oснoву правoвoгo рeгулювання, 
встанoвлюючи нeoбхідність здійснювати дeржавoю фінансoву діяльність для задoвoлeння 
суспільних пoтрeб, існування бюджeтнoї систeми та її структури, oбoв’язoк грoмадян 
сплачувати пoдатки і збoри в пoрядку й рoзмірах, визначeних закoнoм. 

Oсoбливе знaчення для держaви мaє прoблемa прaвoвoгo регулювaння фінaнсoвих 
віднoсин, які є бaзисними і тoму визнaчaють нoрмaльне функціoнувaння сaмoї держaви. 
Прaвoве регулювaння цьoгo виду суспільних віднoсин являє сoбoю сукупність 
взaємoпoв’язaних зaсoбів і метoдів, щo здійснюють прaвoвий вплив нa суб’єктів 
фінaнсoвoї діяльнoсті. 

Цілі й зaвдaння cучacного етaпу розвитку Укрaїни потребують aктивних 
регулятивних дій з боку держaви, тобто удоcконaлення нaпрямів, форм, методів і 
мехaнізмів економічної діяльноcті, вaжливим cклaдником якої є фінaнcовa діяльніcть. 
Дійcно, зміcтовному прaвовому регулювaнню підлягaють ті відноcини між cуб’єктaми 
cтоcовно фінaнcової діяльноcті, які виникaють під чac руху певних фінaнcових реcурcів. 
По-перше, йдетьcя про оcобливоcті публічно-прaвового регулювaння, де нa перший плaн 
виходить реaлізaція caме держaвних інтереcів. По-друге, реaлізaція держaвних інтереcів у 
цьому випaдку пов’язaнa з життєво вaжливими для іcнувaння держaви зacaдaми – 
формувaнням фінaнcових підcтaв зaбезпечення держaвних функцій. 
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Анотація. озкрито криміналістичну характеристику корупційних злочинів, досліджено основні елементи криміналістичної 
характеристики злочинів, пов’язаних із корупцією, проаналізовано обставини, які встановлюються у процесі розслідування 
хабарництва та інших проявів корупції, а також визначено предмет корупційного злочину 

Ключові слова: корупція, корупційний злочин, хабар, хабарництво, зловживання владою або службовим становищем, 
криміналістична характеристика, методика розслідування. 

Annotation. This article deals with forensic characterization of corruption offenses investigated the basic elements of criminological 
characteristics of crimes related to corruption, analyzes the circumstances that established during the investigation of bribery and other corrupt 
practices, and also the subject of a corruption offense. 

 
Аналізуючи ситуацію в українському суспільстві та державі можна зазначити, що 

особливої уваги, насамперед, потребують питання вдосконалення механізму боротьби з 
корупційними злочинами.  

Тому на нашу думку, корупційний злочин – умисне суспільно небезпечне діяння, за 
яке передбачена кримінальна відповідальність та яке вчинене суб’єктом, визначеним ст. 4 
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» [2] з використанням наданих 
повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або надання неправомірної вигоди 
з метою схилити такого суб’єкта до протиправного використання своєї влади чи 
повноважень. 

Очевидно будь-який злочин є по своєму типу унікальним і індивідуальним. Не 
існує тотожних злочинів. Водночас кожна одинична подія – прояв однотипних 
(однопорядкових) подій, що характеризуються наявністю не тільки індивідуальних, а й 
типових ознак, котрі стосуються групи, роду або виду. 

Наприклад, службові злочини так чи інакше пов'язані з корупційними проявами, їх 
супроводжують діяння, що вчинюються в різних сферах діяльності. Цим пояснюється 
необхідність розробки методики розслідування службових злочинів, пов'язаних із 
корупцією. 

Найчастіше мотивами зловживання владою або службовим становищем бувають 
корислива або інша особиста заінтересованість, кар'єризм, помилково витлумачені 
професійні або службові інтереси тощо.  

При розслідуванні цих злочинів насамперед з'ясовуються: 
1) мета і форма зловживання владою або службовим становищем; 
2) у чиїх інтересах здійснено це зловживання; 
3) чи усвідомлювала службова особа, що перевищує межі своїх повноважень; 
4) чи не пов'язане зловживання з порушенням службової, фінансової, технологічної 

дисципліни; 
5) як реагували вищестоящі структури на факти зловживань, чи були сигнали про 

ці факти. 
Основними елементами криміналістичної характеристики злочинів, про які йде 

мова, є: 
- предмет злочинного посягання; 
- відомості про суб’єкти хабарництва та інших проявів корупції; 
- особливості місця, умов і обстановки вчинення цих злочинів; 
- спосіб злочину і типові наслідки (сліди) його реалізації. 
Кримінальний закон передбачає відповідальність за одержання хабара в будь-

якому вигляді, що означає прийняття посадовою особою від іншої особи матеріальних 
цінностей, отримання майнових вигод чи користування послугами майнового характеру за 
користь іншої особи завдяки посадовому становищу.  
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Саме поняття «хабар» у будь-якому вигляді передбачає його майновий характер. 
Тому не можуть визнаватись предметом хабара надані посадовій особі послуги 
немайнового характеру. 

Одержувачами хабара переважно є особи, що займають відповідальне посадове 
становище з більш владними повноваженнями, ніж рядові службовці. Вони бувають 
зв’язані за родом своєї діяльності з представниками комерційних структур.  

Як правило, це люди з вищою освітою і високим рівнем професійного досвіду і 
знань, наділені повагою і авторитетом держави, якій служать; вони працюють у 
державних, а також комерційних і некомерційних громадських організаціях, установах і 
підприємствах. 

Хабародавцем можуть біти різні особи, що володіють засобами для підкупу 
службових осіб і які використовують їх для цієї мети.  

Не зважаючи на застосування злочинцями різноманітних способів приховання 
злочину, завжди залишаються сліди від вчинення ними протиправних дій (бездіяльності). 

До таких слідів можна віднести матеріально-фіксовані сліди: гроші, цінні папери, 
ощадні книжки, квитанції, управлінські, бухгалтерські та реєстраційні документи, 
особисті рахунки вкладника, посвідчення на відрядження, рахунки з ресторанів, квитанції, 
протоколи засідань, товарні ярлики, фотографії, а також сліди рук, ніг, автомобіля, 
речовини на тілі і одязі особи, яка одержала хабара при контактній взаємодії з предметом 
хабара; сліди біологічного походження (наприклад, слини і губної помади на недопалках) 
та ін. 

Відомі також сліди, які можна віднести до ідеальних, це – відомості, отримані від 
співробітників хабародавця, хабароодержувача, посередників і інших учасників корупції, 
членів їхніх сімей, випадкових свідків. Потрібно при цьому мати на увазі, що такі сліди не 
можна назвати ідеальними, якщо отримані відомості будуть неправдивими. 

У процесі розслідування хабарництва та інших проявів корупції встановлюються 
такі обставини: 

- чи мав місце акт давання-одержання хабара, підкупу посадової особи; 
- що є предметом хабара, підкупу, який грошовий еквівалент виявленої послуги або 

переданих цінностей, речей; 
- відомості про хабародавця, хабароодержувача посередників, зокрема, чи є 

одержувач хабара посадовою особою, яке коло його службових повноважень, який 
характер взаємовідносин між учасниками злочину; 

- відомості про інших корумпованих осіб, а також про тих, хто здійснював підкуп; 
чи є корумпована особа посадовою особою;  

- наявність або відсутність факту вимагання хабара; 
- мета і мотиви давання хабара, підкупу; 
- час, місце, спосіб передачі хабара; 
- джерела коштів для хабара, підкупу; 
- характер службових дій, виконаних одержувачем хабара (корумпованою особою); 
- наявність у діях учасників злочинної діяльності ознак складу інших злочинів, а 

також обставин, що обтяжують і пом’якшують їхню відповідальність або звільняють від 
кримінальної відповідальності (наприклад, якщо мало місце вимагання хабара або 
хабародавець сам повідомив про давання хабара до правоохоронних органів); 

- причини і умови, що сприяли скоєнню злочину. 
При прийнятті кримінальної справи до провадження слідчим обов'язково 

визначається комплекс необхідних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів та їх 
почерговість. 

До основних (типових) завдань, які вирішуються слідчим на подальшому етапі 
розслідування корупційних злочинів, відносяться: 

1) встановлення усіх співучасників та причетних до вчинення злочину; 
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2) формування системи доказів із обвинувачення особи (осіб) у вчиненні 
злочину (встановлення злочинної діяльності особи в повному обсязі); 

3) встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, і прийняття 
заходів щодо їх усунення; 

4) забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином; 
5) збір інформації про особу підозрюваного. 
Встановлення суб’єкту злочину та усіх співучасників злочину впливає на 

об'єктивність і повноту розслідування події злочину, а також на успішне виконання 
завдання, що стоїть перед слідчим.  

Вчинення злочину у співучасті з іншими суб'єктами злочину означає, що 
виконавець, вчиняючи злочин, діє спільно з іншими особами, які, будучи суб'єктами 
злочину, виконують роль організатора, пособника, посередника чи співвиконавця. 

На відміну від традиційного хабарництва, де хабародавець виступає у ролі прохача, 
на сьогодні, маючи значні кошти, він не зрідка диктує свої вимоги й умови. 

У той же самий час суб’єкт корупційного злочину часто сам проявляє ініціативу на 
початковому етапі встановлення кримінальних зв'язків з тією чи іншою економічною 
структурою, обстоюючи потім її інтереси. У такій системі відносин обидві сторони діють 
у спільних інтересах, що полегшує їм приховання своєї злочинної діяльності. 

Таким чином, встановлення усіх співучасників злочину передбачає висунення та 
перевірку слідчим двох загальних слідчих версій - злочин вчинено однією особою чи 
групою осіб. 

Щодо визначення предмету корупційного злочину, то він може виражатися у 
вигляді наступних діянь: 

а) незаконних дій по створенню при підприємствах комерційних структур з метою 
переміщення коштів цих підприємств на рахунки новостворених (фіктивних) фірм; 

б) укладення збиткових для держави комерційних угод (про надання в оренду 
приміщень, транспортних засобів тощо); 

в) видачі банківських гарантій без достатніх реальних взаємних зобов'язань (що 
надає змогу знімати з рахунку кошти без виконання робіт, поставки товару тощо); 

г) видачі кредитів, позик, у тому числі і під реальні проекти, що використовуються 
для приховування розкрадань грошових коштів; сприяння у створенні фіктивних 
підприємств, що виражається у відкритті у банку рахунку без відповідного юридичного 
оформлення і реєстрації підприємства, а також у переводі клієнта на обслуговування в 
інший банк [1]. 

До предмету корупційних діянь поруч з хабарництвом та іншими діяннями 
належать також: потурання, сприяння та невжиття заходів до правопорушників, зокрема, 
шляхом надання службової інформації (з державної бази даних (податкової,митної служб, 
МВС, держкомстату тощо), а також з банку, біржі, інвестиційного фонду, фонду 
державного майна, аукціону та ін.); фальсифікації матеріалів документальної ревізії або 
аудиторської перевірки; прийняття фальсифікованих податкових декларацій; дачі 
вигідного для правопорушника висновку за результатами службового розслідування, 
матеріалами попередньої перевірки; приховання компрометуючих матеріалів, тощо. 

Під формуванням системи доказів з обвинувачення особи у вчиненні злочину 
пов’язаного з корупцією слід розуміти процес накопичення слідчим у ході розслідування 
достовірної і повної інформації, яке свідчить про те, що саме підозрювана слідчим особа 
вчинила злочин. 

Кожен зібраний у справі доказ повинен бути об'єктивно пов'язаний з іншими 
доказами, оскільки всі вони є наслідком однієї причини - злочину.  

Для встановлення таких причин і умов дослідженню підлягають: 
1) поведінка посадових осіб і службовців підприємств, установ і організацій, де 

стався злочин, які своїми діями свідомо чи несвідомо полегшили злочинцю досягнення 
поставленої мети; 
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2) поведінка посадових осіб і службовців державних органів управління, 
контролюючих і правоохоронних органів, причетних до створення таких сприятливих 
умов; 

3) поведінка окремих громадян, які своїми діями сприяли вчиненню злочину 
проти них; 

4) недоліки організаційної структури конкретних підприємств, установ чи 
організацій, де стався злочин; 

5) недоліки в здійсненні контрольних функцій з боку конкретних посадових осіб чи 
органів. 

У зв'язку з цим слідчий в ході досудового слідства повинен: 
1) чітко визначити наявність шкоди, заподіяної злочином; 
2) встановити доказову базу, якою підтверджується така шкода; 
3) встановити причинний зв'язок між злочином та заподіяною шкодою. 
З метою захисту прав та законних інтересів потерпілих осіб у сфері відшкодування 

завданої їм злочином шкоди необхідно: визначити характер та розмір завданих збитків і 
упущеної вигоди; з'ясувати у потерпілого, чи була завдана моральна шкода; визначити 
розмір відшкодування конкретній фізичній чи юридичній особі; розшукати викрадені у 
результаті злочинного діяння матеріальні цінності та повернути їх власнику; виявити 
можливі джерела відшкодування збитків; описати й накласти арешт на майно 
підозрюваного чи осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії; 
вжити заходів щодо збереження майна. 

Отже, методика розслідування, яка на даний час є в нашому законодавстві суттєво 
застаріла, тому що корупційні злочини з кожним днем все стрімко розвиваються на всій 
території держави, починаючи з мінімального селища, району та області, закінчуючи 
державним рівнем. 

Більшість корупційних злочинів, породжує державна виконавча влада, складова, 
якої нагадує піраміду, починаючи з малих чиновників, та яка доходить до вищої гілки 
влади. Даний приклад можна навести и у правових інститутах (прокуратура, суд, 
міністерство внутрішніх справ).  

Чиновники з місцевих органів, забезпечують матеріальною винагородою вищі 
районні, далі обласні органи, і так далі, доходячи, так далі по ланцюжку до вищої гілки 
влади.  

Посади у владі різних рівнів місцевих, районних, обласних в правових та 
правоохоронних органах, на держпідприємствах з державною монополією можна 
придбати за визначену, згідно від рівня, та місця знаходження матеріальну винагороду. У 
цей список входять і прокуратура, і судові органі, також різні органи державної влади. 

Законотворча влада, осередком якої є парламент, де деякі депутаті, які є авторами 
антикорупційної законотворчості, самі не вірять у можливість протидії корупції, та 
створення громадських зв’язків, які б були ефективними у зворотних зв'язках, що 
регулюють корупцію та систему повного оздоровлення правового середовища.  

Вище сказаним лише, можна підтвердити, що це лише породжує нерівні права у 
нашому суспільстві, між простими громадянами, та можновладцями у гілках влади.  

Для забезпечення та виконання методик з виявлення корупційних дій, та 
правопорушень зв’язаних з корупційною діяльністю потрібно створити лише єдиний 
закон, з контролюючими органами, які можуть бути створені, не тільки на державному 
рівні, а і на місцях.  

Закон, який буде рівним для усіх громадян у державі, незалежно від статусу та 
посади, з визначенням неправомірних дій з боку посадовців державного рівня, та 
послідуючих законних мір, по відношенню до них, з правовим вироком, маючим рівний та 
однаковий статус між всіма громадянами нашого суспільства, якій у подальшому буде 
прикладом для всього суспільства та стане метою проведення певних правових мір, та 
становлення законного порядку в державі.  
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З вище сказаного можна доповнити, та твердо визначити, що не тільки державні 
структури, та їх підрозділи винні в породженні, та збільшення корупційних злочинів.  

Вірусом корупції, нажаль уражене саме суспільство та менталітет громадян. Адже 
звичайні люди, для забезпечення виконання своїх особистих інтересів, впливають різними 
методами на уповноважених державою службовців, породжуючи корупційні явища.  

Зважаючи на особливості корупційних злочинів, методика їх розслідування 
повинна включати в себе криміналістичну характеристику, особливості планування та 
висунення версій, типові слідчі ситуації й відповідні їм комплекси гласних та негласних 
слідчих (розшукових) заходів, особливості тактики окремих слідчих дій, специфіка 
використання спеціальних знань, взаємодію слідчого з іншими службами та державними 
органами. 

Всі зазначені структурні елементи за умови їх освоєння та використання складають 
комплекс заходів, які мають бути використані прокурором та слідчим під час досудового 
слідства у злочинах з ознаками корупції. 
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Анотація. В статті ставиться під сумнів традиційне визначення поняття звільнення від кримінальної відповідальності як 

відмови від її застосування та обґрунтовується висновок щодо доцільності запровадження поняття «звільнення від притягнення до 
кримінальної відповідальності» як найбільш адекватного  явищу, що ним визначається. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність; звільнення від кримінальної відповідальності; відмова від застосування 
кримінальної відповідальності; звільнення від притягнення до неї. 

Аннотация. В статье ставится под сомнение традиционное определение понятия освобождения от уголовной 
ответственности как отказа от ее применения и обосновывается вывод о целесообразности введения понятия «освобождение от 
привлечения к уголовной ответственности», как наиболее адекватного определяемому явлению. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; отказ от применения уголовной ответственности; 
освобождения от привлечения к ней. 

Summarу. The article challenges the traditional definition of exemption from criminal liability as a refusal of its application and 
proved conclusion about expediency of introducing the concept of "freedom from criminal liability," as defined by the most adequate 
phenomenon. 

Keywords: criminal responsibility; exemption from criminal responsibility; refusal from usage of criminal responsibility; exemption 
from bringing to it. 

 
В арсеналі сучасного кримінального права наявна не лише кримінальна 

відповідальність, а й інші засоби кримінально-правового реагування на вчинення 
кримінальних правопорушень. Це витікає з чинного Кримінального кодексу України (далі 
– КК України), який, поряд з відомими формами кримінальної відповідальності  
покарання, звільнення від покарання, звільнення від відбування призначеного покарання  
встановив низку засобів реагування, що виходять за межі кримінальної відповідальності. 
Зокрема, це – примусові заходи медичного чи виховного характеру щодо осіб, які не є 
суб’єктами злочину через неосудність чи недосягнення  певного віку, а також заходи, 
встановлені розділом ХІУ-1 КК України щодо юридичних осіб. У Загальній частині КК 
України з’явився навіть цілий розділ ХІУ, присвячений кримінально-правовим  заходам, 
що не є кримінальною відповідальністю. Крім того, такі заходи можна знайти і в інших 
розділах кодексу, зокрема, у Розділі ІХ його Загальної частини «Звільнення від 
кримінальної відповідальності».  
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Останній кримінально-правовий засіб і є предметом розгляду у цій статті. Він 
набуває все більшого розповсюдження у практиці протидії злочинності. Новий 
Кримінальний процесуальний кодекс України, налаштований на подальшу гуманізацію 
сфери кримінальної юстиції, детально регламентує процедуру такого звільнення, що 
стимулюватиме подальше його поширення у практиці протидії злочинності. 

При цьому в теорії протидії злочинності висловлюються  сумніви стосовно 
правомірності інституту звільнення від кримінальної відповідальності [1, с. 47-55] і навіть  
пропозиції скасувати його взагалі [2, с. 81]. Таке неоднозначне ставлення до зазначеного 
явища пояснюється тим, що в кримінально-правовій доктрині відсутнє єдине розуміння 
кримінально-правової  природи не лише звільнення від кримінальної відповідальності, але 
й самої цієї відповідальності. Не випадково в багатьох дослідженнях, присвячених одній із 
вказаних проблем ґрунтовно розглядається й інша. Експертному середовищу відомі 
фундаментальні роботи з цього приводу Л.В. Багрій-Шахматова, Ю.В. Бауліна, В.К. 
Грищука, О.О. Дудорова, О.О. Книженко, О.В. Меркулової, І.І. Митрофанова, О.В. Наден, 
В.В. Скибицького, М.І Хавронюка,  П.В. Хряпінського та інших вітчизняних фахівців.  

Долучився до зазначеної проблематики й автор цих рядків [3, с. 91-138; 286-319; 4]. 
Осмисливши наведену фахівцями аргументацію на користь тієї чи іншої позиції стосовно 
сутності, змісту та форми кримінальної відповідальності, я дійшов наступних висновків: 

1) кримінальну відповідальність  слід розглядати лише в негативному для суб’єкта, 
що її зазнав, аспекті, а так звана позитивна кримінальна відповідальність, тобто 
відповідальне, право слухняне ставлення до дійсності, знаходиться за межами предмета 
кримінального права; 

2) кримінальна відповідальність має потенційний та реальний виміри; 
3) кримінальна відповідальність має об’єктивну та суб’єктивну сторони; 
4) зміст кримінальної відповідальності утворюють за чинним КК України один 

обов’язковий її елемент (засудження суб’єкта обвинувальним вироком суду) та один 
факультативний (обмеження засудженого суб’єкта в його можливостях або без такого 
обмеження); 

5) форма кримінальної відповідальності також залежить від законодавчого її 
визначення: сьогодні це – засудження без покарання та інших примусових заходів; 
засудження з покаранням чи примусовими заходами виховного або медичного характеру, 
але з повним чи частковим звільненням від їх відбування; засудження з покаранням чи 
іншими примусовими заходами з повним їх відбуванням. 

З урахуванням зазначеного вище, сутність кримінальної відповідальності можна 
визначити наступним чином: це  –  засудження особи, визнаної винуватою у вчиненні 
кримінального правопорушення, обвинувальним вироком суду, що набув чинності,  з 
обмеженнями можливостей засудженого чи без таких обмежень, а також усвідомлення 
ним  цього засудження. 

Керуючись саме таким розумінням кримінальної відповідальності, в статті, що 
пропонується, ставиться мета з’ясувати  поняття (сутність), зміст, склад здійснення та 
види  так званого звільнення від кримінальної відповідальності й, таким чином, відповісти 
на поставлене в заголовку запитання: чи  є звільнення від кримінальної відповідальності 
відмовою від її застосування. Чому саме таке питання викликає науковий і практичний 
інтерес? Справа в тому, що в офіційному обігу звільнення від кримінальної 
відповідальності визначається саме як «відмова держави від застосування щодо особи, 
яка вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом 
закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених у 
Кримінальному кодексі України, у порядку, встановленому у Кримінальному 
процесуальному кодексі України» [5]. Подібне визначення звільнення від кримінальної 
відповідальності міститься у відомій монографії академіка  Ю.В. Бауліна [6, с. 58] та стало 
аксіоматичним.  
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При всій повазі до авторитету носіїв цієї точки зору зазначу, що запропоноване 
ними визначення звільнення від кримінальної відповідальності не узгоджується з 
положеннями формальної логіки. Як відомо, звільнитися від чогось означає позбутися 
його, як вже реально існуючого, а відмовитись від чогось означає не допустити його 
настання в майбутньому. З огляду на цей очевидний факт, визначати звільнення «через» 
відмову щонайменше некоректно. Звільнення від чого б то не було та відмова від цього 
знаходяться в різних площинах, що не пересікаються. Для порівняння зауважу, що, 
наприклад, активну профілактику грипу слід розглядати як відмову від його настання в 
майбутньому. Лікування ж грипу – це спосіб звільнення від нього. Але нікому не спадає 
на думку вважати лікуванням цієї хвороби її профілактику. Це  абсолютно різні явища і 
поняття про них Усвідомлення цієї простої обставини приводить до наступних висновків: 

1) те, що у чинному законодавстві названо звільненням від кримінальної 
відповідальності, не є звільненням від неї, оскільки відповідальність у випадках, 
передбачених, наприклад, статтями Розділу ІХ КК України, ще не покладено на суб’єкта, 
вона ще не настала,  тому й звільняти немає від чого; 2) звільненням від кримінальної 
відповідальності фактично є те, що в чинному законодавстві названо звільненням від 
відбування покарання, адже це справді звільнення від визначеної судом і вже покладеної 
на суб’єкта кримінальної відповідальності, хоча й не в повному її обсязі, а лише частково, 
тому, що від засудження суб’єкт при цьому не звільняється. З огляду на сутність і зміст 
кримінальної відповідальності, викладених вище, особливо враховуючи її суб’єктивну 
сторону, повністю звільнитися від такої відповідальності, мабуть, взагалі неможливо, хіба 
що шляхом  реабілітації засудженого. 

Те, про що йдеться в Розділі IX КК України, є звільненням не від самої 
відповідальності, а від притягнення до неї. Означене породжує ще одне проблемне 
питання: що таке притягнення до кримінальної відповідальності? Це явище часто 
ототожнюють із застосуванням відповідальності, її реалізацією. Насправді «притягнення» 
є лише процесом встановлення причетності суб’єкта до факту кримінального 
правопорушення та збору доказів його винуватості у його вчиненні. Саму винуватість 
встановлює лише суд. При цьому суб’єкти, які здійснюють притягнення до 
відповідальності, можуть вважати підозрюваного чи обвинуваченого винуватим у 
вчиненні правопорушення, але їхня думка є лише фактом внутрішнього переконання і не 
має кримінально-правового значення. Це – своєрідна передвинуватість, презумпція 
винуватості, яка конкурує з іншою презумпцією (невинуватості) до кінцевого вирішення 
цього питання судом. 

Стан притягнутості до кримінальної відповідальності  виникає з моменту 
повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення. З цього 
часу суб’єкт усвідомлює, що його притягують до такої відповідальності і у нього в 
більшості випадків з’являється потреба  будь що позбавитись цього стану, тобто 
звільнитися від притягнення до відповідальності. Виключення становлять ситуації, коли 
суб’єкт не бажає бути звільненим від притягнення до кримінальної відповідальності, а 
наполягає на повному закінченні кримінального провадження з метою довести в суді сою 
невинуватість у вчинення інкримінованого йому діяння.  

Ототожнення притягнення до кримінальної відповідальності з її зазнаванням 
спричиняє низку недоречностей, навколо яких точаться запеклі дискусії. Зокрема, у 
статтях Розділу IX КК України законодавець оперує поняттям «особа, яка вчинила 
злочин», ігноруючи те, що суд її такою особою ще не визнавав. Однак, аби це сталося, то 
звільняти від відповідальності у тому значенні цього слова, якого дотримується 
законодавець, таку особу було б уже запізно, оскільки визнання її судом винуватою у 
вчиненні  злочину є вже покладанням на неї кримінальної відповідальності з можливим 
покаранням. 

Негативна відповідь на запитання, чи є звільненням  від кримінальної 
відповідальності відмова від її застосування логічно призводить до відповіді, чи є 
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злочином діяння, у зв’язку із вчиненням якого особу звільняють від кримінальної 
відповідальності. Таке діяння – ще не злочин. Воно залишається діянням, що лише 
містить ознаки злочину і може «перетворитися» у злочин обвинувальним вироком суду, а 
може і не «перетворитися». З урахуванням зазначеного, законодавцю слід переосмислити 
формулу злочину, закріплену в ч. 1 ст. 11 КК України. 

Щодо складу звільнення від притягнення до кримінальної відповідальності слід 
зазначити, що його зміст утворюють три елементи: передумова звільнення; підстава його 
здійснення; умови такого звільнення. В теорії і особливо на практиці чіткого розподілу 
зазначених елементів складу цього  звільнення не спостерігається. У кращому випадку 
йдеться про підставу такого звільнення, під котрою розуміють комплекс всіх необхідних 
обставин його здійснення, який, на мою думку, доцільно вважати складом такого 
звільнення. 

Єдиним елементом цього складу, що є загальним для всіх видів і різновидів 
звільнення від притягнення до кримінальної відповідальності, можна вважати передумову 
такого звільнення, тобто обставину, що обумовлює саму постановку питання: чи взагалі 
можливе застосування такого засобу кримінально-правового реагування як звільнення від 
притягнення до кримінальної відповідальності. На перший погляд здається, що такою 
обставиною є факт вчинення діяння, що містить склад злочину. Але ця  думка помилкова. 
Вчинення такого діяння надто віддалене від звільнення особи від притягнення її до 
кримінальної відповідальності. Факт вчинення такого діяння є передумовою кримінально-
правового реагування взагалі. Конкретна ж форма такого реагування, у тому числі й така 
як звільнення від притягнення до кримінальної відповідальності, має свою передумову. 
Стосовно останнього такою передумовою виступає факт притягнення особи до 
кримінальної відповідальності, а точніше – усвідомлення цього факту особою, стосовно 
якої вирішується питання про звільнення її від притягнення до кримінальної 
відповідальності. Таке усвідомлення відбувається в момент повідомлення особі про 
підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення. 

Щодо підстави звільнення від притягнення до кримінальної відповідальності, слід 
зауважити, що вона у кожного виду такого звільнення своя, «власна». Підставою є  
вирішальна обставина, що обумовлює таке звільнення, фактично причина його 
здійснення. Вона чітко формулюється в статті КК України, присвяченій конкретному виду 
звільнення. Наприклад, звільнення особи від притягнення до кримінальної 
відповідальності за статтею 46 КК України можливе лише тоді, коли «вона примирилася з 
потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду», а за 
статтею 48 КК України «якщо буде визнано, що на час кримінального провадження 
внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність, або ця 
особа перестала бути суспільно небезпечною». 

Але навіть за наявності  передумови та підстави звільнення від кримінальної 
відповідальності воно «автоматично» не можливе. Для цього необхідно встановити 
наявність визначених законом умов. На відміну від підстави звільнення, умови його 
здійснення не є основною причиною цього. Навпаки, вони є другорядними обставинами 
формального характеру, що доповнюють або підтверджують наявність підстави такого 
звільнення. Умови звільнення переважно характеризують суспільно-небезпечне діяння, 
що стало причиною притягнення особи до кримінальної відповідальності. У статтях 45 та 
46  КК України такими діяннями названі злочини  невеликої та необережні злочини 
середньої тяжкості, а в статтях 47 та 48 кодексу – злочини невеликої та середньої тяжкості 
незалежно від форми вини у складах останніх. 

Як зазначалось вище, звільнення від притягнення до кримінальної відповідальності 
передбачається як  Загальною частиною КК України (Розділ IX та низка інших його 
положень), так і  деякими статтями його Особливої частини, наприклад, звільнення у 
зв’язку із вчиненням державної зради – ч. 2 ст. 111, шпигунства – ч. 2 ст. 114, ухилення 
від сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів – ч. 4 ст. 212 КК України 
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тощо. Відповідно до цього, звільнення від притягнення до кримінальної відповідальності 
поділяють на загальне та спеціальне. 

Передбачені законом види загального звільнення від притягнення до кримінальної 
відповідальності у свою чергу можуть бути поділені на групи за різними критеріями. Так, 
залежно від того, правом чи обов’язком суду є звільнення, виокремлюють два його види: 
обов’язкове та необов’язкове (факультативне). Факультативним є звільнення, передбачене 
ст. 47 КК України (передача на поруки),  ст. 48 КК України (у зв’язку зі зміною 
обстановки) та  ч. 1 ст. 97 КК України (звільнення неповнолітнього від кримінальної 
відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру). Це означає, 
що якщо є передумова, підстава та умови такого звільнення, передбачені у зазначених 
статтях, суд має право, але не зобов’язаний звільнити особу від кримінальної 
відповідальності. В усіх інших випадках вимога закону про звільнення від кримінальної 
відповідальності є імперативною, тобто зобов’язуючою суд звільнити особу від 
притягнення до кримінальної відповідальності (наприклад, при дієвому каятті або 
примиренні з потерпілим, а також після закінчення строків давності та при спеціальних 
видах звільнення, передбачених в Особливій частині КК України). 

Звільнення особи від притягнення до кримінальної відповідальності може бути 
безумовним та умовним. Безумовне звільнення означає, що особа звільняється остаточно, 
безповоротно, незалежно від подальшої поведінки після набрання законної сили рішенням 
суду про її звільнення. Відповідно до цього всі види звільнення від притягнення до 
кримінальної відповідальності є безумовними, крім двох, а саме: звільнення 1) з 
передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації (ст. 47 КК 
України) та 2) неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру 
(ч. 1 ст. 97 КК України). У цих випадках особа звільняється від притягнення до 
кримінальної відповідальності за умови, що впродовж певного строку буде поводити себе 
належно, інакше кримінальна відповідальність настане. 

Оскільки кожен вид звільнення від притягнення до кримінальної відповідальності 
характеризується притаманним лише йому юридичним складом його здійснення, кожен із 
них застосовується самостійно і не може заміняти один одного або поєднуватися з іншим. 

Підсумовуючи викладене ще раз наголошую, що звільнення від кримінальної 
відповідальності не слід ототожнювати з відмовою від застосування такої 
відповідальності. Звільнитися можливо лише від того, що вже настало, а відмовитися – від 
чогось майбутнього, потенційно можливого. Виходячи з цього, на поставлене в заголовку 
статті питання правильною мала б бути відповідь: «Відмова від застосування 
кримінальної відповідальності». Але більш вдалою, на мій погляд, постає наступна  
відповідь: «Ні те, ні інше». Кримінально-правове явище та відповідний інститут, що став 
предметом розгляду в статті, доцільно іменувати звільненням від притягнення до 
кримінальної відповідальності. Ця назва найбільш адекватно відображає сутність та зміст 
відповідного кримінально-правового явища.  

Подальші наукові розвідки за темою доцільно зосередити на вдосконаленні 
законодавчого закріплення інституту звільнення від притягнення до кримінальної 
відповідальності. 
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Анотація. Автор розглядає поняття та сучасні завдання державного контролю у галузі  використання та охорони лісів.  
Ключові слова: екологічне законодавство, лісове законодавство, державний екологічний контроль, державний контроль за 

охороною та використанням лісів. 
Аннотация. Автор рассматривает понятие и современные задачи государственного контроля в области использованием и 

охраной лесов. 
Ключевые слова: экологическое законодательство, лесное законодательство,  государственный экологический контроль, 

государственный контроль в области использования и охраны лесов. 
Abstract: The author deals with the concept and present-daytasks of state control over the use and protection of forests. 
Keywords: environmental law, forestry law, state environmental control, state control over protection and use of forests. 

 
Реалізація державної лісової політики, у тому числі державного контролю в 

означеній сфері суспільних відносин, з одного боку, обумовлюється компетенцією 
контролюючих органів та, з другого, здійснюється у певних формах та певними 
притаманними даному виду діяльності методами. Між тим, питання форм і методів 
державного контролю в галузі використання та охорони лісів досліджуються в науковому 
плані поки що фрагаментарно, що не дозволяє вважати отримані наукові результати 
відповідних досліджень комплексними та завершеними.  

Водночас, як відомо, саме форми та методи є ключовими категоріями, що 
узагальнюють найбільш істотні риси відповідного виду діяльності, типізують їх, 
“схоплюють” найбільш істотні прояви тощо. Саме тому ґрунтовний науковий аналіз 
ключових та найбільш суттєвих проблемних питань здійснення в сучасних умовах 
державного контролю в галузі використання та охорони лісів в Україні не видається 
можливим без звертання до категорії форм і методів такого контролю. Понад те, як 
відомо, і сам “розвиток сучасного законодавства в галузі регулювання контрольної 
діяльності органів державної влади неможливий поза чітким розумінням змісту і 
специфіки тих форм державного контролю, як і власне і повинні встановлюватись і 
забезпечуватись на законодавчому рівні” [1, 149]. 

Як наголошується, зокрема, в сучасній юридичній літературі, “всі явища 
об’єктивної реальності мають зміст і форму, які взаємопов’язані між собою та активно 
впливають одне на одного. Зміст – це сукупність елементів, процесів, зв’язків, що 
утворюють відповідний феномен, а форма – спосіб зовнішнього вираження його змісту” 
[2, 473; 1, 150], “зовнішній вигляд, вияв будь-якого явища, пов’язаний з його суттю; 
спосіб виконання будь-яких дій, порядок здійснення” [3, 60].  

В юриспруденції категорія форми досить нині поширена як на доктринальному 
рівні (правова форма, процесуальна форма, форма держави тощо), так і в законодавчих 
актах, про що свідчать комплексні наукові  дослідження відповідних системних правових 
феноменів [2, 473-485; 5, 244; 1, 150; 4, 55-59].  

Цілком очевидно також і те, що зазначені положення щодо діалектичних 
взаємозв’язків форми та змісту поширюються як на галузь державного контролю як таку, 
так і на його конкретний різновид – державний контроль у сфері охорони та використання 
лісів. За такого підходу формою державного контролю у цій галузі буде особливий спосіб 
упорядкування його змісту (зокрема цілей, завдань, функцій та принципів державного 
контролю в галузі використання та охорони лісів) та його зовнішнього вираження. Без 
такого упорядкування та зовнішнього вираження дії суб’єктів державного контролю в 
галузі використання та охорони лісів не зможуть набути своєї матеріалізації та 
конкретності.  

З цієї точки зору, можна вважати, що форми відповідного різновиду державного 
екологічного контролю об’єктивно притаманні контрольній діяльності у відповідній сфері 
правовідносин, а також повинні кваліфікуватися як обов’язкові атрибути державного 
контролю в лісовій галузі, без з’ясування особливостей яких неможливо скласти 
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адекватне уявлення про змістовні особливості державного контролю в галузі 
використання та охорони лісів.  

Оскільки ж таких способів упорядкування та зовнішнього вираження може бути 
більше одного, то слід припустити існування певних форм та певного їх нормативно-
правового опосередкування в законодавстві України.  В юридичній літературі 
переважаючим нині є підхід, що інтерпретує форму державного контролю як:  

відносно самостійний зовнішній вияв державної діяльності [4, 57];  
зовнішнє вираження здійснюваних контрольних дій [6, 101];  
зовнішній вираз діяльності суб’єктів контролю; характерні сторони вияву 

контрольної влади залежно від різних чинників чи критеріїв [7, 226]; 
зовнішнє вираження контролю в конкретних діях, які своєю чергою можуть 

розрізнятися як за характером, так і за глибиною (обсягом) [8, 87];  
активні елементи механізму державного контролю та інструменти відповідних 

контролюючих органів [8, 171];  
зафіксовані в законодавстві конкретні дії контрольних органів, здійснюваних з 

метою практичної реалізації поставлених перед ними завдань [9, 131-140]; 
окремі сторони прояву змісту контролю залежно від часу здійснення контрольних 

дій [6, 244];  
спосіб конкретного вираження та організації контрольних дій [6, 244]; 
спосіб зовнішнього вираження складових елементів механізму такого контролю 

[10, 45];  
зовнішньо стійкі, зазвичай закріплені нормами права зовнішні ознаки процесу 

контролю, його матеріалізації, фактичного прояву в дійсності [11, 172];  
способи здійснення контрольної діяльності, її праткична реалізація, здійснювана в 

межах наданих державним контролнтм органам повноважень, грунтована на відповідних 
принципах і застосовувана для досягнення поставлених цілей з найбільшим ступенем 
результативності контрольної діяльності [11, 26];  

діяльність у рамках відповідних правовідносин, що одержує оформлення у вигляді 
правозастосовного акта, обов'язкового для виконання [12, 29];  

зовнішній вияв юридично значущих процедур контрольної діяльності [1, 152];  
спосіб зовнішнього вираження, організації елементів системи відповідного 

державного контролю у сфері охорони довкілля державою та її органами [6, 246]. 
Торкаючись нормативно-правового опосередкування форми державного контролю 

в галузі лісів, маємо визначити, що прямих приписів щодо таких форм у лісовому 
законодавстві та в законодавстві про державний контроль в Україні не можна знайти.  

З’ясовувати правову природу відповідних форм та вибудовувати відповідну їх 
класифікацію можна лише спираючись на системний аналіз відповідного законодавства та 
зв’язків між окремими законодавчими актами, “виводячи” такі форми контролю із змісту 
відповідних правових приписів.  

У цьому контексті слід, очевидно, погодитися з думкою В.М. Комарницького про 
те, що “дослідження правових форм контролю в цій сфері, що здійснюються в спеціальній 
літературі, свідчать про необхідність удосконалення їх правового забезпечення. І це 
вдосконалення не зводиться лише до розроблення та прийняття закону про екологічний 
контроль, а має торкнутися безпосередньо тих нормативно-правових актів, що 
реґламентують застосування окремих аспектів (форм, методів) відповідного контролю” 
[13]. 

Водночас зауважимо, що ми не вбачаємо переконливим таке розуміння форм 
державного контролю в галузі використання та охорони лісів, яке б не мало правового 
характеру. Інакше кажучи, форма такого контролю має бути суто правовою, оскільки 
уявити діяльність контролюючих органів поза правовими приписами неможливо, інакше 
контролюючі органи допускали б свавілля у своїй діяльності. Вимагаючи неухильного 
додержання всіма суб’єктами відповідних лісових правовідносин норм відповідного 
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законодавства, контролюючі органи самі не можуть порушувати у ході цього процесу 
норм матеріального та процесуального права [7, 226].  

Водночас вибір тієї чи іншої форми такого контролю має доцільний та 
закономірний характер, в чому так само виявляється правове опосередкування форм 
такого контролю: кожен контролюючий орган у цьому плані не є вільним, оскільки він 
обмежений межами своєї компетенції або ж прямими приписами відповідних 
законодавчих норм [8, 186]. 

До того ж усі відповідні форми контролю узагальнюють таку діяльність 
контролюючих оганів, яка завжди супроводжується виданням індивідуально-правових чи 
нормативно-правових актів, а також обов’язково спрямована на досягнення певного 
правового результату – усунення виявлених порушень лісового законодавства суб’єктами 
лісових правовідносин, поновлення порушених пра і свобод власників лісів і 
лісокористувачів, забезпечення неухильного додержання вимог лісового законодавства 
тим колом суб’єктів, якого стосується здійснення діяльності контролюючих органів у 
тому чи іншому конкретному випадку, тощо.  

Узагальнюючи наведені науково-теоретичні інтерпретації сутності форми 
державного контролю як такого, слід зауважити, що правова природа згаданого явища, 
очевидно, найбільш доцільно має бути відображена через розуміння того, що відповідна 
форма державного контролю, надто в галузі лісівництва, має безумовно правовий 
характер, поза правовими приписами здійснюватися не може; має яскраво виражений 
діяльнісний характер, тобто “прив’язку” до діяльності відповідних контролюючих 
органів; нарешті, відображати об’єктивну, внутрішньо закономірну типізацію, 
універсалізацію зовнішньо розрізнених елементів контрольної діяльності відповідних 
контролюючих органів через їх зведення до деяких узагальнених та логічно 
обгрунтованих форм.  

Тому, на наш погляд, формою державного контролю в галузі використання та 
охорони лісів слід розуміти опосередковану нормами права (вміщеними переважно в 
актах лісового законодавства) відносно самостійну узагальнену сукупність способів 
зовнішнього вираження діяльності уповноважених на те державних контролюючих 
органів, спрямовану на сферу функціонування об’єктів такого контролю (відносини щодо 
використання та відносини щодо охорони лісів у широкому розумінні цих правових 
понять) з метою забезпечення належного функціонування зазначених об’єктів такого 
контролю.  

З огляду на наведене визначення, можна погодитися, що форма розглядуваного 
виду державного контролю відіграє певну упорядковуючу, систематизуючу роль у сфері 
реалізації повноважень відповідних контролюючих органів, робить відповідний 
контрольний процес більш чітким та упорядкованим [6, 253]. 

Водночас, юридичною наукою на загальнотеоретичному рівні зроблено висновок, 
що існування різноманітних форм контролю “зумовлюється багатьма чинниками, які і 
приймаються до уваги при їх виборі” [8, 185]. Так, О.Ф. Андрійко наголошує на розмаїтті 
форм контролю, які застосовують відповідні органи державної влади у межах своєї 
компетенції та на мінливості, змінюваності таких форм залежно від умов, що складаються 
у відповідній сфері суспільних відносин [8, 87]. 

Через такі форми, як зазначає В.В. Стрельник, реалізується компетенція суб’єктів 
відповідного контролю. При цьому ефективність такої реалізації багато в чому залежить 
саме від “правильного вибору форм діяльності”, а “вміле їх поєднання сприяє 
вдосконаленню організації контролю, його впливу на суспільні процеси” [3, 62]. Так само 
і О.В. Головкін вважає необхідною  взаємодоповнюваність форм державного контролю в 
галузі охорони довкілля, комплексне їх застосування, що виглядає об’єктивно необхідним 
з огляду на потребу “глибокого аналізу стану справ у сфері охорон довкілля, усунення 
правопорушень, їх відвернення та покарання правопорушників і злочинців” [6, 253]. 
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Природно, що наступним кроком після визначення поняття форми державного 
контролю в галузі використання та охорони лісів є класифікація таких форм з 
виокремленням специфічних ознак різновидів таких форм. Не перебільшуючи значення 
відповідної класифікації форм контролю, О.Ф. Андрійко тим не менше зазначала, що 
існуюча в науці “різноманітність підходів до класифікації форм контролю, не маючи 
визначального впливу на самі його форми, разом з тим сприяє поглибленню його 
вивчення у різних варіаціях та можливостей застосування на практиці” [8, 185]. 

В юридичній науці на сьогодні існують наукові підходи до класифікації форм 
державного контролю, зокрема залежно від таких критеріїв: 

залежно від рівня здійснення: внутрівідомчий (здійснюється вищим органом щодо 
нижчого); надвідомчий (здійснюється стосовно не підпорядкованих, але функціонально 
пов’язаних суб’єктів); позавідомчий (здійснюється стосовно дотримання законодавства 
юридичними та фізичними особами) [8, 185]; 

залежно від правового регулювання: правові та організаційні [8, 185-186]; 
залежно від етапу проведення: попередній та наступний [37; 99] або попередній, 

поточний та наступний [14, 100; 6, 246; 3; 390]. 
Якщо перейти до характеристики форм державного контролю державного в галузі 

використання та охорони лісів, то тут, з огляду на відсутнітсь ґрунтовних та деталізованих 
розробок з даного питання, слід врахувати напрацювання, зроблені в межах парадигми 
екологічного права, репрезентовані, зокрема сучасними науковими позиціями О.К. 
Голіченкова, О.Ю. Ганюхіної, О.В. Головкіна, В.М. Комарницького, С.Д. Кравченка, М.В. 
Кічігіна, В.В. Стрельник, М.В. Краснової та ін.  

Так, О.К. Голіченков, О.Ю. Ганюхіна та О.В. Головкін виокремлюють 
інтегрований, комплексний та диференційований контроль залежно від охоплення всієї 
сфери довкілля чи її окремої частини. До цього ж О.Ю. Ганюхіна, О.В. Головкін та С.Д. 
Кравченко додають диференціацію форм екологічного контролю залежно від часу 
проведення на поточний, наступний, попередній (О.Ю. Ганюхіна додає також  каральну 
форму) [6, 248-250; 7, 227].  

Комарницький В.М., прямо не зазначаючи критеріїв виокремлення тих чи інших 
форм екологічного контролю, тим не менш, називає перевірки, обстеження, 
інспектування, інвентаризацію, екологічну експертизу, екологічний аудит, екологічний 
моніторинг [13].  

Кравченко С.Д. виокремив правові та неправові форми державного екологічного 
контролю. До перших він відніс нормотворчу, правозастосовну та правоохоронну, а до 
неправових – виховні та організаційні [13, 226]. Разом з тим, він приєднався до позицій 
вчених (Ю.С. Шемшученка, Н.Р. Малишевої, С.І. Хом’яченко, В.К. Сівака та ін.), які 
залежно від специфіки та змісту перевірок, а також порядку їх здійснення виокремлюють 
планові, позапланові, комплексні, вузькоцільові, загальні, вибіркові, повторні перевірки; 
від обсягу висвітлювних під час перевірок питань – повні, цільові й оперативні або 
спеціальні перевірки [7, 228-229]. Пізніше цей автор дещо скорегував свою позицію, 
віднісши до форм такого контролю лише постійний контроль, цільові перевірки та 
комплексні перевірки (перевірки, здійснювані за участю, зокрема, правоохоронних 
органів) [15, 12]. 

Якщо проаналізувати наведені наукові позиції, то слід зробити декілька 
застережень і висновків.  По-перше, розмаїття наукових поглядів та підходів до 
класифікації різновидів форм даного правового явища показує наукову слабкість та 
вразливість багатьох позицій вчених. Таке розмаїття, зокрема, частково породжене 
змішуванням загальних та часткових форм такого контролю, частково ж викликане 
змішуванням форм і методів контрольної діяльності або ж іншими обставинами.   

До сфери державного контролю в галузі використання та охорони лісів непридатна 
класифікація форм такого контролю на інтегрований, комплексний та диференційований, 
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оскільки в нашому випадку йдеться про певний вид природних ресурсів, а саме лісові 
ресурси.  

Нам видається позбавленим сенсу виокремлення поряд з попереднім, поточним та 
наступним також каральної форми контролю, оскільки на будь-якій формі контролю 
можуть застосовуватися адміністративні (каральні) заходи до порушників лісового 
законодавства. Тобто застосування адміністративних заходів виступає елементом, стадією 
будь-якої з названих форм державного контролю, але аж ніяк не самостійною формою [6, 
249-250].  

Включення до переліку форм державного контролю в галузі використання та 
охорони лісів екологічної експертизи, екологічного аудиту та екологічного моніторингу 
взагалі суперечить правовій природі згаданих правових явищ та їх місцю у здійсненні 
державного екологічного управління, адже ці явища є однопорядковими з явищем 
екологічного контролю загалом, але не його формами. Має йтися про дещо інше, а саме 
про те, що дані екологічної експертизи, аудиту та моніторингу довкілля можуть (і, на 
нашу думку, повинні) використовуватися  у процесі, зокрема попереднього державного 
контролю в галузі використання та охорони лісів.  

Неправильним, з нашої точки зору, є також виокремлення правових та неправових 
форм державного контролю у сфері використання та охорони лісів, оскільки всі відповідні 
форми мають суто правовий характер і поза правовими приписами не можуть існувати, 
що ми вже відзначали вище.  

Виокремлення інформативної форми державного контролю у відповідній галузі 
також не має під собою підстав, оскільки всі форми контролю мають інформативну 
складову, виокремлювати та протиставляти яку іншим формам контролю є хибним 
підходом.  

Виокремлення нормативно-правової, організаційної, превентивно-стимулюючої, 
процесуально-правової та каральної форм як різнозначних ґрунтується на деякому 
змішуванні різних критеріїв класифікації. Насамперед, автори ґрунтовної колективної 
праці “Правові форми екологічного контролю” вочевидь виходили з усталеного в 
юридичній науці і, як було показано вище, дещо однобічного, а відтак хибного уявлення 
про начебто неправовий характер організаційної форми контролю, яка нібито не має 
правового характеру. По-друге, усім без винятку формам державного контролю 
притаманний, безумовно, процесуально-правовий характер, оскільки неможливо уявити 
непроцедурного характеру здійснення будь-яких заходів з контролю за станом лісів, а, з 
цієї точки зору, не можна визнати обґрунтованим виокремлення і превентивно-
стимулюючої форми контролю. Стосовно ж каральної форми як окремої форми 
контрольної діяльності ми вже висловлювалися вище.  

Отже, критичний аналіз наведених наукових позицій та зроблені на основі цього 
власні міркування дають змогу запропонувати таку авторську класифікацію форм 
державного контролю в галузі використання та охорони лісів, яка була б вільною від 
хибних або спірних уявлень та спиралася б, зокрема, на такі критерії: 

залежно від рівня здійснення: 1) внутрівідомчий (здійснюється вищим органом 
держвного контролю в цій галузі щодо нижчого); 2) надвідомчий (здійснюється стосовно 
не підпорядкованих, але функціонально пов’язаних суб’єктів); 3) позавідомчий 
(здійснюється стосовно дотримання лісового законодавства юридичними та фізичними 
особами); 

залежно від часу здійснення: 1) попередній; 2) поточний; 3) наступний; 
залежно від обсягу предмету контрольної діяльності: 1) контроль щодо 

використання лісів; контроль щодо охорони лісів; 2) контроль щодо відтворення лісів;  
залежно від специфіки правового статусу суб’єктів, що ведуть лісове господарство: 

1) контроль за діяльністю власників лісів; 2) контроль за діяльністю лісокористувачів;  
залежно від ступеня інтегрованості контролю в галузі лісового господарства разом 

з іншими підвидами державного екологічного контролю: 1) контроль щодо виключно 
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лісових об’єктів та ресурсів, що не мають спеціального правового режиму 
(спеціалізований контроль); 2) контроль щодо лісових об’єктів та ресурсів, що 
здійснюється одночасно із здійсненням контрольних заходів щодо інших, споріднених та 
розташованих (локалізованих) на відповідній території природних об’єктів та ресурсів 
(водних, земельних, рослинних тощо) (інтегрований контроль); 3) контроль щодо лісових 
об’єктів, що мають особливий правовий режим використання та охорони (ліси на землях 
природно-заповідного фонду, на землях оборони, на земельних ділянках зон відчуження 
та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення 
(диференційований контроль) [16, 326-329]; 

залежно від механізмів взаємодії з органами прокурорського нагляду: 1) контроль, 
що здійснюється виключно органами державного контролю в галузі виокористання та 
охорони лісів; 2) контроль, що здійснюється в системі взаємодії контролюючих органів 
щодо сфери використання та охорони лісів з відповідними органами прокуратури [19, 145-
173]. 

Якщо звернутися до класифікації форм державного контролю в галузі 
використання та охорони лісів залежно від організаційного рівня його здійснення, то тут 
помітимо, що, наприклад, внутрівідомчий контроль здійснюватиметься Кабінетом 
Міністрів України стосовно Мінприроди, Мінагрополітики, Держлісагенства, 
Держекоінспекції як центральних органів виконавчої влади, з боку Мінприроди, 
Мінагрополітики, Держлісагенства, Держекоінспекції по відношенню до їх 
територіальних органів, з боку Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим по відношенню до Республіканського комітету з 
питань охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим та 
Республіканського комітету з питань лісового та мисливського господарства тощо.  

Надвідомчий контроль, зокрема в порядку координації, здійснюється 
Мінагрополітики стосовно Держлісагенства, Мінприроди – стосовно Держекоінспекції, а 
виконавчі органи міських (за винятком міст районного значення) рад координують на 
відповідній території діяльність спеціально уповноважених державних органів управління  
з охорони природи. По суті, форма надвідомчого контролю функціонує як 
“вузькоспеціалізована”, що торкається лише певної функції або певного боку (прояву, 
форми) діяльності і підконтрольного органу [17, 15]. 

Разом з тим, найширшою за охоплення кола суб’єктів лісових правовідносин є така 
форма контролю, як позавідомчий контроль, оскільки він охоплює всіх власників лісів та 
лісокористувачів – як постійних, так і тимчасових.  Якщо розглядати форми 
попереднього, поточного та наступного контролю в лісовій сфері, то “така класифікація 
уявляється найбільш вдалою, оскільки вона відображає безперервний характер контролю 
та враховує всі особливості, які існують під час його проведення” [18].  

Разом з тим, тут ми маємо зробити застереження, що, наприклад, при попередній 
формі контролю головним є створення належних умов для раціонального 
лісокористування, відтворення та охорони лісів. Саме в ході попереднього контролю 
відбувається збір та первинна обробка інформації, суттєвої для прийняття посадовими 
особами контролюючих органів рішень щодо об’єктів такого контролю.  

Посадові особи державної лісової охорони наділені, зокрема, правом 
безперешкодно обстежувати в установленому   законодавством порядку ліси,  що 
перебувають у власності чи користуванні громадян і юридичних осіб; проводити у 
випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як 
допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та 
відтворення лісів тощо. При цьому ми не погоджуємося з визначенням попереднього 
контролю “пасивним” [8, 193], оскільки результати збору та оброки зібраної інформації 
можуть бути використані для прийняття контролюючими органами управланських 
рішень, які, зокрема, стосоуються власників лісу або лісокористувачів.  
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Попередня форма державного контролю спрямовується переважно на зовнішні 
фактори та формальні вимоги (О.Ф. Андрійко) [8, 191], зокрема в лісовій сфері має 
стосуватися перевірки документів, які надаються для отримання права постійного або 
тимчасового лісокористування. Як зауважує О.А. Банчук, у цій сфері контрольні 
повноваження у вигляді перевірки стосуються комплектності поданих документів, 
правильності їх оформлення, відповідності закону і фактичним обставинам. Отже, ці 
повноваження спрямовані виключно на прийняття законного і об'єктивного 
адміністративного рішення” [20, 17]. Уповноважені державні органи при цьому 
перевіряють достовірність та повноту відповідної документації, натомість перевірка 
виконання виконання лісокористувачами встановлених законодавством їх обов’язків 
належить до поточної форми державного контролю.   

Слід, напевне, погодитися з висновками про те, що саме в межах попередньої 
форми контролю в лісовій галузі “необхідно підвищити вимоги до потенційних 
лісокористувачів стосовно наявності в них кваліфікованих спеціалістів, техніки, що 
дозволяє здійснювати заготівлю деревини та інших лісових ресурсів, не завдаючи шкоди 
довкіллю. Лісові ресурси та ділянки лісового фонду повинні надаватися в користування 
винятково на конкурентних засадах. Доцільно запровадити надання ділянок лісового 
фонду в користування під грошову заставу, за рахунок якої забезпечувалося б 
відшкодування потенційно можливої шкоди” [21, 16]. 

Разом з тим, при попередній формі такого контролю може здійснюватися збір 
інформації щодо наявного стану лісів та лісових ресурсів. Відповідні відомості щодо 
стану лісів повинні фіксуватися, накопичуватися, зіставлятися та аналізуватися, що дає 
можливість відповідним посадовим особам контролюючих органів у галузі лісового 
господарства вчасно виявляти причини порушення приписів лісового законодавства,  
суперечностей між реальною діяльністю та її заданої моделлю (як відзначала М.С. 
Студенікіна [17, 3]), а також виробляти необхідні комплекси запобіжних заходів, вести 
роз’яснювальну роботу серед лісокористувачів з метою запобігання лісовим 
правопорушенням та відвернення небезпечних та шкідливих наслідків для лісового фонду 
країни. 

Поточна форма контролю є, як відомо, “невід’ємною формою діяльності 
контролюючих органів, оскільки аналіз практики їх роботи свідчить про неможливість 
відсутності правопорушень” [13, 227] в лісовій галузі. Лісове законодавство України 
передбачає реалізацію контрольних повноважень відповідними посадовими особами 
шляхом проведення перевірок, розгляду звернень фізичних та юридичних осіб; розгляду 
документації щодо лісокористування та прийняття по ній рішень тощо. 

Зміст та порядок проведення планових та позапланових перевірок посадовими 
особами держлісоохорони стану лісів визначається відповідно до вимог приписів Лісового 
кодексу України, Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності", Положення про державну лісову охорону, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. №976, а також Порядку 
проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог 
лісового законодавства, затвердженого Наказом Держкомлісгоспу від 31 серпня 2010 р. 
№263 [22]. 

Посадові особи, зокрема держлісоохорони, безперешкодно обстежуючи в 
установленому законодавством порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні 
громадян і юридичних осіб, а також маючи право перевіряти в установленому порядку в 
громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання 
лісових ресурсів і користування лісами, попереджають тим самим можливість настання 
негативних та шкідливих наслідків в галузі лісівництва.  

Особлива увага приділяється питанням забезпечення пожежної безпеки в лісах, 
запобігання незаконним вирубкам лісів, зокрема, особливо на Прикарпатті. Посадові 
особи державної лісової охорони, зокрема, можуть вносити пропозиції відповідним 
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органам виконавчої влади щодо заборони відвідування лісів населенням і в'їзду до них 
транспортних засобів та заборони полювання у період високої пожежної небезпеки. 
Відповідні контрольні заходи, здійснювані державною лісовою охороною та іншими 
уповноваженими контролюючими органами, є вагомою гарантією збереження та 
розширеного відтворення лісового фонду України.  

Логічним продовженням поточного контролю в галузі використання та охорони 
лісів виглядає наступна форма державного контролю. Можна, очевидно, за таких умов 
погодитися з висновками фахівців, що основним “завданням наступної форми контролю є 
доведення до логічного завершення процесу контролю, забезпечення його дієвості” [13, 
228]. Вона здійснюється, зокрема, для перевірки виконання вказівок і приписів посадових 
осіб відповідних контролюючих органів. Невиконання таких приписів може бути 
зумовлене об’єктивними причинами, наприклад, відсутністю в лісокористувачів належної 
техніки, коштів тощо. Разом з тим, можуть існувати і суб’єктивні причини – небажання 
усувати недоліки, вчасно оформляти належну документацію тощо. В усіх цих випадках 
наступний контроль має спрямовуватися на перевірки виконання вимог і приписів 
попередніх перевірок, тобто зроблених у ході попереднього контролю. 

У межах даної форми державного контролю посадові особи державної лісової 
охорони мають право за результатами проведення відповідних перевірок складати 
адміністративні протоколи та розглядати відповідно до  законодавства справи про 
адміністративні правопорушення, правопорушення у сфері охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів; вилучати в установленому законом  порядку у 
громадян і юридичних осіб, які порушили лісове законодавство, документи на право 
використання лісових ресурсів, добуті деревину та інші продукти лісу, та  знаряддя 
правопорушень; надсилати у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, 
які порушили лісове законодавство, до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної 
відповідальності, тощо.  

З огляду на інституціалізацію постійного лісокористування, довгострокової оренди 
лісових ділянок, поширення приватної власності на ліси, державний контроль у цій галузі 
обмежується перевірками додержання відповідних умов лісокористувачами та 
приватними власниками [23].  

Зокрема, певною специфікою відрізняється також державний контроль за 
діяльністю власників лісів та контроль за діяльністю лісокористувачів. Це зумовлено, 
зокрема, відмінностями, що стосуються каталогів обов’язків власників лісів (стаття 14 
Лісового кодексу України), постійних (стаття 19 Лісового кодексу України) та тимчасових 
лісокористувачів (стаття 20 Лісового кодексу України [16, 38-40,56-69]).  

Як слушно зауважує В.М. Комарницький, погодження матеріалів документів, що 
подаються до спеціально уповноважених органів для вирішення питання про надання тим 
чи іншим фізичним або юридичним особам дозвільних докуменівт, які 
підтверджуватимуть право постійного або тимчасового лісокористування, має велике 
контролююче навантаження. Адже  висновки, що зроблять відповідні контролюючі 
органи на підставі зазначених документів, матимуть вирішальне значення для прийняття 
рішення з надання (ненадання) дозволу на лісокористування [13]. 

Водночас, з огляду на те, що власники лісів повинні вести, наприклад, первинний 
облік лісів та надавати в установленому законодавсом порядку статистичну звітність та 
інформацію про стан лісів і використання лісових ресурсів (пункт 5 частини третьої статті 
14 Лісового кодексу України), то у цій сфері відносин контролю підлягає документація, 
яку повинні надавати власники лісів у порядку ведення первинного обліку лісів 
уповноваженим органам. Зокрема, відповідно до Порядку ведення державного лісового 
кадастру та обліку лісів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 
червня 2007 р. №848, інформація про зміни у лісовому фонді вноситься власниками лісів і 
постійними лісокористувачами у матеріали первинного обліку лісів станом на 1 січня 
поточного року; підприємства, установи, організації та громадяни, що мають у постійному 



  124

користуванні або у приватній власності ліси, надсилають до 1 березня року проведення 
чергового державного обліку лісів погоджену з територіальними органами земельних 
ресурсів та оформлену в установленому порядку документацію первинного обліку лісів 
відповідним державним лісогосподарським підприємствам Держлісагентства для 
узагальнення і подання органам Держлісагентства до 1 травня зведеної облікової 
інформації. Водночас органи  Держлісагентства  перевіряють повноту і достовірність 
зазначеної інформації, формують зведені дані кадастру по Автономній Республіці Крим, 
областях, мм. Києву та Севастополю і подають Держлісагентству до 1 серпня року 
проведення чергового державного обліку лісів. Разом з тим, саме Держлісагентство 
перевіряє повноту і достовірність зведених відомостей кадастру, узагальнює їх в цілому 
по Україні і до 1 листопада року проведення чергового державного обліку лісів подає 
Мінекономрозвитку, Мінприроди та Держземагентству. 

Ми також маємо, очевидно, погодитися з висновками тих науковців, які 
наголошують на тому, що окремі форми державного контролю в галузі використання та 
охорони лісів тісно пов’язані між собою та, попри їх відносну самостійність у реальних 
відносинах, як правило, відокремлено не існують, а, навпаки, вони органічно 
поєднуються, тісно переплітаються, взаємно переходять одна в іншу – як-от попередній 
контроль переходить у поточний, а поточний – у наступний; надвідомчий контроль тісно 
взаємодіє з відомчим тощо.  

Розуміння цих закономірностей застосування тих чи тих конкретних форм 
державного контролю в лісовій сфері має також спиратися на органічні взаємозв’язки, 
притаманні лісовій галузі в цілому: охоронні відносини у її структурі тісно пов’язані з 
відносинами щодо лісокористування, а, відтак, відповідні форми державного контролю 
мають застосовуватися, як правило, виходячи з системної інтегративної властивості 
відповідного блоку правовідносин.  

Разом з тим, не повинні ігноруватися специфічні риси окремих різновидів таких 
правовідносин, зокрема, тих, що існують щодо правових режимів, наприклад, лісів на 
землях природно-заповідного фонду, на землях оборони, а також на земельних ділянках 
зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного 
забруднення.  

Вибір та застосування тієї чи іншої форми державного  контролю в галузі 
використання та охорони лісів не має довільного характеру і зумовлюється не лише 
специфікою підконтрольних об’єктів, але також своєрідністю закріплення тих чи інших 
контрольних повноважень у відповідних нормативно-правових актах, а також залежать від 
того, наскільки конкретні форми контролю відповідають вирішенню поставлених перед 
контролюючим органом завдань та здійснюються в межах його повноважень [8, 186-187]. 
Водночас справедливою виглядає і інша теза: “застосування всіх зазначених форм 
здійснення контрольної влади в їх сукупності та взаємозв’язку робить її систематичною та 
підвищує ефективність” [7, 227; 24; 25].  

Відтак, перспективним видається поєднання форм державного контролю в лісовій 
галузі з елементами приватного контролю (тобто з боку власників та лісокористувачів) із 
залученням громадської інспектури в цій галузі.  
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Мандзюк О.А. Податкова інформація з обмеженим доступом: окремі аспекти 

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ: ОКРЕМІ 
АСПЕКТИ 

Мандзюк О.А. 
(здобувач Запорізького національного університету) 

 
Анотація. Здійснено аналіз стану вітчизняного нормативно-правового регулювання суспільних відносин у сфері податкової 

інформації; досліджено особливості правового режиму податкової інформації з обмеженим доступом; визначено поняття 
«податкова інформація з обмеженим доступом» та запропоновано шляхи удосконалення правового режиму податкової інформації з 
обмеженим доступом. 

Ключові слова: податкова інформація, відкрита податкова інформація, податкова інформація з обмеженим доступом, 
податкова таємниця, службова податкова інформація 

Аннотация. Осуществлен анализ отечественного нормативно-правового регулирования общественных отношений в сфере 
налоговой информации; исследованы особенности правового режима налоговой информации с ограниченным доступом, определены 
понятия «налоговая информация с ограниченным доступом» и предложены пути усовершенствования правового режима налоговой 
информации с ограниченным доступом. 

Ключевые слова: налоговая информация, открытая налоговая информация, налоговая информация с ограниченным 
доступом, налоговая тайна, служебная налоговая информация 

Annotation. The analysis of the national legal regulation of social relations in the field of tax information; peculiarities of the legal 
regime of tax information with restricted access, defined the term "tax undisclosed information" and suggested ways of improving the legal 
regime of tax information with restricted access. 

Keywords: tax information, open tax information, tax information undisclosed secret tax, service tax information 

 
Ефективна діяльність податкових органів неможлива без отримання відповідної 

інформації від її власників чи розпорядників. Здебільшого така інформація має 
конфіденційний чи таємний характер, що потребує від податкових органів забезпечення її 
безпеки, унеможливлення несанкціонованого доступу сторонніх осіб чи розголошення. 

Саме тому актуальним напрямом наукової діяльності є розкриття особливостей 
нормативно-правового регулювання податкової інформації з обмеженим доступом в 
Україні. 

Важливість та своєчасність розробки цієї теми підтверджується і рівнем її наукової 
розробленості. Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників, які окреслювали окремі 
нормативно-правові аспекти податкової інформації можна відмітити: І. Бабін, С. Дуканов, 
І. Кучеров, М. Костенко, К. Проскура, О. Тімарцев, О. Шевчук, К. Юсупов тощо. 

Не менш важливі є наукові розробки дослідників, присвячені окремим аспектам 
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інформаційної безпеки України: В. Ю. Баскаков, В. Д. Гавловський, М. В. Гуцалюк, 
М. І. Дімчогло, В. А. Залізняк, Р. А. Калюжний, Б. А. Кормич, В. А. Ліпкан, О. В. Логінов, 
Ю. Є. Максименко, А. І. Марущак, П. Є. Матвієнко, А. В. Тунік, О. В. Стоєцький, 
В. С. Цимбалюк, Л. С. Харченко, К. П. Череповський, М. Я. Швець, Т. А. Шевцова, 
О. В. Шепета, О.В. Чуприна, В. І. Ярочкін. Проте пропозиції щодо розв’язання 
проблемних питань не знайшли адекватного відображення. Незважаючи на наявність 
наукових розвідок з цієї теми, ця проблема так і залишається малодослідженою і 
дискусійною. 

Отже, метою написання даної наукової статті є окреслення стану нормативно-
правового регулювання суспільних відносин у сфері податкової інформації з обмеженим 
доступом в Україні та внесення конкретних пропозицій щодо його удосконалення. 

Задля цього автором поставлені такі завдання: 
- проаналізувати визначення поняття «інформація з обмеженим доступом»; 
- дослідити основні ознаки інформації з обмеженим доступом; 
- окреслити концептуальні засади правового режиму податкової інформації з 

обмеженим доступом в Україні; 
- надати визначення поняття «податкова інформація з обмеженим доступом». 
Оскільки податкова інформація з обмеженим доступом – важливий вид інформації 

з обмеженим доступом, конструктивним вбачається розгляд концептуальних засад 
забезпечення такої інформації в науковій та правовій доктрині України. 

Незважаючи на наявність законів України «Про інформацію» та «Про доступ до 
публічної інформації», де здійснюється спроба законодавцем визначити види інформації з 
обмеженим доступом, загальні засади механізму її захисту, а також доступу до інформації 
у наукових колах достатньо дискусійні такі питання як: визначення поняття «інформація з 
обмеженим доступом», критерії віднесення того чи того виду інформації до службової, 
конфіденційної або таємної,  а також визнання певної податкової інформації чи то до 
службової чи то таємної інформації. 

Так, О.О. Кулініч визначає інформацію з обмеженим доступом як доступні 
певному колу осіб відомості, дані і знання, що мають особливу цінність для осіб, у 
володінні яких знаходяться, та щодо яких уживаються заходи, спрямовані на обмеження 
вільного доступу третіх осіб, поширення яких може заподіяти істотну шкоду зацікавленим 
особам (власникам чи добросовісним користувачам) [1, с. 74]. 

Серед ознак інформації з обмеженим доступом вона виокремлює такі: 
1) зміст інформації з обмеженим доступом складають знання, повідомлення, 

відомості про соціальну форму руху матерії і про всі інші її форми у той мірі, у якій вони 
використовуються суспільством, особою; 

2) відомості, що складають зміст інформації з обмеженим доступом по своїй суті 
ідеальні (нематеріальні); 

3) інформація з обмеженим доступом існує винятково в рамках взаємодії суб’єктів 
суспільних відносин: окремих індивідуумів, їх груп, а також таких соціальних утворень, 
як держава, муніципальні утворення і юридичні особи; 

4) інформація з обмеженим доступом нерозривно не пов’язана з матеріальним 
носієм. Вона є самостійним об’єктом правового регулювання, що не залежить від 
конкретної форми її матеріального носія; 

5) інформація з обмеженим доступом має кількісні і якісні характеристики. 
Співвідношення кількісних і якісних властивостей інформації має нелінійний характер 
(якість інформації з обмеженим доступом не залежить від її кількості); 

6) інформація з обмеженим доступом не є загальнодоступною;  
7) інформація з обмеженим доступом відома і використовується чітко визначеним 

колом осіб; 
8) суб’єкт інформації вживає заходів, що спрямовані на обмеження вільного 

доступу третіх осіб до інформації; 
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9) інформація з обмеженим доступом має особливу соціальну цінність у силу її 
дійсної або потенційної невідомості третім особам. Поширення такої інформації може 
спричинити заподіяння істотної шкоди зацікавленим особам; 

10) зміст інформації з обмеженим доступом відповідає обмеженням, установленим 
законодавством [1, с. 72-73]. 

На думку В.А. Ліпкана та В.А. Баскакова, ознаками інформації з обмеженим 
доступом є: 

1) інформація з обмеженим доступом – це, насамперед, відомості, дані, які можуть 
бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді; 

2) інформацією, до якої може буде застосований обмежений режим доступу, є така, 
що не суперечить чинному законодавству України; 

3) певне коло користувачів отримали доступ до неї виключно на законних 
підставах (добросовісні користувачі); 

4) інформація з обмеженим доступом має особливу цінність для вищезазначеної 
категорії суб’єктів (моральну, матеріальну, особисту тощо) в силу невідомості її іншим 
суб’єктам; 

5) власники та добросовісні користувачі інформації з обмеженим доступом 
здійснюють адекватні законні заходи з метою унеможливлення доступу сторонніх 
суб’єктів; 

6) за порушення вищезазначених заходів встановлена юридична відповідальність 
[2, с. 264]. 

Беручи до уваги зазначені вище ознаки, вони надають таке визначення поняття 
«інформація з обмеженим доступом» - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, доступ до яких 
обмежено відповідно до законодавства України її власником чи добросовісним 
користувачем (суб’єктом владних повноважень, фізичною або юридичною особою) у 
зв’язку з її особливою цінністю для них на законних підставах [2, с. 264]. 

Марущак А.І. пропонує декілька визначень поняття «інформація з обмеженим 
доступом». Зокрема в одній із своїх робіт він визначає її як відомості конфіденційного або 
таємного характеру, правовий статус яких передбачений законодавством України, які 
визнані такими відповідно до встановлених юридичних процедур і доступ до яких 
обмежений власником таких відомостей [3, с. 19]. У іншій роботі поняття інформація з 
обмеженим доступом цим дослідником трактується як відомості конфіденційного або 
таємного характеру, правовий статус яких передбачений законодавством України, які 
визнані такими відповідно до встановлених юридичних процедур і право на обмеження 
доступу до яких надано власнику таких відомостей [4, с. 23]. 

Отже, інформація з обмеженим доступом – це така інформація, доступ до якої 
мають чітко визначені особи чи особа, а також така інформація, що є цінною у зв’язку з 
тим, що не відома необмеженому колу осіб. 

Слід зауважити, що діяльність податкових органах безпосередньо пов’язана з 
необхідністю володіння інформацією, що має конфіденційний чи навіть таємний характер. 
Зокрема персональні дані платників податків, банківська, комерційна таємниця – це лише 
деякі види інформації з обмеженим доступом. 

У Законі України «Про інформацію», у Податковому кодексі Україні визначено 
поняття «податкова інформація» як сукупність відомостей і даних, що створені або 
отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності та необхідні 
для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, 
встановленому Податковим кодексом України [5; 6]. 

Отже, до податкової інформації належать як відкрита інформація, так і інформація 
з обмеженим доступом. 

Екстраполюючи зазначені вище визначення по6нять «інформація з обмеженим 
доступом», а також окреслені вище ознаки інформації з обмеженим доступом на предмет 
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дослідження пропонуємо визначати податкову інформацію з обмеженим доступом як 
сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних 
відносин у процесі поточної діяльності та необхідні для реалізації покладених на 
податкові органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом 
України, доступ до яких обмежено ними відповідно до законодавства України у зв’язку з 
особливою цінністю для їх власників чи добросовісних користувачів. 

 Загальні засади правового режиму відкритої податкової інформації чітко 
визначено в Законі України «Про доступ до публічної інформації». Щодо правового 
режиму податкової інформації з обмеженим доступом, то він не знайшов законодавчого 
закріплення. 

Водночас Податковий кодекс України містить ряд положень, що безпосередньо 
визначають правовий режим податкової інформації з обмеженим доступом. Серед 
основних такі: 

- платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом 
(посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та 
відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи 
банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових 
обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами (ст. 17 Податкового 
кодексу України); 

- не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, 
використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі 
органи (ст. 21 Податкового кодексу України); 

- документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, 
передаються окремо із зазначенням посадової (службової) особи, що їх отримала. 
Передача таких документів для їх огляду, вивчення і їх повернення оформляються актом у 
довільній формі, який підписують посадова (службова) особа контролюючого органу та 
платник податків (його представник) (ст. 85.3 Податкового кодексу України) тощо. 

Незважаючи на наявність Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
де чітко класифіковано інформацію з обмеженим доступом на конфіденційну, таємну та 
службову, а також наявність визначень понять «конфіденційна інформація», «таємна 
інформація» та перелік відомостей, що належать до службової інформації, вважаємо за 
необхідне законодавчо закріпити критерії віднесення податкової інформації до службової 
чи таємної інформації. Адже правовий режим захисту та рівень небезпеки від 
розголошення інформації, що належить до таємної чи службової значно різниться. Тим 
більше у вітчизняному законодавстві нині відсутня дефініція поняття «податкова 
таємниця». 
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Анотація. У статті досліджуються особливості провадження допиту при розслідуванні ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів), аналізуються наукові підходи до визначення поняття та сутності допиту, визначається його 
процесуальна складова, та тактичні особливості проведення. 

Ключові слова: допит, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), слідчий, розслідування, 
криміналістика, кримінальний процес.  

Аннотация. В статье исследуются особенности производства допроса при расследовании уклонения от уплаты налогов, 
анализируются научные подходы к определению понятия и сущности допроса, определяется его процессуальная составляющая, и 
тактические особенности проведения. 

Ключевые слова: допрос, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), следователь, расследование, 
криминалистика, уголовный процесс. 

Annotation. This article investigates the features of the proceedings questioning the investigation of tax evasion, analyzed scientific 
approaches to the definition and nature of interrogation is defined by its procedural component, and tactical features. 

Keywords: questioning evade taxes and duties (mandatory payments), investigator, investigation, criminology, criminal procedure. 

 
Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) - особливе 

кримінальне правопорушення. Специфіка складу даного кримінального правопорушення, 
складність механізму його вчинення визначає й особливості досудового розслідування 
даної категорії проваджень, яке характеризується труднощами стосовно збору первинних 
матеріалів і процесу доказування. Процес діяльності суб’єктів даного кримінального 
знаходить відображення у відповідних документах, але згідно з чинним податковим 
законодавством виявити ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 
можна лише через деякий час після його вчинення. Протягом цього строку документи 
можуть бути знищені, свідки багато що забудуть тощо. Саме тому найбільш поширеним 
та одним з найважливіших джерелом доказування являється інформація здобута в 
результаті допиту. За допомогою допитів майже у кожному провадженні збирається 
необхідна кількість доказів, що дозволяє вирішити завдання кримінального провадження. 

Метою статті є процесуальний та криміналістичний аналіз такої слідчої 
(розшукової) дії, як допит, визначення його місця серед інших слідчих (розшукових) дій 
та особливостей його провадження при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів 
(обов'язкових платежів). 

Незважаючи на те, що кримінальним процесуальним законом не встановлена 
черговість проведення слідчих (розшукових) дій, у Кримінальному процесуальному 
кодексі України (далі КПК України) допит займає перше місце, що пояснюється 
найбільшою поширеністю даної слідчої (розшукової) дії, і особливо це стосується 
розслідування проваджень з ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). 

Допит має докладну і опрацьовану багатьма роками практики процесуальну 
регламентацію, яка визначає час, місце, послідовність дій, обсяг повноважень посадових 
осіб, які проводять допит; права і обов’язки свідка, потерпілого, підозрюваного та 
обвинуваченого в процесі проведення допиту, тобто кримінальне процесуальне право 
визначає процесуальну форму проведення допиту. Як слушно зауважив Г.О. Зорін, 
кримінально-процесуальне право є «колискою» допиту[1, с. 4]. Водночас, криміналістична 
тактика наповнює процесуальну форму криміналістичним змістом, у зв’язку з чим можна 
говорити про співвідношення процесуальної і криміналістичної характеристики допиту.  

Правильне розуміння терміна, яким позначається поняття «допит», викликає 
інтерес не тільки з теоретичної точки зору, а й із суто практичної, бо «без ясного й 
точного визначення понять, якими ми оперуємо, неможливо в процесі пізнання успішно 
рухатися вперед, не можна формувати суворо обґрунтовані судження й будувати 
умовиводи, важко уникати двозначності, непорозумінь, плутанини» [2, с.37]. 

У теорії кримінального процесу щодо визначення поняття «допит» є різні точки 
зору як учених-процесуалістів, так і криміналістів. 

Так, Г.О. Зорін визначає допит як слідчу дію, передбачену і регламентовану КПК, 
що полягає в одержанні уповноваженим органом показань від осіб, які мають відомості 
про обставини, що мають значення для справи і підлягають доказуванню [1, с. 9]. Є.М. 
Лівшиц та Р.С. Бєлкін вважають, що допит – це процес передачі слідчому допитуваним 
інформації про подію, що розслідується, або про осіб і обставини, пов’язані з нею [3, с. 
97].  
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На думку О.Я. Баєва та Д.О. Солодова, допит це слідча (судова) дія, суть якої 
полягає в отриманні від особи і фіксації у встановленій процесуальній формі показань про 
факти та обставини, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у 
справі [4, с. 65]. 

Аленін Ю.П. визначає допит як слідчу дію, змістом якої є отримання та фіксація у 
встановленій кримінально-процесуальним законом формі показань, у яких містяться дані, 
що мають значення для правильного вирішення справи [5, с. 426]. На думку О.М. Гуміна, 
допит – це слідча дія, суть якої полягає в тому, що слідчий отримує від допитуваної особи 
відомості про подію злочину, осіб, які його вчинили, характер і розмір заподіяної шкоди, 
причини й умови, що сприяли вчиненню злочину, а також про інші обставини, що мають 
значення для справи [6, с. 299]. 

Слушним, на нашу думку, є визначення Є.Г. Коваленка, який визначає допит як 
слідчу дію, у процесі якої слідчий отримує від допитуваних (свідка, потерпілого, 
підозрюваного або обвинуваченого) словесну інформацію про обставини злочину й інші 
факти, що мають значення для встановлення об’єктивної істини і забезпечення 
правильного застосування закону [7, с. 297]. 

Вищевикладені точки зору свідчать про те, що в усіх із них головний акцент 
робиться на пізнавальній сутності допиту, тобто можна стверджувати, що основною 
метою допиту є отримання показань. У свою чергу, предметом допиту є всі можливі 
обставини, які входять до предмета доказування, а також інші обставини, які можуть 
надати допомогу у всебічному, повному, об’єктивному кримінальному провадженні та 
встановленні істини. Таким чином, допит – це передбачена кримінальним процесуальним 
законом слідча (розшукова) дія, яка полягає в одержанні слідчим від свідка, потерпілого, 
підозрюваного, обвинуваченого, експерта показань про обставини, що мають значення для 
кримінального провадження. Показання, згідно зі ст. 95 КПК України, – це відомості, які 
надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, 
свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, 
що мають значення для цього кримінального провадження [8, с. 374]. 

Як спосіб отримання показань особи, яка володіє відомостями, що цікавлять 
слідство, допит є однією з найскладніших слідчих дій, яка вимагає від слідчого високої 
професійної майстерності [9, с. 6]. Слушно зазначив Р.С. Бєлкін, що теоретична концепція 
допиту складається з трьох складових: правової, психологічної і тактичної. Вихідні 
положення тактики допиту базуються на процесуальній процедурі допиту, ситуації 
розслідування, у якій здійснюється допит, характеристиці особистості допитуваного, 
відношення до події яка відбулась, прогнозованої лінії поведінки на допиті [10, с. 159]. 

Саме тому найважливішою тактичною особливістю проведення допиту при 
ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) є його підготовка, яка має 
бути дуже якісною, тому що правильна та ретельна підготовка забезпечить ефективність 
розслідування. Специфічність складу кримінального правопорушення, складність 
механізму вчинення ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 
визначає особливості в застосуванні тактичних прийомів і в цілому тактики допиту [11, с. 
113]. 

З метою підвищення ефективності допиту підозрюваного, обвинуваченого і 
отримання нових доказів у провадженнях ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів), доцільним є пред’явлення підозрюваному, обвинуваченому 
документів, що викривають провину (висновків експерта, речових доказів тощо). Це 
дозволить отримати достатньо конкретні свідчення, допоможе допитуваному згадати 
обставини, які стосуються провадження.  

Важливим та складним моментом для слідчого при розслідуванні ухилення від 
сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), і особливо при підготовці до допиту, є 
правильне визначення кола осіб, які б підлягали допиту. Також необхідно правильно 
визначити коло осіб, які б могли бути корисними для слідства, володіти даними про 
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фінансову та господарську діяльність підприємства, яких, у свою чергу, необхідно 
допитати в якості свідків. Простіше, якщо ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) здійснює фізична особа - підприємець, яка займається простою 
підприємницькою діяльністю, не залучає найманих працівників, сама веде звітність та 
бухгалтерію. Інша справа, якщо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) було здійснене на великому підприємстві, яке має керівний склад, менеджмент, 
бухгалтерію, велику кількість найманих працівників, великий грошовий обіг, і що 
найголовніше, має великий дохід, а відповідно сума коштів, які необхідно сплачувати до 
державного бюджету та інших цільових фондів в якості податків та виплат, є значною. У 
таких випадках слідчому необхідно застосовувати весь свій професійний потенціал, 
знання та досвід, щоб забезпечити основні завдання кримінального провадження, саме для 
захисту особи, охорони прав та виключення випадку притягнення до відповідальності 
невинуватої особи. Слідчий повинен дуже відповідально віднестися до визначення кола 
осіб, які підлягають допиту. 

Підозрюваними, а в подальшому і обвинуваченими у провадженнях даної категорії 
завжди є керівник підприємства як найбільш зацікавлена особа та його підлеглі, від яких 
безпосередньо залежать виплати до державного бюджету та цільових фондів, особи, які 
можуть проводити фінансові операції, а також ними можуть бути перші заступники 
керівника, головний бухгалтер. 

Не існує однозначної думки щодо осіб, які є свідками у провадженнях даної 
категорії, оскільки це залежить від конкретних обставин, специфіки діяльності даного 
підприємства. В якості свідків при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) найчастіше допитуються: 

 співробітники органу Міндоходів, які проводили перевірки даного 
підприємства та виявили порушення; 

 працівники підприємства які мають відношення до фінансово-господарських 
операцій, формують базу оподаткування, зокрема працівники бухгалтерії, юристи 
підприємства, спеціалісти різних відділів; 

 представники підприємств-контрагентів, які мають договори та ділові 
відносини з підприємством-порушником податкового законодавства. 

При допиті першої групи осіб (співробітники органу міндоходів, які проводили 
перевірки даного підприємства та виявили порушення) у слідчого не повинно виникати 
ніяких проблем, тому що зазначені особи безпосередньо зацікавлені в успішному 
розслідуванні проваджень даної категорії, вони допомагають слідчому не тільки фактами 
та даними чи документами по конкретному провадженню, а також можуть поділитися 
спеціальними знаннями, корисними порадами.  

Допит осіб, представлених у другій групі, є особливо важливим. Адже при допиті 
працівників бухгалтерії, юристів, менеджерів слідчий формує загальне уявлення про 
діяльність даного підприємства. Дані особи є залежними від керівництва службово, 
матеріально, а тому вони можуть бути не заінтересовані в об’єктивному розслідуванні. 
Більше того, під тиском керівництва вони можуть давати завідомо не правдиві показання, 
з метою звільнення від відповідальності свого керівника. Слідчий повинен бути дуже 
уважним, порівнювати показання всіх співробітників, виявляти неточності у їхніх словах. 

Теоретично свідками у даних провадженнях можуть бути всі працівники 
підприємства – складські працівники, вантажники, секретарі, водії, охоронці та інші 
спеціалісти, оскільки в їхньому розпорядженні можуть перебувати документи, які мають 
важливу інформацію про фінансову та господарську діяльність підприємства. При допиті 
експедиторів, вантажників, водіїв з’ясовується, які вантажі і куди відправлялися, звідки на 
підприємство надходить сировина, готова продукція. Таким чином, можна встановити 
постачальників і місця збуту сировини, продукції, прихованих від обліку. Також при 
допиті зазначених осіб установлюється, які документи оформлялися, кому вони 
передавалися, з’ясовується подальша доля цих документів. Допитуючи співробітників 
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підприємства-контрагента необхідно з’ясувати загальну інформацію про нього, форму 
власності, сферу діяльності даного підприємства, чи поставлено на податковий облік та чи 
здає податкову звітність. 

При підготовці до допиту слідчий повинен скласти його детальний план, 
підготувати перелік питань для всіх категорій допитуваних осіб, так як важливою 
тактичною особливістю розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) є виключення допиту експромтом, тому що слідчий повинен задавати дуже 
специфічні питання, пов’язані з фінансовою та господарською діяльністю підприємства, 
застосовувати тактичні прийоми, має оперувати фактами, пов’язаними з діяльністю 
даного підприємства і пред’являти різні документи, реєстри, договори, листування, 
звітності та інше. 

На нашу думку, слушним є підхід В.І. Кочетова, який вважає, що точна постановка 
запитання, а також його розуміння допитуваним впливають на результативність 
аналізованої слідчої дії. При цьому питання повинні ставитися в логічній послідовності, 
оскільки зазначене сприяє посиленню цілеспрямованості допиту[13, с. 135]. 

Не можна не погодитися із В.І. Кочетовим у тому, які основні вимоги висуваються 
до постановки питань допитуваному, а саме: 

1) запитання повинне бути конкретним, стосуватись якоїсь першої обставини, 
лаконічним і без подвійного тлумачення; 

2) необхідно обходити питання, на які можливо дати відповіді з 
припущеннями;  

3) формулювання питань повинне цілком виключати можливість вилучення з 
його змісту інформації, необхідної для відповіді; 

4) необхідно визначити послідовність, у якій будуть ставитися питання; 
5) запитання формулюється з урахуванням розвитку (розумового, 

інтелектуального і культурного) особи, яку планується допитати [13, с. 135]. 
Крім того, на нашу думку, участь у допиті у провадженнях ухилення від сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів) спеціаліста в галузі оподаткування та бухгалтерської 
звітності є обов’язковим і таким, що відповідає закону. 

У науковій літературі в різні часи висловлювалися прямо протилежні точки зору – 
від необхідності залучення спеціаліста до участі у допиті [14, с. 84; 15, с. 22-23] до 
вимоги заборонити спеціалісту брати участь у проведенні допиту [16, с. 64]. Варто 
відмітити, що більшість учених вважають, що участь фахівців позитивно впливає на 
результати слідчої дії. Так, В.Н. Махов щодо участі спеціаліста під час проведення 
допиту слушно зазначає, що «... слідчий не завжди правильно розуміє допитуваних через 
свою необізнаність у спеціальних питаннях, які підлягають з’ясуванню, та незнання 
деяких термінів» [17, с. 25].  
Отже, однією з найбільш важливих та інформативних слідчих (розшукових) дій при 
розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) є допит. 

При підготовці до допиту та проведення даної слідчої (розшукової) дії у 
провадженнях про ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 
необхідно ретельно вивчити матеріали кримінального провадження, а також, документи, 
що викривають провину (насамперед, бухгалтерські), з метою найбільш ефективного їх 
використання при пред’явленні на допиті та визначитися з колом осіб, які б підлягали 
допиту. Перелік питань має узгоджуватися з основними вимогами, що висуваються до 
постановки питань допитуваному, водночас відповідати інтересам кримінального 
провадження. Залучення фахівця до участі в даній слідчій (розшуковій) дії, на нашу 
думку, є обов’язковим, оскільки з його допомогою можна більш грамотно і детально 
формулювати запитання допитуваним. Вважаємо, що в разі участі в допиті фахівця 
ймовірність отримати повні, аргументовані і чітко сформульовані свідчення набагато 
вища ніж за його відсутності.  
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Анотація. У статті здійснено аналіз законодавства зарубіжних країн, яке передбачає відповідальність за ухилення від 

оподаткування. На основі факторів, що впливають на кваліфікацію та суб’єктивний склад податкового правопорушення, жорсткості 
санкцій за його здійснення та підпорядкованості органів влади що вправі притягувати до відповідальності несумлінних платників 
податків визначено особливості відповідальності за ухилення від оподаткування в зарубіжних країнах. 

Ключові слова: відповідальність, ухилення від оподаткування, санкція, суб’єкт відповідальності. 
Анотация. В статье осуществлен анализ законодательства зарубежных стран, которое предусматривает 

ответственность за уклонение от налогообложения. На основе факторов, влияющих на квалификацию и субъективный состав 
налогового правонарушения, жесткости санкций за его совершение и подчиненности органов власти что вправе привлекать к 
ответственности недобросовестных налогоплательщиков определены особенности ответственности за уклонение от 
налогообложения в зарубежных странах. 

Ключевые слова: ответственность, уклонение от налогообложения, санкция, субъект ответственности . 
Annotation. The paper analyzes the laws of foreign countries, which includes responsibility for tax evasion. Based on the factors that 

influence on subjective qualifications and the tax offense stiffening penalties for its implementation and accountability of the authorities which 
may prosecute unscrupulous taxpayers peculiarities liable for tax evasion in foreign countries. 

Keywords: responsibility, tax evasion , sanction , subject justice. 

 
Загальновідомо, що незалежно від рівня економічного розвитку та податкової 

культури громадян ухилення від оподаткування є невирішеною проблемою для будь-якої 
з країн сьогодення. Податки складають основну частину надходжень до бюджету, й 
несумлінне виконання платниками податків свого обов’язку призводить до негативних 
наслідків як для держави в цілому так й для кожного громадянина окремо. Як показує 
практика, боротьба з ухиленням від сплати податків не може базуватися лише на основі 
методу переконання беззаперечного виконання податкового обов’язку платників податків, 
тому актуальність питання боротьби з ухиленням від оподаткування шляхом накладання 
відповідальності на несумлінних платників податків є актуальним для всіх без 
виключення країн світу. 
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Питанням відповідальності за ухилення від оподаткування в своїх працях 
займалися такі вітчизняні науковці як Л.К. Воронова, П.Т. Гег, М.П. Кучерявенко, Л.М. 
Касьяненко, В.В. Лисенко та інші. Проте, питання дослідження проблем застосування 
відповідальності за ухилення від оподаткування в зарубіжних країнах, співставлення 
підходів до визначення покарання не було предметом активного наукового дослідження, 
що й визначає актуальність обраної тематики дослідження.  

Метою даної статті є встановлення особливостей відповідальності за податкові 
правопорушення в зарубіжних країнах. Для реалізації мети ставляться наступні завдання: 
співставити фактори, що впливають на суб’єктивний склад та кваліфікацію податкового 
правопорушення; провести аналіз податкового законодавства зарубіжних країн на предмет 
жорсткості санкцій за його здійснення; розглянути структуру й підпорядкованість органів 
які уповноважені притягувати до відповідальності несумлінних платників податків, що 
здійснили правопорушення в сфері оподаткування. 

Аналіз податкового законодавства зарубіжних країн свідчить про те, що 
несумлінний платник податків, який здійснив податкове правопорушення може бути 
притягнутий до фінансової, адміністративної або кримінальної відповідальності. В силу 
особливостей правової доктрини окремо взятої зарубіжної країни, критерії розмежування 
адміністративної та кримінальної відповідальності можуть бути різними. Як правило 
таким критерієм є воля законодавця, й адміністративно-правові або кримінально-правові 
норми що передбачають відповідальність за порушення податкового законодавства 
систематизуються окремо в кримінальних або адміністративних кодексах. Проте, в деяких 
випадках норми, що передбачають відповідальність у сфері оподаткування можуть 
міститися не лише в адміністративних або кримінальних кодексах, а в окремих 
податкових законах й в даному випадку основним критерієм розмежування 
адміністративної та кримінальної відповідальності буде застосуватися опосередковано, 
через порівняння суворості санкцій за здійснене правопорушення. Так, в США, 
нормативним документом, що передбачає відповідальність несумлінних платників 
податків за здійснені ними правопорушення є Податковий кодекс. Даний закон передбачає 
накладання санкцій різної суворості за здійснення податкових злочинів, – до 5 років 
позбавлення волі, та адміністративних проступків, – до 1 року позбавлення волі. 

Розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за ухилення від 
оподаткування також можна проводити за іншим критерієм, – в залежності від державного 
органу, який притягує порушника податкового законодавства до відповідальності. 
Кримінальна відповідальність як правило застосовується лише в судовому порядку й 
обвинувачений може бути підданий кримінальним санкціям лише в результаті винесення 
відповідного рішення судом та додержання передбаченої законодавством процедури, в 
той час, як адміністративна відповідальність може бути застосована відповідним 
адміністративним органом або посадовою особою у одноосібному порядку. 

Таким чином, в зарубіжних країнах не прослідковується єдиного підходу до 
відокремлення адміністративної та кримінальної відповідальності за ухилення від 
оподаткування. На відміну від прийнятого у вітчизняному законодавстві критерія ступеня 
суспільної небезпеки, як відмінної ознаки відокремлення адміністративної та 
кримінальної відповідальності, в зарубіжних країнах даними критеріями є воля 
законодавця, суб’єкт застосування відповідальності та порівняння суворості санкцій за 
здійснене податкове правопорушення. 

Зауважимо, що особливістю відповідальності за ухилення від оподаткування в 
зарубіжних країнах є можливість притягнення до адміністративної та кримінальної 
відповідальності не лише фізичних а й юридичних осіб. Серед інших країн, які на 
законодавчому рівні передбачають накладання адміністративної відповідальності на 
юридичних осіб є Італія. Слід сказати, що Італія не містить єдиного закону, який би в 
своєму тексті закріплював адміністративну відповідальність юридичних осіб за 
порушення податкового законодавства та санкції за дані правопорушення. Загальні засади 
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адміністративної відповідальності юридичних осіб визначені в декретах № 231/2001 та 
№ 269/2003, а адміністративні податкові правопорушення та міри адміністративної 
відповідальності визначені в спеціальному податковому Декреті № 471/1997. Особливістю 
адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення податкового 
законодавства в Італії є те, що стаття 6 Декрету № 231/2001 визначає випадки, в яких 
юридична особа може бути звільненою від адміністративної відповідальності, а саме: в 
тому випадку, якщо фізичні особи здійснили правопорушення у своїх інтересах або в 
інтересах третіх осіб, а також юридична особа може звільнятися від адміністративної 
відповідальності у випадку дотримання управлінської моделі попередження 
адміністративного правопорушення. 

Юридична особа (корпорація) може бути притягнута до кримінальної 
відповідальності за ухилення від оподаткування у відповідності до податкового 
законодавства США, Великобританії, Франції, Німеччини, тощо. Наприклад, частина 8 
Податкового кодексу Німеччини містить положення які передбачають притягнення до 
кримінальної відповідальності юридичних  осіб (корпорацій), що здійснили протиправне 
діяння, або інші дії які призвели до невиконання або неналежного виконання вимог цього 
Кодексу. Розділ 378 вищезазначеного нормативно-правового акту передбачається, що 
податкове правопорушення буде вважатися кримінальним злочином у тому випадку, якщо 
санкція за дане правопорушення перевищує 50.000 євро, а також здійснено нелегальні 
імпортно-експортні операції або підробку акцизних марок [1].  

Аналізуючи законодавство зарубіжних країн з точки зору призначення санкцій за 
правопорушення в сфері оподаткування І.М. Середа визначає два підходи: американський, 
який виділяється досить жорсткими санкціями за ухилення від оподаткування, та 
європейський, для якого характерні більш м’які санкції [2, с. 44]. Погоджуючись з 
науковими поглядами вищезазначеного автора зазначаємо, що у відповідності до 
законодавства США правопорушення в податковій сфері поділяються на дві групи: 
адміністративні правопорушення (tax misdemeanor) та кримінальні злочини (tax fraud). 
Різниця між кримінальним та адміністративним правопорушенням полягає у психічному 
ставленні правопорушника до здійсненого діяння: в тому випадку, якщо правопорушення 
було здійснено з необережності – це вважається адміністративним проступком, у формі 
прямого умислу – кримінальним злочином.  

У відповідності до ст. 7203 Податкового кодексу США неподання податкової 
декларації в передбачений для даного податку строк, неведення бухгалтерської 
документації або ненадання інформації на запит податкових органів може кваліфікуватися 
як адміністративне правопорушення. В даному випадку служба внутрішні доходів США 
повинна доказати в суді, що обвинувачений був зобов'язаний подати податкову 
декларацію, вести податковий облік, надати відповідь на позов податкових органів, але не 
зробив цього вчасно. У випадку визнання вини несумлінного платника податків суд може 
позбавити його свободи на термін до 1 року. 

Спроба ухилення від сплати податків шляхом подання податкової декларації з 
завідомо неправдивими відомостями в ній, підробка бухгалтерської документації, що 
вплинула на визначення суми податкового зобов’язання платника податків буде 
вважатися кримінальним злочином. Якщо обвинуваченню вдасться довести, що 
обвинувачений діяв в формі прямого умислу з метою ухилення від оподаткування або що 
в наданій ним податковій декларації мали місце неправдиві відомості, несумлінний 
платник податків може понести покарання у формі позбавлення волі до 5 років [3].  

За здійснення правопорушень у сфері оподаткування платники податків можуть бути 
притягнені до відповідальності не лише у формі позбавлення волі, а й у формі накладання 
штрафних санкцій. Слід сказати, що розділом 26 Податкового кодексу США передбачено 
максимальний розмір штрафу в 250 тис. дол. США, штрафні санкції ж за порушення 
податкового законодавства по конкретному податку визначається законодавством 
окремих штатів. Так, порушення законодавства про сплату податку з надання 
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телекомунікаційних послуг в штаті Флорида передбачає накладання штрафних санкцій: за 
несплату узгодженого податкового зобов’язання – 4% за кожен місяць несплати, але не 
більше 12% в рік; за невчасну подачу податкової декларації – 10% за кожні 30 днів після 
закінчення вказаного в законі строку подання декларації, проте розмір штрафної санкції 
не може перевищувати 50% податкового зобов’язання; подання податкової декларації з 
завідомо неправдивими відомостями з метою зменшення суми податкового зобов’язання, 
неперерахування податкового зобов’язання в державний або місцевий бюджет тягне за 
собою накладання штрафних санкцій в розмірі 100% податкового зобов’язання але не 
менше 300 дол. США й не більше 100 тис. дол. США [3]. 

Слід сказати, що крім чітко визначених відсоткових ставок штрафних санкцій 
Податковий кодекс США передбачає накладання комбінованого штрафу: 5% від 
несплаченої суми податкового зобов’язання плюс 50% від суми, яку платник податків зміг 
би отримати у випадку вкладу даної грошової суми в банк, виходячи з стандартних 
базових ставок. І.М. Середа вважає, що друга частина даної комбінованої санкції, перш за 
все має на меті забезпечити належний рівень дієвості санкції й попередження профанації 
штрафної дії: нерідко абсолютний розмір сплачених штрафів порівняно малий по 
відношенню до потенційного доходу від використання несплачених податків. Прив’язка 
розміру штрафу до можливості капіталізації податкових сум – надійний засіб 
попередження ситуації, коли вигідніше не сплачувати податок, а вкладати «зекономлені» 
кошти в оборот й отримувати доходи, які будуть в багато разів перевищувати розміри 
встановлених законом санкцій. [2, c. 44]  

Для європейського підходу характерним є декриміналізація ряду податкових 
злочинів, тобто виокремлення них із сфери кримінального права. При цьому кримінальні 
санкції заміняються системою платежів (доплат до податків), які стягуються не судами, а 
іншими державними органами. Так у відповідності до турецького законодавства, у 
випадку виявлення продажі товарів по завідомо заниженим цінам, постачальник 
обкладається антидемпінговим податком й додатковим компенсаційним збором. 
Антидемпінговий податок забезпечує відшкодування шкоди, додатковий компенсаційних 
збір слугує штрафною санкцією [4, c. 107]. 

Дослідження зарубіжного досвіду відповідальності за ухилення від оподаткування 
не було б повним, без згадки про органи які в силу свої функціональних обов’язків 
уповноважені застосовувати міри відповідальності до несумлінних платників податків. Як 
правило, відомства, що мають повноваження застосовувати відповідальність до 
несумлінних платників податків входять до Міністерства фінансів країни в якій вони 
діють. Наприклад, в Італії протидію ухиленню від оподаткування здійснює Агенція 
податкових надходжень. Агенція є неприбутковою організацією, яка діє з 2001 року з 
ціллю забезпечення високого рівня дотримання податкового законодавства шляхом 
надання допомоги платникам податків та протидії ухиленню від оподаткування. 
Перебуваючи під контролем Міністерства фінансів, Агенція діє з повною управлінською 
та оперативною відповідальністю й має адміністративну, організаційну, бухгалтерську та 
фінансову автономію й спрямовує свою діяльність на підтримання належного рівня 
дотримання податкового законодавства шляхом застосування мір адміністративної та 
кримінальної відповідальності щодо платників податків, які здійснили податкові 
правопорушення [5]. 

Проте, в деяких країнах, де державний контроль в сфері оподаткування вважається 
політично недоречним, для притягнення до відповідальності за порушення податкового 
законодавства створюються спеціальні неміністерські підрозділи. Прикладом 
неміністерського підрозділу, що здійснює контроль в податковій сфері є Офіс з контролю 
за справлянням податків та зборів (Revenue and Customs Prosecutions Office) в 
Великобританії. Серед інших, до повноважень Офісу з контролю податків та зборів 
входить притягнення до відповідальності несумлінних платників податків, зокрема в 2006 
році до відповідальності за порушення податкового законодавства було притягнуто 2269 
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осіб; 2007 р. – 1645 осіб; 2008 – 1712 осіб; 2009 – 1506 осіб, що становить 90% 
обвинувачених. В основному до відповідальності притягувалися платники податків, що 
здійснили правопорушення пов’язані з ПДВ (від найпростіших випадків пов’язаних з 
несплатою ПДВ до випадків за участю міжнародних корпорацій), акцизного збору, 
прибуткових податків [6]. 

Таким чином можемо зробити висновок, що відповідальність за ухилення від 
оподаткування в зарубіжних країнах не є однорідною й відрізняється в залежності від 
окремо взятої країни. Особливостями відповідальності за ухилення від оподаткування в 
зарубіжних країнах є:  

1.  В зарубіжних країнах відсутній єдиний критерій розмежування 
адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення податкового 
законодавства. В залежності від окремо взятої країни критерієм розмежування може бути 
воля законодавця, суб’єкт застосування відповідальності або порівняння суворості санкцій 
за здійснене податкове правопорушення.  

2. В зарубіжних країнах до адміністративної та кримінальної відповідальності 
можуть бути притягнені не лише фізичні, а й юридичні особи, що вказує на розширення 
суб’єктивного складу відповідальності для попередження випадків ухилення від 
оподаткування.  

3. З точки зору призначення санкцій за ухилення від оподаткування в 
зарубіжних країнах можемо визначити два підходи: американський який виділяється 
досить жорсткими санкціями за ухилення від оподаткування, та європейський, для якого 
характерні більш м’які санкції. 

4. Державні органи, що мають повноваження застосовувати відповідальність 
до платників податків за ухилення від оподаткування можуть бути як відокремленим 
підрозділом Міністерства фінансів держави в якій вони діють, так й виступати 
незалежним, відокремленим від міністерства структурним підрозділом. 
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Анотація. Аналізуючи інститут права власності Українського народу на природні ресурси автор розглядає поняття 

механізму реалізації цього унікального права, його конституційну природу та теоретико-методологічний зміст. 
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права власності Українського народу на природні ресурси. 
Аннотация. Авто анализирует институт права собственности Украинского народа на природные ресурсы, 

рассматривает механизм реализации этого уникального права, его конституционную природу и теоретико-методологическое 
содержание. 
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Abstract: Analysing the institute of property of the Ukrainian people for natural resources, the author deals with the concept of the 
implementation mechanism of this unique right, its constitutional nature, theoretical and methodological content. 
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Сучасні реалії суспільних відносин у сфері охорони та захисту права власності на 
природні ресурси Українського народу, реальне відчуження абсолютної більшості 
Українського народу від здійснення правомочностей власника у цій галузі, а також 
безконтрольне використання та розпорядження об’єктів права власності Українського 
народу посадовими особами органів публічної влади, внаслідок чого титульному 
власникові, його правам та законним інтересам, а також об’єктам права його власності 
заподіюється значно і часто навіть непоправна шкода. При цьому, як зауважується в 
науковій літературі, безвідносно до суб’єкта права власності, саме “зростання посягань на 
власність викликане також порушеннями пропорційності в розвиткові економіки, 
розлагодженістю механізму поєднання особистих інтересів із суспільними та державними, 
а, головне, – відсутністю адекватного механізму контролю та захисту власності від 
протиправних посягань”[1].  

При цьому, як констатує Є.В. Шульга, нині “фактично відсутні механізми 
реалізації права власності Українського народу. Натомість існує підміна цих механізмів 
неконтрольованим з боку суспільства управлінням природними ресурсами від імені 
Українського народу, що його здійснюють органи виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, що, своєю чергою, призводить до масштабних негативних наслідків, весь 
тягар яких у кінцевому підсумку покладається на той самий Український народ”[2]. 

Всі ці негативні явища та процеси об’єктивно вимагають критичного науково-
правового осмислення та створення і запровадження ефективного механізму реалізації 
права власності такого власника, як Український народ, на належні йому природні 
ресурси. Тож сучасна українська юридична наука має забезпечити наукове супроводження 
розбудови та вдосконалення механізму реалізації згаданого права, спираючись на власний 
державно-правовий досвід та акумулюючи кращі правові здобутки зарубіжних країн у 
регулюванні відносин публічної власності на природні ресурси. 

Зазначений вище підхід видається цілком закономірним і з огляду на специфіку 
внутрішньоправових закономірностей функціонування правової матерії, на що 
неодноразово звертали увагу як фахівці з теорії права, так і представники галузевих 
правових наук. Зокрема, знаний фахівець у галузі екологічного права В.В. Петров свого 
часу відзначав, що “між ідеєю закону, закладеною в його нормах та матеріалізацією цієї 
ідеї існує велика різниця, яка свідчить про те, що не завжди положення закону 
реалізуються на практиці”[3].  

Тож невипадково теоретичне осмислення і  формування правових механізмів 
обумовлюється переважно цілями практичного використання. Так, якщо деякі дослідники 
сприймають правові механізми з точки зору їх статики – як набір певних елементів, то 
інші намагаються досліджувати дані правові конструкції в їхній динаміці, виявляти стадії 
та етапи дії відповідних правових механізмів тощо[4].  

Зауважимо, що в даному дослідженні ми невипадково вживаємо термін “механізм 
реалізації”, а не, скажімо, “механізм здійснення”, “механізм затсосуавння” тощо. 
Вважаємо, що поняття “здійснення” є дещо ширшим від поняття “реалізація”, оскільки 
воно вказує на можливості впливати на різні сфери суспільних відносин при тому, що не 
завжди здійснення є реалізацією права[5]. Так само, як “дія права – це більш широке 
поняття, ніж реалізація правових норм”[6], ми виходимо з того, що в юридичному сенсі 
коректніше говорити про механізм реалізації права власності Українського народу на 
природні ресурси, ніж про механізм його здійснення.  

Проте навіть за усієї понятійної автономності навряд чи правомірно протиставляти 
здійснення права власності та реалізації права власності Українського народу на природні 
ресурси, оскільки дані поняття, на нашу думку, лише вказують на різні грані, сторони, 
прояви, аспекти одного процесу та правового явища.  

Що ж стосується термінологічних конструкцій на кшталт механізму застосування, 
механізму виконання чи механізму використання, то згадані правові конструкції, як 
відомо, є не чим іншим як позначенням форм реалізації права в об’єктивному значенні і 
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стосовно права власності Українського народу як різновиду суб’єктивного права, строго 
говорячи, застосовуватися не можуть.  

Зауважимо також, що в аксіологічному аспекті “реалізація являє собою 
задоволення конституційних інтересів і потреб у правомірній діяльності суб’єктів 
права”[5]. Водночас реалізація у праві з необхідністю передбачає відповідний юридичний 
механізм[5].  

Останнім часом відзначається поступове підвищення уваги юристів-екологів до 
розробки правових механізмів, що сприяли б реалізації відповідних еколого-правових 
приписів. Зокрема, в еколого-правовій науці найбільш помітним є внесок О.Л. Дубовик у 
розробку загальнотеоретичних аспектів механізму дії екологічного права[7]. Згодом її 
наукові розробки були продовжені іншими представниками науки екологічного права[8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. Адже, як зазначає М.М. Брінчук, “у законодавстві про довкілля 
закріплюються специфічні риси і форми власності на конкретні природні ресурси, а також 
особливості механізму реалізації повноважень власника землі, вод, надр, лісів тощо”[16].  

У межах науки земельного права (фактично на стику з конституційним правом) 
спершу В.І. Андрейцевим, а потім В.В. Носіком було опрацьоване питання 
конституційно-правового механізму здійснення права власності Українського народу на 
землю[17]. Проте в даному дослідженні зазначений автор запропонував дещо звужений, 
на наш погляд, підхід, обмежившись, по суті, лише дослідженням компетенції органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування у здійсенні права власності 
Українського народу на землю, що об’єктивно суттєво звужує можливості використання 
результатів даного дослідження  в наших цілях.  

Відтак, у сучасній науковій літературі чимала увага була приділена механізмам та 
формах реалізації (охорони, захисту) права власності (як в об’єктивному, так і в 
суб’єктивному вимірах). Такі дослідження проводилися в рамках різних галузевих 
юридичних наук, зокрема конституційного, цивільного, адміністративного, екологічного 
права тощо (роботи В.І. Андрейцева, С.О. Боголюбова, Є.В. Вавіліна, Д.Б. Горохова, Г.О. 
Караваєвої, О.М. Когана, В.В. Костицького, Т.М. Малої, Б.С. Мечетного, Є.Л. Мініна, О.І. 
Настіної, В.В. Носіка, Г.Г. Мокрєва, О.Д. Смирнова, О.О. Солдатенкова, Л.В. Стогнєєвої, 
Є.В. Шульги, Н.Г. Юрчишина та ін.).  

Таким чином, можна констатувати, що поняття “механізм реалізації права 
власності на природні ресурси” на сьогодні є достатньо вживаним на доктринальному 
рівні, хоч легально, в чинному законодавстві України він не закріплений. Між тим, в 
публічно-правовому аспекті права власності на природні ресурси заслуговує на увагу 
правова характеристика динаміки цього права власності; механізм реалізації права 
власності Українського народу на природні ресурси в сучасних умовах досі перебуває на 
стадії розроблення, а гарантування цього права взагалі залишається на невисокому 
рівні[19].  

Тож унаслідок нерозробленості наукової концепції інституту права власності 
Українського народу на природні ресурси, недостатньо розвинутими є, відповідно, і 
наукові уявлення щодо правової природи та змісту механізму реалізації саме цього 
суб’єкта права на природні ресурси. Це змушує вдатися до аналізу наявних наукових 
позицій щодо ширшого за змістом поняття, яким є поняття механізму реалізації права на 
природні ресурси (безвісно до суб’єктної  специфікації), з тим, щоб потім перейти від 
загального до конкретного і на основі відповідного дослідження сформулювати авторське 
бачення правової природи та змісту такого правового явища, як механізм реалізації права 
Українського народу на природні ресурси.  

Саме слово “механізм”, як відомо, означає систему, внутрішній устрій, що 
визначають порядок якогось виду діяльності, процесу[20; 21]. Він, зокрема, слугує для 
позначення сукупності певних соціальних і виробничих станів і процесів у їх взаємодії 
тощо[22].  
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Отже, цей термін можна розуміти як узгоджену взаємодію складових єдиного 
цілого, а також відповідні процедури, засоби і способи, задіяні з метою досягнення 
поставленої мети.  

При цьому в юридичній науці виокремлюють такі різновиди правового механізму: 
механізми правотворчості, реалізації прав і свобод, забезпечення прав і свобод, правового 
регулювання, правового захисту та ін[4]. 

Вважаємо, що поняття механізму реалізації права Українського народу на природні 
ресурси слід співвіднести із загальноправовими уявленнями щодо правового механізму.  

Так, теорія права розглядає механізм як систему послідовно організованих 
юридичних засобів (явищ), за допомогою яких досягаються певні цілі[23]. Водночас К.В. 
Шундіков пропонує розуміти під цим поняттям комплекс правових засобів, послідовно 
організованих і діючих поетапно за певною нормативно заданою схемою (процедурою), і 
необхідний, достатній для досягнення конкретної юридичної мети[24]. 

На думку Є.В. Матвєєвої, “вивчення права з “механістичної” точки зору дозволяє 
розглядати його в русі, динаміці. Саме завдяки такому погляду на право можна відповісти 
на питання, як воно діє, як досягаються поставлені ним цілі, як можна подолати 
перешкоди, що стоять на шляху реалізації норм права, інститутів тощо”[12]. 

Отже, загальноправові уявлення щодо правового механізму виокремлюють 
спеціально в його структурі юридичні цілі та юридичні засоби, за допомогою яких цілі 
досягаються. При цьому метою у праві вважається ідеальний, бажаний результат, заради 
якого здійснюється відповідна юридична діяльність, а засоби виступають необхідною 
умовою такого перетворення дійсності, внаслідок якого досягаються цілі[24]. Отже, ці 
засоби відзначаються особливим функціональним призначенням в якості інструментів 
досягнення конрктних правових цілей[25]. До цього можна також додати, що внаслідок 
застосування таких засобів, що виражаються в інструментах і діяннях (технології), 
задовольняються також інтереси суб’єктів права[26].  

Мета є обов’язковим атрибутом будь-якого механізму, а саме причиною його 
створення[9]; виступає в ролі найбільш творчого елемента правового механізму, що 
безпосередньо визначає напрям і зміст активної життєдіяльності всіх інших його 
елементів[27]. 

Зокрема, розглядаючи правовий механізм реалізації суб’єктивних екологічних 
прав, Є.В. Матвєєва вважає, що наголос тут слід зробити саме на дослідженні правових 
засобів, які сприяють їх реалізації та попереджують їх порушення, і відносить до числа 
таких засобів екологічний контроль, екологічний аудит, екологічне ліцензування, 
екологічну експертизу, юридичну відповідальність, екологічну освіту[12]. 

Сукупність всіх органів та інститутів, що сприяють реалізації права власності, С.М. 
Скриль назвала державно-правовим механізмом реалізації права власності[28], а Д.В. 
Задихайло під таким механізмом розуміє “систему гарантій забезпечення інтересів 
власника, враховуючи і те, що ним є не тільки теперішні, але і майбутні покоління, а 
також те, що мова йде здебільшого про вичерпні природні ресурси”[29]. 

Р.В. Афанасієв проаналізував адміністративно-правоі засоби реалізації права 
влансості на природні ресурси як комплекс закріплених у законодавстві адміністративно-
правових ресурсів (інструментарію і юридичних дій з його використання) регулятивного, 
контрольного та забезпечувального характеру, що застосовуються в юрисдикційній 
діяльності уповноваженими органами державної влади і місцевого самоврядування в 
напрямах упорядкування здійснення права власності на природні ресурси, його охорони 
та захисту. При цьому він також запропонував класифікувати адміністративно-правові 
засоби реалізації права власності на природні ресурси за напрямками реалізації функцій 
держави у цій галузі на: 1) засоби упорядкування реалізації права власності відповідно до 
вимог законодавства (зокрема, встановлення, затвердження і реалізація стандартів, 
нормативів, норм і правил, а також умов, лімітів тощо); 2) засоби охорони і захисту права 
власності на природні ресурси (зокрема, затвердження і впровадження державних 



  141

охоронних програм, встановлення захисних смуг і припинення (обмеження) діяльності в 
них тощо) [19]. 

Якщо через призму такого підходу звернутися до аналізу засобів реалізації права 
власності Українського народу на природні ресурси, то тут слід відзначити загальну не 
відмежованість таких засобів від існуючого комплексу правових засобів реалізації права 
власності на природні ресурси взагалі. Адже поресурсове законодавство, як правило, 
встановлює та врегульовує відповідні правоі інститути безвідносно до диференціації їх 
залежно від суб’єкта права власності. З одного боку, з точки зору уніфікації правивх 
вимог, що адресуються субєкатм права власності такий підхід, очевидно, виглядає 
правомірним. Проте, з нашої точки зору, особливий характер такого суб’єкта права 
власності, яким є Український народ, та незастосовність до нього ряду засобів, якими, 
зокрема може скористатися фізична чи юридична особа, повинен зумовити певну 
специфіку правового регулювання в цих питаннях.  

Поряд з цими міркуваннями, не можна не відзначити, що правовий механізм 
реалізації як такий включає в себе – як деяка динамічна система – не лише процес, що 
розивається в рамках певної системи координат, але й кінцевий результат, який означає 
досягнення відповідності між цілями такого механізму та сукупністю фактичних дій з 
реалізації відповідного права. Лише наявність тотожності між цілями та результатами 
засвідчить досягнення цілей правового механізму[5]. 

Є.В. Вавілін, зокрема, вважає, що механізм реалізації права (в суб’єктивному сенсі) 
існує задля того, щоб з’ясувати, яким чином відбувається здійснення цього права (у тому 
числі права власності), досягнення цілі, закладеної у змістові цього права, а також 
сутність даних правових явищ[30]. Характеризуючи такий механізм, вчений зауважує, що 
він являє собою послідовну, комплексну організацію правових засобів і забезпечення 
умов, спрямованих на досягнення кінцевої мети. При цьому мета такого механізму 
повинна бути спрямована не лише на досягнення офіційного результату, але і на дійсну, 
фактичну реалізацію тих можливостей управомоченого суб’єкта, які надаються правом. 
Аналогічно і мета механізму в ідеалі повинна виражати не виключно формально-
юридичне виконання вимог, але і фактичний результат дії зобов’язаної особи[30].  

Цілком очевидно, що такі правові цілі явно не визначені саме як цілі правового 
механізму реалізації права власності Українського народу на природні ресурси. Їх можна 
“вивести” із системного тлумачення норм відповідного поресурсового законодавства та – 
в першу чергу – норм Конституції України та враховуючи специфіку законодавчої 
конструкції публічних екологічних інтересів. З цього погляду ми пропонуємо розглядати 
цілі такого механізму через призму необхідності забезпечення екологічної безпеки і 
підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду Українського народу.  

Вбачається, що реалізація цих конституційних завдань (забезпечення 
реалізованості відповідних суспільних благ) перебуває в тісному системному зв’язку з 
матеріальною основою суверенітету України. Водночас саме ця реалізація права власності 
Українського народу на природні ресурси повинна “забезпечити економічну безпеку так, 
щоб жодним чином не порушити екобезпеку та екорівновагу, бо кожен має право на 
безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього 
права шкоди (ст. 50), а це – основи життя, що входять до формули «Людина – найвища 
соціальна цінність» (ст. 3)” [2]. При цьому не можна не погодитися з  тим, що 
конституційна модель права власності Українського народу на природні ресурси 
передбачає також певну “моральна співмірність” (Є.В. Шульга[2]) – кожна людина має 
право користуватися природними ресурсами відповідно до закону і водночас кожна 
людина зобов’язана не заподіювати шкоду природі та відшкодувати завдані збитки. 

Є.В. Вавілін доходить висновку про те, що “механізм здійснення суб’єктивного 
права – самостійне явище, у центрі якого стоїть суб’єктивне право, а не норма права”, 
адже остання не є правовим засобом для відповідного суб’єкта права. Своєю чергою, 
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механізм постає як своєрідне, відзначене специфічними галузевими рисами правове 
явище[3].  

У цьому сенсі на увагу заслуговує позиція Р.В. Афанасієва щодо того, що “право 
власності на природні ресурси є цивільно-правовою категорією, а механізм його 
здійснення, забезпечення та захисту – категорією адміністративного права й 
управління”[31]. Зокрема, з точки зору дослідника, це, насамперед, стосується права 
власності Українського народу, що “зумовлено специфічним правовим статусом 
народу”[31]. Механізм реалізації права власності на природні ресури, з його точки зору, 
належить до нормативних утворень, які використовують переважно адміністративно-
правові механізми правового регулювання, що обумовлено адміністративно-правовим 
характером відносин, які виникають з приводу реалізації права власності на природні 
ресурси і специфічними засобами правового регулювання цих відносин. Серед них, на 
думку Р.В. Афанасієва, засоби адміністративно-правового характеру мають домінуюче 
значення, створюючи особливий адміністративно-правовий напрямок, модель правового 
регулювання[19]. Саме тому, зауважує дослідник, відповідний механізм реалізації 
регламентований нормами комплексного характеру, зокрема зі значною частиною норм 
адміністративного права[19]. 

Погоджуючись із цим ученим у тому, що відповідний механізм, безумовно, має 
публічно-правовий характер[31], ми тим не менше, виходимо з того, правове підґрунтя 
реалізації права Українського народу на природні ресурси має не стільки адміністративно-
правову, скільки конституційно-правову природу, хоч, безумовно, адміністративно-
правові елементи в ньому присутні і відіграють досить помітну роль. Між тим, з нашої 
точки зору, у нормативній складовій такого механізму домінують конституційно-правові 
норми, а норми інших галузей права, зокрема адміністративного, еколічного, цивільного 
мають субсидіарний характер. У даному дослідженні ми вже наголошували на 
превалюванні конституційного чинника у правовій інституціалізації такої юридичної 
конструкції, якою є інститут права власності Українського народу на природні 
ресурси[31], та підкреслювали пов’язаність даного інституту із здійсненням Українським 
народом публічної влади, зокрема установчої влади по відношенню до інших суб’єктів 
конституційно-правових відносин. З цього погляду, навряд чи виправдано кваліфікувати 
“галузеві риси” (Е.В. Вавілін) даного механізму як адміністративно-правові.  

Як зауважує Г.А. Гаджиєв, для реалізації права публічної власності (що може бути 
екстрапольоване і на конституційне право власності Українського народу) притаманне 
додержання, насамперед, низки конституційних принципів,зокрема таких, як цільове 
призначення і використання та публічність (відкритість). Так, зокрема, як наголошує цей 
вчений, принцип цільового використання передбачає використання і розпорядження 
відповідними об’єктами власності для забезпечення встановлених законодавством 
функцій і повноважень публічної влади та виражається у закріпленні взаємозв’язку обсягу 
власності і обсягу реальних повноважень[32]. 

Якщо погодитися з тим, що “значення конституційного регулювання відносин 
власності визначається роллю таких відносин у формуванні і реалізації процесів 
політичного володарювання”[28], то це тим більше і чи не в першу чергу стосується саме 
права власності Українського народу як джерела влади та суб’єкта здійснення первинної 
(установчої) влади в Українській державі.  

Наведені міркування, на наш погляд, дають можливість кваліфікувати механізм 
реалізації права власності Українського народу саме як конституційно-правовий. Проте 
тут слід зробити істотне застереження: змістовно, визначені в Конституції основи такого 
механізму повинні, безумовно, конкретизуватися і деталізуватися на рівні поточного 
законодавства (поресурсного, адміністративного тощо). Але ж в українських умовах 
поточне законодавство не лище не розвиває конституційні приписи, але внаслідок своєї 
декларативності в частині забезпечення права Українського народу як власника взагалі 
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значно ускладнює їх реалізацію, спотворює реалії функціонування такого механізму, 
прирікаючи останній на незавершеність, відсутність комплексності тощо. 
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Анотація. У статті на основі аналізу соціального призначення, правової природи та ознак рішень слідчого судді під час 
досудового розслідування формулюється поняття таких рішень. Рішення слідчого судді під час досудового розслідування 
визначаються як індивідуальні правові акти, наділені властивостями законності, обґрунтованості, вмотивованості і справедливості, 
в яких слідчий суддя, як суб’єкт судового контролю, в межах своїх повноважень, у визначеному кримінальним процесуальним законом 
порядку, на підставі закону та встановлених обставин формулює владні приписи, спрямовані на усунення порушень кримінального 
процесуального закону, забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також інших осіб, 
залучених у сферу кримінально-процесуальної діяльності, захист і відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів осіб під час 
досудового розслідування. 

Ключові слова: судовий контроль, судові рішення, слідчий суддя, рішення слідчого судді, ознаки процесуальних рішень 
Аннотация. В статье на основании анализа социального назначения, правовой природы и признаков решений следственного 

судьи в стадии досудебного расследования формулируется понятие таких решений. Решения следственного судьи в процессе 
досудебного расследования определяются как индивидуальные правовые акты, наделенные свойствами законности, обоснованности, 
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мотивированности и справедливости, в которых следственный судья, как субъект судебного контроля, в рамках своих полномочий, в 
определенном уголовным процессуальным законом порядке, на основании закона и установленных обстоятельств формулирует 
властные предписания, направленные на устранение нарушений уголовного процессуального закона, обеспечение прав, свобод  и 
законных интересов участников уголовного производства, а также других лиц, вовлеченных в сферу уголовно-процессуальной 
деятельности, защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов лиц в процессе досудебного расследования. 

Ключевые слова: судебный контроль, судебные решения, следственный судья, решения следственного судьи, признаки 
процессуальных решений 

Annotation. In article on the basis of the analysis of social appointment, the legal nature and signs of decisions of the investigative 
judge in a stage of pre-judicial investigation the concept of such decisions is formulated. Decisions of the investigative judge in the course of pre-
judicial investigation are defined as the individual legal acts allocated with properties of legality, validity, motivation and justice, in which 
investigative judge as the subject of judicial control, within the powers, in the order defined by the criminal procedural law, on the basis of the 
law and the established circumstances formulates the imperious instructions directed on elimination of violations of the criminal procedural law, 
ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of participants of criminal proceedings, and also other persons involved in the sphere of 
criminal procedure activity, protection and restoration of the violated rights, freedoms and legitimate interests of persons in the course of pre-
judicial investigation. 

Keywords: judicial control, judgments, investigative judge, decisions of the investigative judge, signs of procedural decisions 

 
Конституцією України визначено, що права і свободи людини і громадянина 

захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб (ч. 1, 2 ст. 55). Тим самим кожному гарантується захист прав і свобод у 
судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, 
іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або 
порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце 
інші ущемлення прав та свобод [1]. Кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа 
без громадянства має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції 
рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб, якщо громадянин України, іноземець, особа 
без громадянства вважають, що їх рішення, дія чи бездіяльність порушують або 
ущемляють права і свободи громадянина України, іноземця, особи без громадянства чи 
перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді [2]. 

Судові рішення у сучасному досудовому кримінальному провадженні з’явились на 
тлі демократичних перетворень у державі та суспільстві, що розпочались з моменту 
проголошення незалежності України та тривають до цього часу. Проголошена ще у 
Концепції судово-правової реформи в Україні ідея щодо встановлення судового контролю 
за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень слідчих органів, які обмежують 
права громадян [3], знайшла свій розвиток і основне закріплення у нормах Конституції 
України, змінах і доповненнях до Кримінально-процесуального кодексу України 1960 
року, внесених Законом України від 21 червня 2001 року [4], а також у  
Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року (далі – КПК України). Таким 
чином, судова влада поширила межі своєї дії і на досудове провадження, а судові рішення, 
що ухвалюються на цьому етапі кримінального процесу тісно вплелись у загальну систему 
кримінально-процесуальних актів досудового розслідування. 

У зв’язку з цим дослідження питань, пов’язаних із сутністю та призначенням 
судових рішень у стадії досудового розслідування, їх відповідністю тим вимогам, які 
пред’являються законом до судових рішень, прийнятих у судових стадіях кримінального 
провадження, тощо, набуває особливої актуальності, має наукове та практичне значення.  

Загальнотеоретичні основи прийняття кримінально-процесуальних рішень 
розроблялись, формувались і досліджувались протягом багатьох десятиліть. Результати 
таких досліджень відобразили історичні традиції та тенденції розвитку кримінального 
процесуального права на тому чи іншому етапі його розвитку.  

Теоретичні та практичні проблеми прийняття процесуальних рішень, а також 
шляхи їх вирішення знайшли своє відображення у працях С. В. Бородіна, О. П. Гуляєва, 
П. М. Давидова, В. Г. Даєва, В. Я. Дорохова, А. Я. Дубинського, В. С. Зеленецького, 
З. З. Зінатулліна, Л. М. Карнеєвої, П. А. Лупинської, Ю. В. Манаєва, О. Р. Михайленка, 
М. М. Михеєнка, М. М. Розіна, І. Я. Фойницького. 
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У роботах М. І. Бажанова, Ю. М. Грошевого, Ф. М. Кудіна, Е. Ф. Куцової, І. Д. 
Перлова, І. І. Потеружі, В. М. Савицького, В. Т. Томіна, П. С. Елькінд та ін. розглядались 
питання винесення судових рішень у кримінальних справах. 

У період дії Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (особливо 
після 2001 року) та чинного КПК України проблеми прийняття судових рішень у 
досудовому кримінальному процесі та процедури судового контролю загалом достатньо 
широко досліджувались вітчизняними ученими-процесуалістами (С. Г. Герасименко, 
І. В. Гловюк, Л. М. Кирій, Д. П. Кисленко, В. Г. Клочков, В. Я. Корсун, В. В. Рожнова, 
Ю. В. Скрипіна, Л. П. Сушко, О. І. Тищенко, А. Р. Туманянц, Л. В. Черечукіна, 
В. І. Чорнобук, Л. О. Юхта, М. Г. Шавкун та ін.). 

Разом з тим, варто зауважити, що правова природа та специфіка сучасного порядку 
ухвалення судових рішень під час досудового розслідування, правові властивості цих 
рішень не були предметом спеціального монографічного дослідження. Детального аналізу 
та дослідження потребують, зокрема сутність і значення судових рішень, прийнятих під 
час досудового розслідування, правові властивості цих рішень, механізм їх прийняття та 
ін.  

Метою цієї статті є дослідження соціального призначення, правової природи та 
ознак рішень слідчого судді під час досудового розслідування, формулювання на цій 
основі поняття таких рішень. 

Судовий контроль у досудовому кримінальному провадженні є важливою 
процесуальною гарантією, яка ознаменувала новий етап у розвитку вітчизняного 
кримінального процесуального законодавства. Відповідно до ст. 9 Міжнародного пакту 
про громадянські і політичні права 1966 р. кожному, хто позбавлений свободи внаслідок 
арешту чи тримання під вартою, належить право на розгляд його справи в суді, щоб цей 
суд міг невідкладно винести рішення щодо законності його затримання та розпорядитись 
про звільнення особи, якщо затримання було здійснено незаконно. Крім того, держава 
повинна створювати такий механізм захисту прав і свобод людини, який забезпечив би 
реальний розвиток правосвідомості, укріпив правову захищеність громадян і юридичних 
осіб [5].  

Судовий контроль не можна розглядати у відриві від поняття судової влади. 
Судова влада, як рівнозначна (законодавчій і виконавчій) галузь державної влади, 
виступає засобом контролю за діяльністю усього державного механізму. У контексті цієї 
системи судову владу характеризує не стільки правосуддя (у традиційному значенні цього 
слова), скільки юридична можливість здійснювати активний вплив на дії і рішення 
законодавчої і виконавчої влади, так би мовити «урівноважувати» їх [6, с. 193]. 

Дослідження теорії, законодавства та практики судового контролю дозволяє 
визначити його як багатофункціональну діяльність суду у досудовому кримінальному 
провадженні, що здійснюється у визначених кримінальним процесуальним законом 
формах і спрямована на реалізацію інституту судового захисту з метою забезпечення 
права кожного на доступ до правосуддя, відновлення порушених або запобігання 
порушенням прав, свобод і законних інтересів особи під час досудового провадження. 

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, ч. 5 ст. 21 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» [7] здійснення у порядку, передбаченому КПК України, 
судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні, покладається на слідчого суддю – суддю суду першої інстанції та у випадку, 
передбаченому ст. 247 КПК України, – голову чи за його визначенням іншого суддю 
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва 
та Севастополя. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами 
суддів зі складу суддів цього суду. 

Таким чином, соціальне призначення рішень слідчого судді під час досудового 
розслідування повинно відображати сутність судового контролю у досудовому 
кримінальному провадженні. Судовий контроль – це, насамперед, гарантія прав, свобод і 
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законних інтересів особи під час досудового провадження. Тому соціальне призначення 
рішень слідчого судді має яскраво виражену гуманістичну спрямованість, що 
проявляється, по-перше, в варіативності рішень слідчого судді, по-друге, в можливості їх 
оскарження в окремих випадках, по-третє, в їх попередньому чи оперативному 
подальшому характері, по-четверте, в їх сприянні виконанню загальних завдань 
кримінального провадження.  

Під час досудового розслідування залежно від форм судового контролю слідчим 
суддею приймаються такі види судових рішень: 

1) при вирішенні клопотання органів досудового розслідування, прокурора про 
застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих 
(розшукових) дій: 

- про задоволення клопотання та застосування заходу забезпечення кримінального 
провадження чи проведення слідчої (розшукової) дії (у тому числі, негласної); 

- про відмову у задоволенні клопотання; 
2) при вирішенні скарги на дії, рішення чи бездіяльність органів досудового 

розслідування та прокурора: 
-  про повне чи часткове задоволення скарги та скасування рішення слідчого чи 

прокурора, або зобов’язання припинити дію, або зобов’язання вчинити певну дію; 
- про відмову в задоволенні скарги. 
Таким чином, цілями рішень слідчого судді під час досудового розслідування є 

усунення порушень кримінального процесуального закону, забезпечення прав, свобод і 
законних інтересів учасників кримінального провадження, а також інших осіб, залучених 
у сферу кримінально-процесуальної діяльності, захист і відновлення порушених прав, 
свобод і законних інтересів осіб під час досудового розслідування. 

Варто зазначити, що багатофункціональність судової влади у кримінальному 
провадженні проявляється і у сутності рішень слідчого судді, що приймаються ним під час 
досудового розслідування. Правова природа цих рішень істотно відрізняється від судових 
рішень, які ухвалюються у судових стадіях кримінального провадження – вироку, ухвал 
апеляційної та касаційної інстанції, тощо. Незважаючи на те, що рішення слідчого судді 
знаходяться так би мовити в основі «вертикалі судових рішень» (від рішень слідчого судді 
до рішень Європейського суду з прав людини), їх сутність у межах здійснення судового 
контролю зовсім інша. 

Процесуальне рішення є актом реалізації своїх повноважень посадовою особою, що 
приймає це рішення. Водночас, формулювання та прийняття рішення завжди обумовлені 
певним рівнем знань. Відповідно за своїм змістом процесуальні рішення є результатом 
пізнання та оцінки слідчим суддею певних відомостей про факти. 

Досліджуючи сутність судових рішень у кримінальному процесі, Ю. М. Грошевий 
вказує на те, що рішення, будучи за своєю природою інформаційним документом (актом), 
приймається в результаті різноманітної та складної оцінки суддями достовірності різних 
видів інформації, тих правових, етичних знань та знань про конкретні обставини події 
злочину, що мають бути закріплені в їх рішенні [8, с. 6]. При цьому, на думку автора, 
прийняття суддею рішення включає в себе розумове перетворення трьох «блоків» знання: 
системи правових і етичних знань; знань, отриманих в результаті суспільно-політичного, 
професійного, життєвого досвіду; знань, набутих під час судового розгляду (знань про 
фактичні обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному процесі) [8, с. 27].  

Безперечно, що система знань, необхідних для прийняття процесуальних рішень 
суддею, представлена Ю. М. Грошевим, цілком може бути поширена на усі процесуальні 
рішення, що приймаються у сфері кримінального провадження, у тому числі, на 
процесуальні рішення слідчого судді. 

І якщо два перші «блоки» знань набуваються слідчим суддею заздалегідь, не у 
зв’язку з конкретним кримінальним провадженням, то третій «блок» формується 
внаслідок здійснення оцінки поданих сторонами доказів у кожному конкретному 
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кримінальному провадженні. Саме внаслідок оцінки доказів у слідчого судді формується 
переконання, що ним встановлені обставини, що є підставами для певного процесуального 
рішення, та надають йому право на його прийняття. 

Включення рішень слідчого судді до загальної системи процесуальних рішень у 
кримінальному провадженні та водночас специфіка їх правової природи дозволяє 
сформулювати такі ознаки рішень слідчого судді під час досудового розслідування: 

1) державно-владний та індивідуальний характер; 
2) спрямованість не лише на забезпечення певної поведінки учасників досудового 

розслідування, а й на усунення порушень кримінального процесуального закону, 
забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, а 
також інших осіб, залучених у сферу кримінально-процесуальної діяльності, захист і 
відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів осіб під час досудового 
розслідування; 

3) альтернативність; 
4) наділення властивостями законності, обґрунтованості, вмотивованості і 

справедливості; 
5) відповідність кримінально-процесуальній формі; 
6) відображення рівня пізнання слідчим суддею фактичних обставин 

кримінального провадження, що досягнутий на момент прийняття рішення, і відображає 
внутрішнє переконання слідчого судді у правомірності прийнятого рішення. 

Підсумовуючи вищевикладене, рішення слідчого судді під час досудового 
розслідування можна визначити як індивідуальні правові акти, наділені властивостями 
законності, обґрунтованості, вмотивованості і справедливості, в яких слідчий суддя, як 
суб’єкт судового контролю, в межах своїх повноважень, у визначеному кримінальним 
процесуальним законом порядку, на підставі закону та встановлених обставин формулює 
владні приписи, спрямовані на усунення порушень кримінального процесуального закону, 
забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, а 
також інших осіб, залучених у сферу кримінально-процесуальної діяльності, захист і 
відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів осіб під час досудового 
розслідування. 
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Анотація. У статті проаналізовано проблему фіктивного підприємництва та суспільну небезпеку фіктивного 

підприємництва в заподіянні майнової шкоди юридичним і фізичним особам. Розкрито взаємодію та координацію діяльності 
правоохоронних органів щодо зазначеної проблеми. 

Ключові слова: контрабанда, підприємницька діяльність, фіктивне підприємництво, правоохоронні органи, злочин, 
юридична особа, фізична особа, суспільна небезпека. 

Аннотация. В статье проанализирована проблема фиктивного предпринимательства и общественная опасность 
фиктивного предпринимательства в причинении имущественного ущерба юридическим и физическим лицам. Раскрыто 
взаимодействие и координация деятельности правоохранительных органов в изучаемой сфере.  

Ключевые слова: контрабанда, предпринимательская деятельность, фиктивное предпринимательство, 
правоохранительные органы, преступление, юридическое лицо, физическое лицо, общественная опасность. 

The article analyzes: the problem of fictitious businesses and public danger fictitious business of causing property damage to 
businesses and individuals. Cooperation and coordination of law enforcement.  

Keywords: smuggling, entrepreneurship, fictitious business, law enforcement, crime, legal person, natural person, public danger. 

 
Актуальність даної теми полягає в тому, що створення і подальше використання 

фіктивного підприємництва невпинно зростає, що потребує застосування засобів 
стратегічного і тактичного порядку боротьби з цим злочином. 

Метою дослідження є : дослідити проблему фіктивного підприємництва. 
Здійснювані в Україні заходи з переходу до ринкової економіки створили 

передумову для підприємницької діяльності громадян, у напрямі розвитку якої останніми 
роками зроблено ряд рішучих кроків.  Перехід на нові форми господарювання, поряд із 
позитивними змінами в економіці, викликав появу факторів, що створюють умови для 
вчинення різноманітних зловживань. Оскільки легальні інструменти ринкової економіки 
почали широко використовуватись з метою протиправного збагачення окремих верств 
населення, що в свою чергу призвело до функціонування розгалуженої мережі фіктивних 
суб’єктів підприємницької діяльності. 

Проблема фіктивного підприємства (далі ФП) в нашій державі має 
багатофакторний характер. Воно, перш за все, постає знаряддям вчинення цілої низки 
корисливих злочинів (ухилення від сплати податків, контрабанди, шахрайства з 
фінансовими ресурсами). Суспільна небезпека фіктивного підприємництва полягає в 
заподіянні майнової шкоди юридичним і фізичним особам, а також державі, що 
виражається в розширенні масштабів недобросовісної конкуренції, незаконній конвертації 
безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмиванні) коштів, здобутих злочинним 
шляхом та інших протиправних цілях. Фіктивне підприємництво викликає у 
законослухняних громадян і організацій, а також державних підприємств побоювання 
щодо вступу у правовідносини з будь-якими комерційними структурами, тим самим 
порушує стабільність господарського обороту та дискредитує підприємницьку діяльність 
[4, с.32].  

З 2004 р.  по 2011 р.  органами внутрішніх справ України зареєстровано 1475 
випадків фіктивного підприємництва:  у 2004 р. – 80, у 2005 р. – 147, у 2006р. – 168,  у 
2007 р. – 227,  у 2008 р. – 240,  у 2009р. – 186, у 2010 р. – 182 та у 2011 р. – 245  [6, с.25]. 
Як бачимо механізм створення і подальшого використання ФП невпинно зростає, що 
потребує застосування адекватних засобів стратегічного і тактичного порядку боротьби з 
цим злочином, розробки відповідних наукових рекомендацій. Незважаючи на невелику 
питому вагу фіктивного підприємництва в Україні  у загальній структурі злочинів, збитки, 
які воно наносить, настільки великі, що постійне удосконалення форм і методів боротьби 
з цим видом злочинів залишається дуже актуальним завданням.  

Взагалі фіктивне підприємництво – новий вид злочинних посягань у сфері 
економіки України. Воно виникло практично одночасно з виникненням підприємницької 
діяльності. Відповідно до ст. 205 Кримінального кодексу України  це – створення або 
придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття 
незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона [1].  

Діяльність, яку здійснює підприємство можна віднести до фіктивної у випадку 
наявності наступних ознак:  

1. підприємство зареєстроване на підроблені або загублені документи; 
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2. засновниками, учасниками та посадовими особами юридичної особи або 
фізичною особою – підприємцем є так звані «підставні особи», які не займаються 
господарською діяльністю, а лише містяться в документах; 

3. підприємство не сплачує податків чи зборів до державного чи місцевого 
бюджету; 

4. підприємство здійснює діяльність, яка не передбачена у статуті, без отримання 
відповідних дозволів та ліцензій;  

5. не ведеться порядок бухгалтерського обліку та податкової звітності;  
6. підприємство знаходиться за неіснуючою адресою; 
7. засновники таких суб’єктів господарювання досить часто реєструють нові 

підприємства, які займаються аналогічною фіктивною діяльністю; 
8. у реєстраційній справі  відсутній номер телефону (або телефон недійсний), та 

інша контактна інформація [5, с. 5-6].  
У зв’язку з тим, що ФП належить до злочину  необхідно надати кримінально-

правову характеристику даному кримінальному правопорушенню, тобто визначити 
об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону.  

Основний безпосередній об'єкт злочину - встановлений законодавством порядок 
здійснення підприємницької діяльності. Додатковим об'єктом можуть бути встановлений 
порядок оподаткування й отримання кредитних ресурсів, добросовісна конкуренція, право 
власності. Об’єктивна сторона цього злочину виражається в діях, спрямованих на 
створення фіктивної підприємницької структури з метою незаконного одержання 
майнової вигоди (виражається в різних формах, зокрема у формі одержання податкових 
пільг, кредитів, державних замовлень) або прикриття забороненої діяльності. 

Суб’єктом фіктивного підприємництва є осудна фізична особа, яка досягла 16-
річного віку і виступає  як засновник або набувач суб’єкта підприємництва – юридичної 
особи або на підставі чужих, викрадених чи  підроблених документів  реєструє 
підприємство. Суб’єктивна сторона виражається у ставленні особи до вчиненого [4 c. 65-
66]. 

В даний час в Україні прослідковується зростання активності організованих 
злочинних угруповань по входженню їх шляхом інвестування у високорентабельні галузі 
промисловості, пов’язані з транзитом експортних товарів, що є для держави стратегічно 
важливими (нафта, хімічні добрива, енергоносії, металопродукція). Це сприяє створенню 
цілої низки фіктивних, структур, що дає можливість лідерам цих злочинних угруповань та 
наближеним до них особам відкрито брати участь у суспільному житті та діяльності 
державних установ. 

Кримінальне законодавство сьогодні не забезпечує можливості ефективно 
притягувати винних до кримінальної відповідальності за соціально небезпечні для 
суспільства і держави дії, пов’язані з фіктивною діяльністю суб’єктів підприємництва. 
Вивчення судово-слідчої практики, опитування спеціалістів свідчать про те, що 
правоохоронні органи в боротьбі з ФП відчувають серйозні труднощі, пов’язані з 
недосконалістю законодавчих конструкцій, окремих понять, протиріччями у тлумаченні 
закону, відсутністю узагальнення правової та судової практики, а також науково 
обґрунтованих рекомендацій щодо кваліфікації діянь даної категорії [4, с. 33].  

Виявити на практиці ФП в більшості випадків можна лише тільки на стадії 
безпосереднього здійснення реальних протиправних дій (не повернення кредитів, 
відсутність бухгалтерського обліку та фінансової звітності). На стадії державної реєстрації 
можна лише виявити окремі оперативні ознаки наміру здійснити правопорушення 
(реєстрація ФП на підставну особу, або особу з «проблемним» соціальним статусом). 
Однак виявлення цих ознак не входить  і не повинно входити до компетенції органів 
реєстрації. Вирішення цього питання покладається на спеціально уповноважені органи 
державної влади  України, що виконують ряд завдань щодо виявлення, припинення, 
профілактики злочинів, пов’язаних із фіктивним підприємництвом [6, с. 54].  
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Для розкриття змісту спільної діяльності правоохоронних та контролюючих 
органів України щодо протидії фіктивному підприємництву необхідно розглянути зміст 
окремих нормативних актів, які стосуються зазначеної проблеми.   Найбільш загальним 
нормативним документом щодо організації взаємодії та координації діяльності є 
Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі 
зі злочинністю [3]. Цією Інструкцією визначено основні напрями та форми взаємодії у 
вирішенні питань боротьби зі злочинністю правоохоронних органів України (МВС, СБУ, 
Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України).  

Формами здійснення координації діяльності є: 
- обмін інформацією з питань боротьби зі злочинністю за окремими запитами або з 

власної ініціативи; проведення нарад керівників правоохоронних органів; 
- видання спільних наказів, вказівок, інструкцій, інформаційних листів; 
- надання допомоги місцевим органам у боротьбі із економічною злочинністю; 
- поширення позитивного досвіду; 
- проведення спільних заходів щодо виявлення, припинення, профілактики 

злочинів; 
- створення відповідних слідчо-оперативних груп для розслідування доного виду 

злочинів; 
- підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів [3]. 
Розкриємо більш детальніше окремі напрями взаємодії органів державної влади у 

протидії з фіктивним підприємництвом:  
1. Профілактика злочинів та правопорушень у сфері фіктивного підприємництва: 

розробка, подання пропозицій до чинних нормативних актів та законопроектів щодо 
профілактики злочинів у сфері фіктивного підприємництва; обмін інформацією між 
органами, які здійснюють протидію даному злочину, з метою його виявлення, 
запобігання; спільне вивчення стану криміногенної ситуації; підготовка, внесення до 
органів влади та управління пропозицій щодо усунення причин та умов, які сприяють 
вчиненню злочинів в даній сфері.  

2. Виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів: інформування 
інших правоохоронних органів про факти готування або вчинення злочинів; визначення 
спільними наказами форм, порядку взаємодії оперативних, слідчих підрозділів у розкритті 
та розслідуванні злочинів, а також регламентування дій конкретних підрозділів 
правоохоронних органів; використання окремих співробітників та спеціалістів у викритті, 
розслідуванні злочинів, проведенні експертних досліджень;  взаємний обмін інформацією 
оперативно-розшукового, оперативно-довідкового та іншого призначення, яка 
використовується у виявленні, розслідуванні, профілактиці злочинів; створення спільних 
інформаційних банків даних; покладання на конкретних співробітників обов'язків щодо 
організації та координації взаємодії з аналогічними підрозділами інших правоохоронних 
органів. 

3. Розшук та затримання злочинців: обмін між правоохоронними органами 
інформацією про осіб, які розшукуються; здійснення заходів щодо встановлення осіб, які 
переховуються від слідства та суду; проведення спільних операцій із затримання осіб, які 
розшукуються. 

4. Удосконалення правової бази щодо протидії злочинності у сфері 
господарювання: спільне вивчення практики діяльності правоохоронних органів щодо 
протидії вчиненню злочинів та розробка відповідних рекомендацій; аналіз практики та 
обмін інформацією про застосування нормативних актів у сфері правоохоронної 
діяльності;  узгодження з іншими правоохоронними органами проектів змін до чинного 
законодавства та законопроектів щодо удосконалення та підвищення ефективності 
діяльності правоохоронних органів [6, с. 74]. 

Центральним органом в організації взаємодії та координації діяльності 
правоохоронних органів України є Генеральна прокуратура України. На  прокуратуру 
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покладені обов'язки щодо координації діяльності органів прокуратури, внутрішніх справ, 
Служби безпеки та інші. 

Органи СБУ забезпечують перевірку інформації, щодо якої є сумніви стосовно її 
достовірності, а також проведення заходів (в тому числі і оперативно-розшукових) для 
отримання інформації щодо учасників господарських відносин у разі наявності даних 
щодо можливого спричинення збитків державі. 

На нашу думку, особливу увагу слід звернути на низький рівень організації 
взаємодії Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) з іншими 
правоохоронними та контролюючими органами України. Як правило, вона має 
епізодичний характер. В окремих випадках є дублювання у виконанні окремих 
контрольних функцій. На зазначене впливає, перш за все, відсутність належного 
нормативно-правового забезпечення координації діяльності та взаємодії органів ДСБЕЗ з 
іншими правоохоронними та контролюючими органами України.  

Важливу роль потрібно надати  податковим органам. З метою координації 
підрозділів і служб у боротьбі з фіктивним підприємництвом внутрішня взаємодія 
податкових органів спрямована на виявлення і припинення діяльності фіктивних 
підприємств та запобігання їх взаємовідносин із легальними суб’єктами підприємницької 
діяльності. Зовнішня взаємодія податкових органів  із слідчими, іншими службами і 
підрозділами, правоохоронними і державними органами, органами прокуратури, банками, 
Фондом державного майна України, контрольно-ревізійними службами. 

Як свідчать результати опитування працівників податкової міліції, на поставлене 
запитання: «З якими підрозділами правоохоронних органів здійснюється найбільш тісна 
взаємодія при викритті правопорушень, пов’язаних з фіктивними підприємствами?» – 
була отримана така відповідь: найкраща взаємодія підрозділів податкової міліції 
здійснюється з підрозділами МВС України [4, с. 44]. 

Оскільки останнім часом значного поширення набули факти ввозу суб’єктами 
підприємницької діяльності промислових і продовольчих товарів з Туреччини, Китаю, 
країн східної та центральної Європи, які в подальшому реалізуються без сплати до 
бюджету належних платежів із використанням схем фіктивних фірм для легалізації 
товарів, взаємодія з транспортними підрозділами МВС на рівні територіальних підрозділів 
податкової міліції є пріоритетною. Проведення адміністративно-примусових заходів 
підрозділами дорожнього руху (ДАІ) надає можливість податковій міліції взаємодіяти з 
ними шляхом проведення спільних рейдів по виявленню товарів сумнівного походження.  

Необхідні заходи з викриття контрабанди та інших правопорушень, які вчиняються 
з використанням фіктивних підприємств, найчастіше розпочинають оперативні підрозділи 
податкової міліції, які безпосередньо або через підрозділи СБУ залучають до справи 
органи митного контролю, а за потреби і сили прикордонної служби [6, с. 38]. 

Практика діяльності підрозділів податкової служби в викритті фіктивних 
підприємств свідчить, що організація взаємодії з правоохоронними органами перебуває 
ще не належному рівні. Наприклад, стаття 205 КК України (фіктивне підприємництво) 
підслідна підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю, але за 
статистичними даними найбільше фіктивних підприємств у державі виявляється і 
ліквідовується податковими органами [4, с. 18]. 

Роздробленість відомчих інформаційних систем перерахованих вище 
правоохоронних органів не забезпечують якість і надійність інформації щодо організації 
та діяльності  фіктивних фірм. Наприклад, створюючи на короткий термін фіктивні фірми, 
організатори вчиняють правопорушення, які розслідуються одними правоохоронними 
органами, а через певний час організовуються нові фіктивні підприємства для вчинення 
злочинів, які в компетенції інших  правоохоронних органів. Усе це призводить до 
зниження ефективності боротьби з фіктивним підприємництвом та іншими 
правопорушеннями, які вчиняються з використанням фіктивних підприємств [7, с. 101]. 
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На стан протидії фіктивному підприємництву негативно впливає неналежна 
взаємодія і між іншими державними органами (Національним банком України, 
Міністерством фінансів), на які покладено обов’язки сприяння у виявленні проявів 
правопорушень Так банківські установи зобов’язані інформувати податкові органи про всі 
широкомасштабні операції юридичних і фізичних осіб. Однак банки, посилаючись на 
Закони України «Про банки і банківську діяльність»  з різних причин (конфіденційність, 
відсутність технічних можливостей) не надають вчасно зазначену інформацію, що визиває 
недовіру до цих установ з боку правоохоронних органів [2]. 

Виходячи із цього пропонуємо  внести зміни до Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» про надання відомостей банківськими установами відповідним 
державним органам про рух коштів суб’єктів господарювання і про призначення платежів 
та інших даних щодо контрагентів. За аналізом криміногенної ситуації у банківській сфері 
можна стверджувати, що триватиме процес зрощування організованих злочинних 
угруповань, які створюють фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності, з посадовими 
особами банківських установ, тобто, створення елементів фінансової олігархії, основним 
видом діяльності яких буде надання великого спектру послуг суб’єктам підприємницької 
діяльності всіх форм власності по відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом та 
ухиленню від оподаткування.   

З викладеного вище можна зробити відповідний висновок, що основну увагу щодо 
протидії ФП  потрібно звернути не на ускладнення процесу реєстрації суб’єктів 
господарювання, а на створення ефективної, єдиної інформаційної системи, яка 
відстежувала б діяльність економічних суб’єктів.  Таких інформаційних баз у нас створено 
досить: Держкомстатом, Пенсійним фондом, Міністерством внутрішніх справ, Службою 
безпеки та багатьма іншими. Але кожна уможливлює розв’язання лише вузьковідомчих 
проблем. Важливо, щоб уся офіційна інформація про зареєстровані в Україні 
підприємства, основні фінансово-економічні показники діяльності, про керівництво була 
доступною. Також необхідно нормативно закріпити та збільшити  відповідальність 
посадових осіб, що проводять державну реєстрацію фіктивних підприємств та допускають 
порушення встановленого порядку реєстрації. 

На жаль, відсутність належної взаємодії між правоохоронними та контролюючими 
органами, призводить до того, що переважна більшість злочинів у сфері економіки 
виявляється не на стадії готування, а після їх вчинення і нанесення істотної матеріальної 
шкоди державі, що значно порушує стабільний розвиток економіки України та 
дискредитує підприємницьку діяльність. 

Потужний потенціал України в економічній, політичній, правовій та соціальній  
сферах дає нам надію на покращення заходів щодо запобігання і протидії фіктивному 
підприємництву в нашій державі. 
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(старший викладач кафедри цивілно-правових дисциплін НУДПСУ) 
 
Анотація. У статті розглядаються правові основи визначення реалізації права громадян України на соціальне 

обслуговування. Права людини висвітлюються як основоположне соціальне підґрунтя, яке покликане визначити високий правовий 
статус індивіда, автономної особистості, яка не поступається становищу держави, як носію влади. 

Ключові слова. Права громадян, соціальне обслуговування, соціальне забезпечення громадян України. 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы определения реализации права граждан Украины на социальное 

обслуживание. Права человека освещаются как основополагающая социальная подоплека, которая призвана определить высокий 
правовой статус индивида, автономной личности, которая не уступает положению государства, как носителю власти. 

Ключевые слова. Права граждан, социальное обслуживание, социальное обеспечение граждан Украины. 
Summary. The article examines the legal framework determining the right of citizens of Ukraine to social services. Human Rights 

highlighted as a fundamental social dimension, which is designed to identify high legal status of the individual, autonomous individual who is not 
inferior to position the state as power holders. 

Key words. The rights of citizens, social services, social welfare of citizens of Ukraine. 

 
Постановка проблеми. Право на соціальне обслуговування беззаперечно займає 

важливе місце у забезпеченні права людини на соціальний захист. Реалізація цього права 
покликана забезпечити гідний рівень життя людини. Аналіз національного законодавства 
дає змогу стверджувати, що словосполучення «право на соціальне обслуговування» прямо 
не використовується у нормативно-правових актах.   

На думку відомого науковця М.Л. Захарова, право на соціальне обслуговування є 
суттєвим доповненням до матеріального забезпечення, але не може його замінити [3, с. 
311].  

Мета статті полягає у тому, щоб на основі положень нормативно-правових актів, 
які регулюють  правовідносини у сфері соціального обслуговування, на підставі 
теоретичних положень вітчизняної та зарубіжної правової науки, а також власних 
наукових переконань виявити прогалини в механізмі правового регулювання щодо 
соціального обслуговування громадян та запропонувати зміни та доповнення до діючого 
законодавства. 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вирішення проблем у 
сфері реалізації права громадян на соціальне обслуговування та конкретизацією 
нормативних положень, що потребують зміни задля покращення життєво важливих 
інтересів суспільства. 

Викладення основного матеріалу. Згідно ст. 46 Конституції України, громадяни 
мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 
незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 
законом [1, c.12]. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність, її головним 
обов’язком є утвердження і забезпечення прав  і свобод людини. 

На нашу думку, право на соціальне обслуговування – це соціальне право, оскільки 
являється складовою такого важливого права, як право на соціальний захист. 
Характерною ознакою соціальних прав є те, що для їх реалізації необхідна активна 
діяльність держави щодо створення необхідних організаційно-правових і фінансових 
механізмів. Рівень, зміст та якість забезпечення права на соціальне обслуговування 
відображає рівень розвитку конкретної держави і суспільства та їх здатність забезпечити 
гідний рівень життя та соціальну захищеність особи [2, с. 450]. 

Однією з основних умов виникнення у особи права на соціальне обслуговування є 
її перебування у складних життєвих обставинах, які законодавчо визначаються як 
обставини, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких 
вона не може подолати самостійно. Враховуючи сучасні реалії, коли перелік соціальних 
ризиків через настання яких особа може опинитись у складних життєвих обставинах, 
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невпинно розширюється законодавець не дає їх вичерпного переліку, що є позитивним 
моментом.   

Доцільно зазначити, що суб’єктивне право на соціальне обслуговування, як 
складова частина права на соціальне забезпечення, реалізується за допомогою 
загальнообов’язкового державного соціального страхування за рахунок страхових внесків 
громадян, підприємств, установ, і організацій, а також бюджетних та інших джерел 
соціального забезпечення [4, c. 44]. В тому числі воно гарантується створенням мережі 
державних, комунальних і приватних закладів для догляду за непрацездатними особами. 
Важливо відмітити, що у сучасних умовах суб’єктивне право громадян на соціальне 
обслуговування не завжди має змогу реалізуватись у повній мірі, що, обумовлено 
неефективною системою його фінансування. 

Відповідно до положень Закону України «Про соціальні послуги» фінансування 
соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 
спеціальних фондів, коштів підприємств, установ та організацій, плати за соціальні 
послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів одержувачів соціальних 
послуг та інших джерел, передбачених законодавством. У місцевих бюджетах повинні 
плануватися кошти, необхідні для фінансування соціальних послуг. У державному та 
місцевих бюджетах мають передбачатися кошти для фінансування цільових програм 
надання соціальних послуг. Фінансування територіальних програм розвитку соціальних 
послуг здійснюється за рахунок виділених місцевому бюджету цільових субвенцій чи 
шляхом кооперування коштів місцевих бюджетів на реалізацію спільних проектів.  

Державний сектор включає державні і муніципальні (комунальні) соціальні 
служби. Цей сектор грає найбільш важливу роль у системі соціального обслуговування, 
тому що значну частину соціальних послуг громадяни одержують саме в ньому. 
Необхідність в існуванні цього сектора соціального обслуговування, як відзначає П. 
Спікер, сьогодні вже не викликає сумніву навіть у представників крайніх правих 
політичних сил [3, с. 145]. Державний сектор формує своєрідну «мережу соціальної 
безпеки», тому що здійснює ті види соціального обслуговування, які не привертають 
увагу інших секторів через, наприклад, їх неприбутковості або необхідності вкладення 
значних фінансових і людських ресурсів.   

Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання соціальних послуг:  
а) за місцем проживання особи (вдома);  
б) у стаціонарних  інтернатних установах і закладах;  
в) у реабілітаційних установах і закладах;  
г) в установах і закладах денного перебування;  
д) в установах і закладах тимчасового або постійного перебування; 
е) у територіальних центрах соціального обслуговування;  
є) в інших закладах соціальної підтримки (догляду) [5, c.129].   
Надання соціальних послуг здійснюють соціальні працівники, інші фахівці, 

соціальні робітники. Кваліфікаційні вимоги до соціальних працівників, інших фахівців, 
які надають соціальні послуги, порядок їх атестації визначають відповідні центральні 
органи виконавчої влади. Підвищення кваліфікації соціальних працівників, інших 
фахівців проводять навчальні заклади (у тому числі заклади післядипломної освіти),  що 
мають відповідну ліцензію, видану в установленому порядку. До підвищення  кваліфікації  
соціальних працівників зазначені заклади можуть залучати громадські організації, їх 
підприємства, установи та організації, які мають досвід роботи з відповідними 
категоріями осіб та соціальними групами.  

Особи, які надають соціальні послуги, зобов’язані:  
- сумлінно виконувати свої професійні чи договірні обов’язки;  
- керуватися у своїй діяльності основними принципами надання соціальних послуг;  
- поважати гідність клієнтів;  
- не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо клієнтів;  
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- надавати клієнтам повну інформацію про обсяг і види соціальних послуг, які їм 
пропонуються, а також стандарти соціальних послуг;  

- забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої в процесі виконання своїх 
обов'язків, а також інформації, яка може бути використана проти чи на шкоду клієнта . 

Соціальні послуги, які надаються на безоплатній основі згідно державних гарантій, 
включаються до планів державного соціального замовлення в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. Надання соціальних послуг за бюджетні кошти на 
замовлення органів влади відбувається на підставі договору між відповідним 
розпорядником бюджетних коштів та суб’єктом, який надає соціальні послуги. У договорі 
визначається обов’язковий зміст, обсяг, порядок та умови надання послуг, порядок 
контролю та обсяг фінансування соціальних послуг.  

Механізм моніторингу та оцінки дотримання стандартів соціальних послуг 
суб’єктами, які надають соціальні послуги, розробляється і затверджується у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Доцільно зазначити, що соціальні працівники надають такі види соціальних послуг:  
- соціально-побутові послуги – забезпечення продуктами харчування, 

транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового 
патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів тощо [8, c. 210];  

- психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоровя 
та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування 
психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик 
особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання 
методичних порад;   

- соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню і 
розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її 
здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів;  

- соціально-економічні послуги – задоволення матеріальних інтересів і потреб 
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання 
натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій;  

- юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, сприяння застосуванню державного примусу та реалізації юридичної 
відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення 
правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо);   

- послуги з працевлаштування – пошук роботи, сприяння у працевлаштуванні 
та соціальне супроводження працевлаштованої особи;  

- послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними 
можливостями – комплекс медичних, психологічних, інформаційних заходів, спрямованих 
на створення сприятливих умов для реалізації права на професійну орієнтацію та 
підготовку, освіту, зайнятість;   

- інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення 
складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та 
культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги);  

- поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг; 

- інші соціальні послуги.   
Право на соціальне обслуговування, як суб’єктивне право людини, може 

розумітися як право на отримання окремих видів соціальних послуг, так і їх комплексу [7, 
c. 111]. Слід звернути увагу і на те, що при реалізації особою права на соціальне 
обслуговування, вона наділяється й іншими правами, які поглинаються правом на 
соціальне обслуговування і виникають у людини при його здійсненні. Так, при одержанні 
соціальних послуг громадяни мають право на:  
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1) поважливе і гуманне ставлення з боку суб’єктів, що надають соціальні послуги 
[4, c. 38];  

2) вибір установи та закладу, а також форми соціального обслуговування;  
3) інформацію щодо своїх прав, обов’язків та умов надання соціальних послуг;  
4) згоду на соціальні послуги; 
5) відмову від соціальних послуг;   
6) конфіденційність інформації особистого характеру, що стала відомою суб’єкту, 

який надає соціальні послуги;  
7) захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі у судовому порядку [5, c. 

156]. 
Серйозним недоліком сучасної законодавчої бази у сфері соціального 

обслуговування є відсутність базового, комплексного нормативно-правового акта, який би 
визначав основоположні положення, поняття та зміст права громадян на соціальне 
обслуговування [6, c. 64]. В Україні прийнято ряд нормативно-правових актів, які 
регламентують окремі питання соціального обслуговування. Такими актами, насамперед, 
виступають Закони України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку», «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей». У цих законах містяться норми, що окреслюють загальні положення 
права на соціальне обслуговування окремих категорій громадян і, у свою чергу, 
відсилають до підзаконних нормативно-правових актів. 

Правове регулювання реалізації права на соціальне обслуговування в умовах 
сьогодення не утворює сталої, належним чином впорядкованої законодавчої системи, яка 
б чітко окреслила систему соціального обслуговування [2, c. 302]. Ключовим нормативно-
правовим актом є Закон України «Про соціальні послуги», його прийняття стало одним із 
перших важливих кроків нашої держави на шляху вдосконалення існуючих та створення 
нових механізмів, покликаних надати як державну, так і суспільну підтримку, тим особам, 
які її потребують. Однак вона є застарілою, потребуючою кардинального реформування, а 
зазначений Закон, хоча і є кроком вперед, не відповідає вимогам сьогодення.    

Висновки. Основним  недоліком існуючої законодавчої бази у сфері регулювання 
соціального обслуговування є відсутність базового, комплексного нормативно-правового 
акта, який би визначав основні положення, поняття та зміст права громадян на соціальне 
обслуговування.   

Норми, що так чи інакше торкаються та визначають право на соціальне 
обслуговування розпорошені по різним законодавчим і підзаконним нормативно-
правовим актам. 

Таким чином, серед найвиразніших особливостей проблеми реалізації права 
громадян на соціальне обслуговування варто віднести їх фрагментованість і 
недоступність, а також переривчастість соціального обслуговування і невідповідність 
потребам клієнтів. Для вирішення цих проблем доцільно розробити різні стратегії, які 
будуть  спрямовані на внесення змін в управління системою соціального обслуговування, 
на внесення змін у структуру соціального обслуговування, а також спрямовані на більш 
досконалу діяльність самих соціальних служб. 
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Анотація. У статті представлена нова «точка відліку» кримінально-правової охорони життя людини. На підставі 

цього пропонуються зміни до кримінального закону України. Останні пропущені через призму біоетичних принципів  та сформульовані 
автором в інших публікаціях. Біоетичні принципи, на думку автора, здатні перетворити чинний КК у такий, який зможе 
задовольнити нагальні та виникаючі правові потреби сучасного суспільства. 

Ключові слова: життя, початок життя, забезпечення кримінально-правової охорони життя, людина, ембріон людини, 
біоетика. 

Аннотация. В статье описана новая «точка остчета» уголовно-правовой охраны жизни человека. На основании этого 
предлагаюся изменениния в уголовный закон Украины. Новеллы  пропущены через призму биоэтических принципов, сформулированых 
автором в других публикациях.  Биоэтические принципы, по мнению автора, способны преобразовать действующий УК в такой, 
который сможет удовлетворить насущные и возникающие правовые потребности современного общества. 

Ключевые слова: жизнь, начало жизни, обеспечения уголовно-правовой охраны жизни, человек, эмбрион человека, 
биоэтика.  

Summary. Article presents a new point of criminal-law protection of human life. On this basis, the proposed changes to the 
Criminal Law of Ukraine. Recent passed through the prism of bioethical principles, formulated the author in other publications. Bioethical 
principles, in author’s opinion, are able to transform the current Criminal Code to one that can meet the immediate and emerging legal needs of 
modern society. 

Keywords: life, the beginning of life, criminal protection of life, people, human embryo, bioethics. 

 
Питання визначення початку кримінально-правової охорони життя людини в своїх 

публікаціях торкалися чимало авторів: Авдєєв М.І.,  Волькенштейн М.В., Глушков В.О., 
Дерипаско А. В., Домбровська О.В., Жижиленко А.А., Ігнатов А.Н., Мірошниченко О.А., 
Мендельсон Г.А., Орлеан М.А., Павліковський В. М., Павленко Т.А., Павленко І.В., 
Побегайло Э.Ф., Радченко М. В., Рашковська Ш.П., Рогова О.Г., Ромовська З.В.,  Сариєв 
Б.С.,  Шарапов Р.Д., Шаргородський М.Д., Шульга А. М.,  Ярмиш Н.М., Ярошенко О.Н. 
тощо.  

Умовно на сьогодні можна виділити три основні точки зору щодо початку 
відрахування життя людини: 1) з моменту зачаття людини (С.Б. Булеца [3], А.А. Ковальов 
[4], А.М. Орлеан [5], А.Н. Попов [6] тощо); 2) з моменту досягнення плодом віку у 22 
тижня (Т.А.Павленко [7], Н.М. Ярмиш [8], тощо); 3) з моменту початку фізіологічних або 
штучних пологів (М. В.Радченко [9], А.А. Жижилеко [10], Р.Д. Шарапов [11] тощо). 
Відома, що остання є сьогодні домінуючою в доктрині кримінального права та практиці 
правозастосування.  

Однак, враховуючи незупинний розвиток науково-технічного прогресу всі 
зазначені теорії в їх класичній інтерпретації  застаріли - настав час переглянути існуючу 
доктринальну позицію. Подібний перегляд необхідний для реального (а не уявного, як 
сьогодні) забезпечення кримінально-правової охорони життя людини, а відтак і 
здійснення основного завдання Кримінального кодексу України. 

Метою цієї статті є визначення, за допомогою біоетичних засад, раціональної 
концепції визначення початку кримінально-правового забезпечення охорони життя 
людини.   

Зазначимо, що до біоетичних засад ми відносимо: 1) принцип екоцентризму; 2) 
принцип альтруїзму; 3) принцип транспарентності; 4)принцип раціоналізму; 5) принцип 
рівноваги; 6) принцип обмежень; 7) принцип безпеки життєдіяльності; 8) принцип 
реалізму.  Загалом означені принципи становлять єдину систему. За допомогою  
біоетичних засад в ідеалі можна розв’язати будь-яку дилему, в тому числі і кримінально-
правову. Отже повернемось до визначення вірної з біоетичного погляду,  концепції 
відрахування початку забезпечення кримінально-правової охорони життя людини. 

Підемо від зворотного – домінуючої наразі концепції.  Згідно виробленої практики, 
в Україні кримінально-правова охорона життя людини розпочинається з початком 

                                                 
1 Визначення поняття, системи біоетичних засад та приклад їх практичного застосування див. [1, 2]. 
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фізіологічних пологів (момент першої потуги) чи початком штучних пологів (кесарів 
розтин) людини. 

Доктрина права містить різні інтерпретації моменту з якого розпочинається 
правове забезпечення охорони життя людини. Проте майже всі вони пов’язані з початком 
фізіологічних чи штучних пологів людини. Протягом досить тривалого часу така позиція 
як національних так і іноземних фахівців не викликала сумнівів, адже досягнення в галузі 
технічних та медичних наук не дозволяли отримати інших знань.  

Однак, після винайдення технології  ультразвуку, впровадження в медичну 
діяльність реанімаційних заходів,  криміналісти стали замірковуватись над зниженням 
віку, з якого можлива  кримінально-правова охорона життя людини. Можливість 
підтримувати життя новонародженого з 22 тижня його розвитку посіяло сумнів щодо 
доцільності залишатись прихильниками усталеної позиції. Все більше вчених стали 
схилятись до встановлення кримінально-правової охорони життя людини з 22 тижня 
розвитку плоду.   

В останні десятиріччя генетика, біологія, технічні науки спромоглися піти ще далі. 
І цей прорив має всі підстави стати підґрунтям встановлення нової домінуючої концепції 
щодо початку кримінально-правової охорони життя людини.  Так за свідченнями М. 
Локвуда (Lockwood M.) було встановлено, що людська особистість формується тільки на 
14 день розвитку (після створення зиготи) [12]. В основу цього висновку було покладено 
наступні факти. По-перше, первинна смуга, яка є попередником центральної нервової 
системи, розвивається тільки на 14 день. По-друге, на ранніх стадіях розвитку ембріона 
його індивідуальність є розмитою. До 7-10 дня розвитку можливі два явища: формування 
близнюків або мозаіцизм. Формування близнюків – здатність ембріона до поділу в 
наслідок чого створюється декілька генетично ідентичних особин. В разі мозаіцизму два 
різних зародки зливаються в один, створюючи таким чином організм з двома різними 
геномами. По-третє, приблизно на 14 день  відбувається імплантація в стінку матки. При 
цьому, слід зазначати, що до 60% ембріонів при природному заплідненні не 
імплантуються в тілі матері. Напрошується висновок: якщо в природі більшість зародків у 
віці 14 днів зникають природнім способом, то проведення досліджень, знищення ембріона 
у віці до 14 днів є цілком припустимим.   

Враховуючи викладене, застосовуючи такий біоетичний принцип як принцип  
транспарентності, слід  відзначити виникнення необхідності повернутись до позиції 
визначення початку кримінально-правової охорони життя людини з моменту зачаття і 
обговорити її більш докладно без вдавання до схоластичних аргументів.   На наше 
переконання отримані наукові знання просто не залишають нам вибору: як визнати цю 
позицію домінуючою. Доречі, дотримання такої позиції буде відповідати і принципу 
реалізму та раціоналізму, згідно яких просто глупо заперечувати підтверджені фактичні 
данні. Вдаючись до цих принципів стає зрозумілим і «відтягнення» моменту кримінально-
правової охорони життя людини на більш ранній період. Адже досягнення науково-
технічного прогресу на ряду із неоціненними позитивними надбаннями привносять в наше 
життя і багато негативних змін. Одним з них є втручання до геному людини, в результаті 
чого постає загроза існуванню всього людства. Розпочавши кримінально-правову охорону 
життя людини у настільки «юному» віці, ми можемо захистити людину, геном людини від 
втручань в нього з метою досліджень або з будь-якою іншою метою. При цьому при 
використанні ембріона людини на стадії його розвитку до 14 днів, такого втручання не 
буде, адже це є ще не сформована людина. Дослідження та знищення на цій стадії 
відбувається не ембріона, з точки зору деяких вчених-медиків, до якої ми також 
приєднуємось, а лише скупчення певних клітин – бластоцисти [13]. 

Забезпечуючи кримінально-правову охорону життя людини з моменту зачаття – 
дотримується і принцип безпеки життєдіяльності. Адже під захист в особі ембріона 
людини взято, без перебільшень, весь людський рід – геном людини, чим забезпечується 
безпека існування всього людства. 
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Спираючись на принципи альтруїзму та екоцентризму, на підставі даних, які 
стали нам відомі відносно нещодавно, не можна заперечувати, що людина, яка вже є 
ідентифікованою та починає формуватися, має всі права на виживання та безпеку 
виживання як і доросла людська істота, не зважаючи на особливості своєї форми (утробне 
існування), хоча і воно є достатньо умовним. Є відомим, що дитину, яка народилася на 22 
тижні вагітності можливо виходити тільки за допомогою реанімаційних засобів, оскільки 
самостійно вона не здатна дихати, ковтати тощо. Не викликає сумнівів, що ембріон 
людини, який було вигнано після 15 дня його розвитку з організму жінки, буде цілком 
можливо виростити за допомогою відповідних медичних технологій. Тим більше, що в 
світі вже існує досвід вирощування ягняти поза утробою матки вівці  у відповідному 
фізіологічному розчині, а нещодавно вчені змогли підтримувати певний час життя 
ембріона людини поза утробою матері [14].  Отже доходимо висновку, що за ембріоном 
людини у віці його розвитку з 15 дня запліднення необхідно визнати право на життя. 
Посягання на це право з боку сторонніх осіб має розцінюватись як злочин проти життя 
людини.    

Обмовка в цій концепції щодо 15 денного віку ембріона, з якого його життя стає 
об’єктом кримінально-правової охорони не є випадковою. Нагадаємо, що основним 
аргументом проти позиції визначення моменту початку життя людини із запліднення, 
було непогодження значного відсотка спільноти з необхідністю криміналізувати аборти. І 
з цим трудно не погодитись. Адже ставлячи під безумовну охорону життя ембріона, в 
цьому випадку ігноруються конституційні права жінки (право, а не обов’язок,  на 
материнство, сім»ю тощо). З огляду на обставини, які нам стали відомі (етапи розвитку 
ембріона), стає можливим знайти компроміс між задоволенням прав жінки та ембріона, 
який певний час перебуває її невід’ємною частиною.  

Закріплення забезпечення кримінально-правової охорони життя ембріона людини 
буде мати не аби який позитивний ефект. Адже як жінки так і чоловіки, перебуваючи під 
потенційною кримінальною відповідальністю, будуть змушені відповідальніше 
відноситись до своїх статевих зв’язків. Це означає зупинення в Україні шквалу 
венеричних захворювань, небажаних вагітностей, покинутих дітей. Слідкуючи за своїм 
статевим життям, українська нація, матиме всі шанси здобути здоров’я та надати здорових 
нащадків, що для будь-якої нації є найбажанішим результатом соціальної політики 
держави. Звісно, що одним запровадженням кримінальної відповідальності за посягання 
на ембріон людини у його віці від 14 до 22 тижнів, не можна буде досягти статевої 
свідомості у населення. Тому в комплексі має бути проведена ціла низка відповідних 
роз’яснювальних заходів: лекції щодо  виховання статевої культури у школах, вищих 
учбових закладах; має розповсюджуватись відповідна освітня література тощо. 

Звісно, що в статевій освіті людини має грати не останню роль і сім»я дитини, за її 
відсутності - уповноважені особи. Для стимулювання останніх свідомо ставитися до такої 
освітньої ролі, необхідно запровадити адміністративну відповідальність,  яка на них 
мусить бути покладена  в разі покладання кримінальної відповідальності на їх дитину або 
підопічного за посягання на життя ембріону людини. При чому на наше переконання така 
відповідальність має бути покладена як на жінку, в утробі якої знаходиться ембріон,  
чоловіка, який є батьком цієї дитини так і на особу, яка безпосередньо проводила 
операцію зі штучного переривання вагітності. Їх дії мають кваліфікуватися як 
співвиконавство  вбивства.  

Отже фактично дотримуючись такої позиції,  ми прирівнюємо з біологічної точки 
зору народжену людину та ембріон людини у віці від 15 дня його розвитку у своєму 
правовому статусі. При цьому слід зазначити, що дуже важливо не плутати визначення 
людини як біологічного виду, роду Люди (Homо - лат. – Я.Т. ) – людина розумна (Homo 
sapiens – лат. – Я.Т.) з визначенням «людина» в соціології чи філософії. В цих науках до 
суто фізіологічних властивостей людини додається ще соціальна або духовна складова. 
Однак навіть за цими складовими з’являється можливим  дорівнювати ембріон людини до 
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новонародженої людини, оскільки ані соціальної, ані духовної складової у щойно 
народженої дитини немає. В неї є одна властивість - жити поза утробою матері, яка як ми 
зазначили, є суто відносною і за допомогою сучасних технологій може бути застосована і 
до ембріона людини.  

Визначившись із початком кримінально-правової охорони життя людини, 
необхідно знайти  відповідні заходи і межі кримінально-правового забезпечення охорони 
життя ембріону людини. Зразу обмовимось, що мова йдеться про ембріон, який був 
створений в природний спосіб, тобто з біологічного матеріалу двох людей протилежних 
статей, в тому числі in vitro.  

З огляду на викладене пропонуємо не вважати об’єктом кримінально-правової 
охорони ембріон на стадії розвитку до 14 днів.  Відповідно, в цей період можливе його 
знищення з різних причин, наприклад переривання небажаної вагітності. Не зважаючи на 
пропозиції надані вище, стаття 134 «Незаконне проведення аборту»  залишиться в КК 
України. Вона буде передбачати відповідальність за порушення порядку проведення 
операцій зі штучного переривання вагітності. Фактично її зміст не зміниться, за 
виключенням строку, до якого можливе переривання вагітності (він зменшиться від 12 
тижнів, наявних зараз, до запропонованих  14 днів). 

Звісно, що за необхідності, посягання на ембріон може бути вчинено в межах 
обставин, що виключають злочинність діяння. Наприклад проведення операції зі  
штучного переривання вагітності в разі загрози життю жінки. Проте така операція 
повинна бути проведена за погодженням з близькими до жінки особами, адже може 
постати вибір між врятуванням двох життів.    

Після відліку 15 днів з моменту створення зиготи, життя ембріона людини має бути 
урівнюваним до життя повноцінної народженої людини і  набувати цінності, яка 
потребуватиме забезпечення її охорони кримінально-правовими заходами. Таким чином 
диспозиції злочинів розділу ІІ КК України будуть поширюватись і на  життя ембріона 
людини з 15 дня його розвитку. Наприклад проведення експериментів над ембріоном 
людини in vivo (в утробі матері)  або in vitro мають кваліфікуватися як посягання на життя 
або здоров’я ембріона – в залежності від фактичних наслідків, або замах на ці злочини за 
умови встановлення відповідної мети. Шкода, яка буде заподіяна при цьому жінці, в 
утробі якої знаходиться піддослідний ембріон, має оцінюватись за загальними правилами. 

Звісно, що деякі існуючі склади злочинів будуть перекваліфіковані. Прикладом, 
заподіяння тяжкого тілесного ушкодження у формі переривання вагітності (ст.121 КК 
України) буде кваліфікуватися за правилами  сукупності злочинів, передбачених ч.1 ст. 
115 КК - позбавлення життя людини (переривання вагітності) та нанесення тілесних 
ушкоджень матері, в залежності від ступеня їх тяжкості. 

Зважаючи на це зміст статті 3 Конституції України, в якій декларується, що життя 
людини є найвищою соціальною цінністю, також потребуватиме уточнення: адже процес 
життя людини починатиметься з 15 дня після утворення зиготи. Подібне тлумачення 
початку життя людини має поширитись і на інші галузі права. 

Може постати питання, чи справедливо покладати кримінальну відповідальність, 
передбачену ч.1 статті 115  КК України на особу, яка знищила ембріон людини, у стадії 
його розвитку, прикладом, 20 днів. Адже санкція за цією частиною статті становить від 7 
до 15 років позбавлення волі. Однак, якщо ми відстоюємо позицію прирівняння життя 
ембріона з 15 дня його розвитку до життя народженої людини, то сумнівів бути не може - 
соціальна цінність цих «життів» є однаковою. Прикладом ми не можемо достовірно знати 
чи здорове маля народилося, чи виживе воно, чи принесе користь суспільству. На ці 
питання складно відповісти і оцінюючи ембріон людини в утробі матері. За загальною 
декларацією життя представляє суспільну цінність не зважаючи на соціальний статус його 
носія, на якість його життя (хоча ми пропонуємо деякі обмовки [15]), на суспільну користь 
особи, тому життя ембріона не буде випадати з цього логічного ланцюга. 
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В теорії права відомий принцип, що на профілактику злочинів впливає не стільки 
суворість покарання, скільки неодмінне реагування держави на вчинений злочин. 
Реагування держави може проявлятись в будь-якій встановленій в законодавстві формі: 
від звільнення від кримінальної відповідальності до реального відбування призначеного 
судом покарання. В кожному конкретному випадку органами кримінальної юстиції має 
обиратися адекватний засіб.     

Запропонована та обґрунтована позиція визначення початку забезпечення 
кримінально-правової охорони життя людини має перспективу бути застосованою і в 
майбутньому, при подальших досягненнях науково-технічного прогресу зокрема в галузі 
генетики, біології тощо. 

Вище ми зазначали про досвід науковців вирощувати тварину з ембріона до її 
народження поза утробою матері – у фізіологічному розчині. Цілком ймовірно, що 
подібний позитивний досвід буде перенесений і на людину (до цього – експеримент був 
не завершеним: людина не «народилася»). В цьому випадку в разі бажання вагітної жінки 
позбутися своєї ненародженої дитини, останню можливо буде переносити або до тіла 
іншої жінки, яка бажає стати матір’ю, або доростити таку дитину штучно. При цьому всі 
маніпуляції щодо подальшого переміщення плоду людини та за необхідності її 
вирощування мають бути компенсовані особою, яка позбавляється свого плоду. 
Кримінальна відповідальність на таку особу не покладатиметься. В цьому випадку 
можлива солідарна матеріальна відповідальність  матері та батька цієї дитини.    

Розмірковуючи над початком забезпечення кримінально-правової охорони життя 
людини (ембріона людини) не можемо не торкнутись існування штучних ембріонів 
людини. Тобто ембріонів створених шляхом клонування (з метою репродукції). На наше 
переконання, вони не являють собою цінності, в контексті людської істоти, принаймні на 
даному етапі розвитку людства, тому вони не потребують забезпечення кримінально-
правової охорони їх життя. Кримінально-правові заходи застосовуються до таких 
ембріонів зовсім в іншому контексті (забезпечення охорони безпеки існування людства у 
звичній для нас формі).      

Отже підводячи підсумок викладеному зазначимо, що  правове забезпечення 
кримінально-правової охорони життя людини необхідно розпочинати з 15 дня розвитку  
природного ембріона людини, тобто з моменту початку формування людини як живого 
організму. До цього моменту бластоциста (скупчення клітин до формування центральної 
нервової системи – до 15 дня з моменту утворення зиготи) не потребує кримінально-
правової охорони, а відтак на цій стадії розвитку ембріона людини стає можливим його 
знищення. 

 Запропонована концепція визначення початку законодавчого забезпечення 
охорони життя людини, може стати підґрунтям для розвитку окремих юридичних 
інститутів в інших галузях права. 
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Анотація. В статті наводиться огляд недоліків системи державного управління в умовах впливу системних чинників 
тінізації економіки на посттрансформаційному етапі її розвитку, розглядається роль тіньової економіки в окремих теоріях 
економічного зростання, а також автором запропоновано враховувати не лише цільову функцію економічного зростання, але, 
насамперед, розвиток людського потенціалу при побудові моделі соціально-економічного розвитку. 
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Аннотация. В статье приводится обзор недостатков системы государственного управления в условиях воздействия 

системных факторов тенизации экономики на посттрансформационном этапе ее развития, рассматривается роль теневой 
экономики в отдельных теориях экономического роста, а также автором предложено учитывать не только целевую функцию 
экономического роста, но, прежде всего, развитие человеческого потенциала при построении модели социально-экономического 
развития. 
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Annotation. This paper provides an overview of the shortcomings of government under the influence of systemic factors on the 

shadow economy Post-transformational stage of its development, examines the role of the shadow economy in some theories of economic growth, 
and the author proposed to consider not only the objective function of economic growth, but, above all, human development in the model of 
socio-economic development. 
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Постановка проблеми. Тінізація економіки – явище діаметральне. Більшою мірою 

негативне, але часто необхідне в цілях фіскального навантаження, режимів регуляторної 
та структурної політики, вирівнювання доходів населення та просторової концентрації 
капіталу. В умовах економічної стабільності рівень тінізації відносин знижується до 
певного рівня, який у макроекономіці називають рівноважним або природнім. І навпаки, 
соціально-економічна нестабільність порушує умови рівноваги та призводить до коротко- 
або – що гірше – довгострокової дестабілізації ситуації, а це перша умова подальшого 
перерозподілу співвідношень офіційного та тіньового секторів. Циклічна природа 
економічного розвитку також є передумовою тінізації.  

Процеси еволюції соціально-економічного розвитку характерні для всіх економік 
світу. Своєю чергою, зміна економічних, політичних та соціальних умов призводить до 
соціально-економічних трансформацій. Відповідно, поява тіньового сектору стала тією 
рисою (причому, в гіпертрофованих обсягах), без якої не обійшлося реформування 
соціально-економічних відносин країн транзитивного типу, та мінімізація чи усунення 
якої дотепер залишається  надскладним завданням.  

На думку автора, у пострадянських країнах, що отримали останнім часом статус 
держав з ринковою системою господарювання, проблемам тінізації було приділено 
недостатньо уваги та своєчасно не було вжито адекватних і рішучих 
системоутворювальних заходів. Саме тому тінізація економіки далеко переросла свій 
природній рівень і в поєднанні з корупцією, політизацією економічних відносин та 
зрощуванням бізнесу і влади є системною перешкодою подальшому економічному 
зростанню, демонополізації економіки та розвитку конкурентного середовища, 
структурно збалансованому розвитку економіки та її підприємницького сектору.  

Період світового посткризового розвитку загострив цю проблему, а Всесвітній 
економічний форум (ВЕФ) визнав поширення тіньової економіки одним з ключових 
глобальних ризиків сучасного десятиліття, поряд з обмеженістю ресурсів та 
макроекономічною розбалансованістю [6]. Згідно з оцінками експертів ВЕФ, 
передумовами зростання обсягів тіньової економічної діяльності виступають (1) недієвість 
глобального управління, (2) економічну нерівність та (3) глобалізованість 
світогосподарських зв’язків (networked world). Парламентська Асамблея Ради Європи 
проблему загострення тінізації глобальних ринків назвала основним викликом 
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економічного розвитку у період подолання кризових явищ і забезпечення стійкості 
світової та національних фінансових систем, а тіньову зайнятість та тінізацію фінансових 
потоків [7] визнано основними проблемами тінізації економічних відносин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження процесів тінізації 
економічних відносин та їх взаємозв’язку із соціально-економічним розвитком держави 
знайшли достатньо широке висвітлення у працях А. Бекряшева, И. Белозерова, Г. 
Гнатієнка, А. Дрегера, Я. Жаліла, Т. Кузнєцова, І. Мазура, Л. Нікіфорова, В. 
Фельзенбаума, М. Флейчук, Ф. Шнайдера. Проте на сучасному посттрасформаційному 
етапі розвитку України виникає удосконалення моделі взаємодії між тіньовою економікою 
та соціально-економічним розвитком. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування недоліків системи держав-
ного управління як системних чинників тінізації економіки на посттрансформаційному 
етапі її розвитку та побудова моделі соціально-економічного розвитку держави, цільовою 
функцією якої запропоновано вважати розвиток людського потенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі світогосподарського 
розвитку двояко розглядається економічна нерівність країн світу: 1) як чинник формування 
сприятливого середовища для тіньового обігу товарів, 2) як наслідок тінізації міжнародних 
торговельних потоків. Таким чином, розвиток тіньового сектору виступає і причиною, і 
наслідком сучасних світових соціально-економічних відносин, а це – додатковий виклик 
для посткризових економік. На підтримку такого твердження виступають експерти 
Національного інституту стратегічних досліджень, зазначаючи, що тіньові економічні 
відносини, збільшуючи вартість ведення легального бізнесу, стримують розвиток 
національних економік і поглиблюють нерівність як всередині, так і між країнами [5, с. 4]. 
Загальновизнано, що країни посттрансформаційного типу мають більші масштаби тінізації 
економіки, ніж розвинені з класичною ринковою економікою. Парадоксально, але суттєва 
частка попиту на нелегальні товари формується саме у розвинених країнах.  

Відмітимо, що визначення «тіньової економіки», які пропонуються науковцями, 
загалом відображають негативне ставлення до цього явища та розкривають його 
«шкідливі» для економіки та суспільства аспекти, що, на переконання автора, не зовсім 
правомірно з огляду на її часто «пом’якшуючу» негативні наслідки соціально-економічну 
роль. Проте тіньова економіка не усіма науковцями сприймається негативно, а окремі з 
них доводять і її позитивний ефект. Причиною її існування є економічна вигода, що 
отримується через приховування або зменшення офіційних показників доходу від 
державних контролюючих структур. 

Характеристику передумов об’єктивно доцільної тінізації національного 
господарства в умовах недосконалої системи державного управління наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Недоліки системи державного управління як системні чинники тінізації економіки 

на посттрансформаційному етапі її розвитку 
Чинники тінізації економіки Характеристика основних складників   

1 2 

Низька ефективність 
державного регулювання 
економічних процесів 

- недоліки економічної і правової політики – незадовільний стан 
господарського законодавства, 
- встановлення правил здійснення господарських операцій, за якими 
регуляторна та контролююча роль держави підмінюється неформальними 
угодами між економічними суб'єктами 
- руйнування інституційного середовища як результат тривалого періоду 
неефективного державного управління економічними процесами  

Неефективність податкової 
системи 

- податкові пільги та нерівномірний перерозподіл податкового 
навантаження стали стимулами відходу суб’єктів підприємництва «в тінь», 
- податкове законодавство не стимулює суб'єктів господарювання 
інвестувати в офіційну економіку, що підтверджується надмірністю та 
неефективністю оподаткування – загальне податкове навантаження в нашій 
країні, згідно з твердженнями експертів, майже вдвічі перевищує показник 
групи країн, подібних за показником ВВП  
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Позабанківський грошовий 
обіг 

тіньова економіка стає привабливішою для підприємців , ніж офіційна, 
оскільки тут нема проблем із своєчасністю розрахунків. Відсутній дефіцит 
платіжних засобів, що підтверджується існуванням тіньового обороту в 
розмірі 10 - 20 млрд дол. США (за різними оцінками) 

Недосконалість бюджетної 
системи, недоліки 

бюджетного планування та 
механізмів контролю за 

використанням бюджетних 
коштів 

- непрозорість формування і виконання бюджетів усіх рівнів, 
- недостатній рівень контролю за видатковою частиною бюджету, низька 
відповідальність за цільове та ефективне використання бюджетних коштів 
на усіх рівнях держуправління, 
- недовіра до справедливого розподілу бюджетних коштів спричиняє 
небажання здійснювати бюджетні відрахування. Щорічно держава від 
тінізації доходів у бюджетній сфері втрачає понад 12–13 млрд грн. [4, 
с. 149] 

Дезорганізація 
господарського управління 

держмайном та 
держпідприємствами 

- низький рівень якості управління корпоративними правами, що належать 
державі. Представники тіньового сектору використовують недоліки в 
організації управління об'єктами державної власності відчуження 
державного майна, переводячи доходи від його використання «в тінь», 
- при експлуатації в тіньовому секторі прискорюється зношування 
державного майна без подальшої компенсації. Відповідно, держава втрачає 
доходи через амортизаційні відрахування 

Корупція в органах 
виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

- корупція як комерціалізація посадовими особами своїх функціональних 
обов'язків [5, с. 70] підриває довіру економічних агентів до держави, 
негативно спливаючи на рівень інвестицій та економічного зростання 
загалом, 
- корупція створює перешкоди проведенню економічних реформ і 
демократизації [6, с. 29], відображає зловживання державною владою в 
приватних інтересах 

Відомо, що у всі часи головним мотивом до приховування економічних операцій 
була надмірність податкового тиску. Але останнім часом ця теза піддається сумніву. Так, 
заперечуючи першочерговість важливості податкового навантаження у спричиненні 
тінізації економіки в країнах посттрансформаційного типу, окремі науковці [5, с. 14] 
стверджують, що основними чинниками формування тіньового сектору є суперечливість 
та недосконалість нормативно-правового регулювання, дублювання законодавчої та 
нормативно-розпорядчої бази в окремих секторах та недієвість організаційно-
інституціональних механізмів антикорупційного законодавства держави, недосконалість 
судової та правоохоронної системи; неефективне адміністрування податків, високий 
рівень злочинності, відсутність історичної практики дотримання норм та моральних 
стандартів господарювання та сплати податків [3]. Фактично йдеться не стільки про 
мотиви збагачення через ухилення від оподаткування та трансакційних витрат, як 
прагнення економічних агентів до захисту і безпеки в умовах непрозорого конкурентного 
середовища та нерівного для суб’єктів господарювання економіко-правового середовища 
господарської діяльності. Відтак, тінізація забезпечує функцію безпеки, що важливо  в 
умовах «слабкості» державного захисту та гарантування права приватної власності. 

Все ж у багатьох сучасних підходах до макроекономічного моделювання розвитку 
є продовження вивчення залежностей економічного розвитку країни від виробничих 
факторів, нових технологій та інновацій, структурування та сегментування  економічних 
відносин, включно з дослідженням взаємозв’язків тіньової економіки та якості інституцій 
(табл. 2).  

Таблиця 2 
Роль тіньової економіки в окремих теоріях економічного зростання 

Представники теорій 
економічного зростання 

Основні постулати щодо взаємовпливів між тіньовою економікою та соціально-
економічним розвитком 

1 2 

А. Дрегер, Ф. Шнайдер 
у державах з нижчим рівнем  економічного розвитку, а у високорозвинених країнах – 
взаємозамінними, проте у будь якому випадку існує взаємозв’язок між тіньовою 
економікою, інституційним базисом та економічним зростанням 

П. Моро 
у дослідженнях впливу тінізації на економічне зростання різних країн доведено, що 
особливо згубним є вплив тінізації  на економіку країн, що розвиваються 
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Дж. Бхагваті 

щодо впливу динаміки обсягу контрабанди (як різновиду тіньової економіки) на 
економічне зростання, обґрунтовується висновок про те, що наслідки від збільшення 
обсягів контрабанди залежать від типу соціально-економічної системи. Зокрема, у 
постколоніальних економіках минулого сторіччя спостерігався деструктивніший вплив 
на економічне зростання, порівняно з економіками розвинених країн 

Ф. Ларейн та Ж. Таварес 
при дослідженні взаємозв’язку між прямими іноземними  інвестиціями (ПІІ) та 
корупцією доведено, що збільшення обсягу ПІІ знижує рівень тінізації економіки й у 
подальшому, обумовлює економічне зростання 

Ш. Вей доведено негативний вплив тінізації на динаміку обсягів прямих зарубіжних інвестицій 
  

C.Джонсон, Д. Кауфманн, 
A. Шляйфер 

виявлено, що зменшення надходжень до бюджету та зниження рівня правопорядку у 
перехідних економіках через збільшення частки тіньового сектора є передумовою 
сповільнення економічного зростання 

Л. Нікіфоров, 
Т.Кузнєцова, 

В. Фельзенбаум 

пошук ренти, як прояв тінізації  шкодить демократичним принципам та руйнує 
державу 

C. Джонсон, 
Д. Кауфманн, П. Зоідо-

Лобатон 

наголошується на деформаціях у структурному розвитку підприємництва і зростанні 
тіньової економіки внаслідок поширення корупції 

Ю. Шараєв 

надзвичайно важливе значення для економічного зростання має індекс політичної 
стабільності, що безпосередньо пов’язаний з рівнем тінізації. Таким чином, держава, 
дотримуючись «правил гри» та протидіючи тінізації в економіці та політиці ... 
безумовно сприяє довгостроковому економічному зростанню 

Обґрунтування нових теоретико-прикладних положень державного регулювання 
проблем тінізації економіки, на думку автора, має базуватися на вже отриманих 
результатах досліджень у цій сфері, зокрема, в межах фундаментальних теорій 
економічного зростання. Важливо переосмислити їх висновки з метою ідентифікації та 
узагальнення моделей тінізації економічних відносин. 

Як правило, у сучасних моделях економічного зростання за результуючу змінну 
приймається обсяг ВВП на одну особу. Його значення є функцією сукупності факторів, 
зокрема чисельності економічно активного населення; сумарної вартості капітальних 
активів; рівня розвитку технологій. Проте, перелік факторів доцільно доповнити якістю 
суспільних інституцій та зовнішніми і внутрішніми екстерналіями (зростанням рівня 
тінізації економіки, зокрема) (формула 1): 

)        (1) 
де Y – темпи зростання валового внутрішнього продукту на одну особу (річна 

процентна зміна); N – чисельність економічно активного населення (млн. осіб); I – якість 
суспільних інституцій (інтегральний показник якості інституціонального базису); C – 
сумарна вартість капітальних активів (млрд грн); T – рівень розвитку технологій (індекс 

технологічної оснащеності);  – зовнішні і  внутрішні екстерналії (у  тому числі рівень 
тіньової економіки).  

При побудові моделі соціально-економічного розвитку необхідно враховувати не 
лише цільову функцію економічного зростання, але, насамперед, розвиток людського 
потенціалу, пріоритети  такої моделі передбачають урахування впливу тіньової економіки, 
а також низки інших чинників, що посилюють негативну дію, здійснюючи безпосередній 
вплив на індекс зростання конкурентоспроможності (формула 2):  

 
де IPD – індекс розвитку людського потенціалу; IC – індекс конкуренто-

спроможності країни; EC – інтегральний індекс економічного розвитку; Shad – рівень 
тіньової економіки; EV – індекс стану довкілля; F– індекс забезпечення прав і свобод 
людини; H – індекс охорони здоров’я; S – індекс безпеки життєдіяльності.  

Ключова ціль моделі – збалансування розвитку людського потенціалу (цільовий 
орієнтир – індекс розвитку людського потенціалу), який залежить від динаміки індексу 
конкурентоспроможності, що визначається впливом системи показників – цільових 
орієнтирів: екологічного, інституційного, економічного, інформаційно-технологічного 

  F+S+H    (2) 
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характеру. Модель взаємодії між тіньовою економікою та соціально-економічним 
розвитком подано на рис. 1.  

Діяльність в межах тіньового сектора, що має кримінальний характер складає 
особливу загрозу безпеці економічної системи держави, а відтак є дестимулятором 
економічного зростання та розвитку. А. Бекряшев та І. Білозьоров [1] дослідили вплив 
тіньової економіки у таких сферах як: грошово-кредитна, податки і бюджет, ефективність 
макроекономічної політики, деформація структури економіки, економічне зростання та 
інвестиційний процес, конкуренція та ефективність ринкового механізму, зайнятість на 
економічну безпеку держави. Для цього науковцями побудовано когнітивну карту 
діагностики впливу тіньової економіки на безпеку офіційної економіки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Модель взаємодії між тіньовою економікою та соціально-економічним 
розвитком 

Зокрема, за основний фактор було взято показник ВВП на одну особу, а за керуючі 
фактори – тіньову економіку, ефективність уряду, якість законодавства, свободу 
підприємництва, податки, інвестиції. При цьому кожен з основних факторів як цільовий. 
Виходячи з матриці кореляцій, була побудована когнітивна модель взаємопричинності й 
напрямів впливу тіньової економіки на економічну безпеку держави. Далі було здійснено 
сценарне моделювання впливу тіньової економіки на економічне зростання. Звідси 
тіньова економіка негативно впливає на обсяг ВВП на одну особу, податкових 
надходжень, інвестицій, рівень розвитку підприємницького середовища та інституційну 
базу. 
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Висновки з даного дослідження. Таким чином, відповідно до проаналізованої 
моделі тіньова економіка здійснює у короткотерміновому періоді позитивний, а у 
довгостроковому – негативний вплив на інтегральний індекс економічного розвитку.  

Масштаби та негативні наслідки тінізації економічних відносин об’єктивно більші 
на посттрансформаційному та посткризовому етапі розвитку національного господарства. 
Втім, як доведено, найбільшою загрозою безпеки держави є недостатня увага до 
регулювання тіньових процесів та їх розвитку до певних надмірних масштабів, включно з 
проникненням на всі рівні фінансово-економічних відносин, сфери життєдіяльності 
суспільства, структурні складові та компоненти соціально-економічного розвитку. 
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність здійснення комплексного дослідження акцизної політики як специфічної 

складової загальнодержавної податкової політики, а також на основі наявного світового досвіду надано пропозиції щодо стратегії 
та тактики формування та реалізації акцизної політики в Україні з позиції підвищення ефективності використання фіскального та 
регулюючого потенціалу акцизного оподаткування 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость осуществления комплексного исследования акцизной политики как 

специфической составляющей общегосударственной налоговой политики, а также на основе имеющегося мирового опыта даны 
предложения по стратегии и тактики формирования и реализации акцизной политики в Украине с позиции повышения 
эффективности использования фискального и регулирующего потенциала акцизного налогообложения 

Ключевые слова: акцизный налог, акцизное налогообложение, акцизная политика, рынок подакцизных товаров 
Annotation. In the article justified the necessity of complex research of excise policy as a specific component of state tax policy, 

taking into account international experience given proposals aimed to formation and realization of excise policy in Ukraine  in a part of 
increasing efficiency of fiscal and regulatory capacity of excise taxation 
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Перманентні зміни ролі та функцій держави в регулюванні соціально-економічних 

процесів в Україні віднайшли своє відображення у функціональному призначенні 
податкової системи. Сьогодні ефективність реалізації заходів податкової політики 
визначається тим, наскільки успішно та цілеспрямовано використання податкових 
інструментів дозволяє досягати як суто фіскальних цілей, так і впливати на формування 
прийнятних параметрів розвитку національної економіки. Крім того, показники реалізації 
податкової політики України в 2011–2013 роках, не зважаючи на проведену податкову 
реформу (здійснену через прийняття Податкового кодексу [1]), вказують на необхідність 
продовження проведення перетворень в сфері оподаткування та вирішення цілого ряду 
проблем, які мають комплексний характер. Також, в умовах формування кризових 
тенденцій в економіці, актуалізуються питання підвищення ефективності податкової 
політики в цілому та акцизної політики зокрема, які лежать в площині пошуку резервів 
збільшення дохідної частини бюджету держави, підвищення ефективності податкового 
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регулювання виробництва і споживання окремих видів товарів та послуг, вдосконалення 
механізму державного регулювання ринку підакцизних товарів. 

Останніми роками питання формування та реалізації податкової політики досить 
широко розглядається в монографічних дослідженнях [2; 7] та періодичних наукових 
виданнях. Крім того, дана проблематика є предметом обговорення під час проведення 
численних науково-комунікативних заходів [3; 4], участь в яких приймають провідні 
вітчизняні та зарубіжні вчені та практики. 

Однак, зважаючи на особливості використання акцизного оподаткування в 
податковій системі, які пов’язані з наявністю спеціального законодавства, формування та 
реалізація акцизної політики як специфічної складової загальнодержавної податкової 
політики потребує окремого розгляду та відповідного наукового обґрунтування. Дана 
проблематика тільки виходить на стадію системного дослідження, результатом якого 
повинно стати формування нових підходів до реалізації акцизної політики в Україні. 

Саме тому метою даного дослідження є обґрунтування цілей, принципів та завдань 
формування акцизної політики держави, проведення аналізу кращих світових практик 
акцизного оподаткування та відповідно визначення перспективних напрямів 
трансформації акцизної політики в Україні. 

Аналіз сучасних світових тенденцій здійснення економічної політики держави 
засвідчує наявність різноманітних підходів, моделей, механізмів та інструментів реалізації 
фіскального та регулюючого потенціалу податкової системи. І для України визначення 
балансу між підвищенням фіскальної ефективності податкової системи та використанням 
її регулюючого потенціалу залишається однією з найбільш актуальних проблем 
забезпечення сталого економічного розвитку. 

Історія застосування акцизного податку в Україні є досить суперечливою, про що 
зокрема свідчать постійні зміни, які вносилися до податкового законодавства. Такі зміни 
були направлені як на удосконалення самого механізму застосування специфічного 
акцизу, так і слугували виключно фіскальним цілям – за рахунок надходжень акцизного 
податку вдавалося формувати додаткові фінансові ресурси, що спрямовувалися на 
фінансування тих чи інших бюджетних витрат. Відповідно фіскальна ефективність 
акцизного податку також змінювалася, при чому внаслідок відсутності механізму 
індексації твердих ставок акцизного податку в окремі роки відбувалося зниження 
реальних (з врахуванням інфляційної складової) надходжень податку. 

Лише починаючи з 2009 року частка акцизу в податкових надходженнях 
перевищила показник в 10 %, що стало наслідком етапного зростання ставок податку 
головним чином для оподаткування тютюнових виробів. Реалізація таких заходів призвела 
до зростання частки надходжень від даного виду акцизу в 2012 році до рівня 43,1 % [5]. 
Одночасно з зростанням надходжень від оподаткування тютюнових виробів в Україні 
сформувалася тенденція до збільшення фіскального значення акцизного податку з 
імпортованих на митну територію України підакцизних товарів, що в свою чергу стало 
наслідком зростання частки надходжень податку від оподаткування нафтопродуктів 
імпортного походження. Так, частка надходжень податку з імпортованих нафтопродуктів 
в 2012 році досягла 64 %, що на 21,6 % більше показника 2010 року. 

Однак, і на сьогодні використання акцизного оподаткування в Україні не носить 
системного характеру. Наслідками відсутності чіткої акцизної політики в Україні стали: 
наявність диспропорцій в використанні універсальних та специфічних акцизів; низька 
фіскальна ефективність акцизного оподаткування в порівнянні з світовою практикою; 
наявність значного обсягу тіньового обігу підакцизних товарів; застосування подвійного 
оподаткування акцизним та екологічним податками споживання нафтопродуктів та 
скрапленого газу; недосконалість застосування інструментів регулювання структури 
виробництва та споживання підакцизних товарів; низька ефективність застосування 
процедур контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів; недосконалість 
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розподілу функціональних повноважень між окремими органами виконавчої влади щодо 
здійснення контролю за сферою виробництва та обігу підакцизних товарів. 

Аналіз практики акцизного оподаткування у провідних країнах світу вказує, що 
спільною рисою в період посткризового відновлення національних економік, стало 
зростання рівня використання акцизного податку, що проявилося як в підвищенні ставок 
податків, так і у створенні умов для збільшення акцизної складової в ціні реалізації 
товарів підакцизної групи. Саме рівень ставок акцизного податку та їх диференціація 
залишається основним інструментом регулювання рівня виробництва та споживання 
окремих видів підакцизних товарів. 

В даному контексті слід відмітити, що кожною країною формуються власні підходи 
до використання акцизного податку, що прямо впливає на структуру його надходжень. 
Так, в країнах ЄС (рис. 1) в структурі надходжень специфічного акцизу найбільш 
важливими з фіскальної точки зору є оподаткування енергоресурсів (в тому числі 
нафтопродуктів), а оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів приносить 
до третини загальних надходжень. Вказані показники досягаються за рахунок 
використання значно ширшого (в порівнянні з Україною) переліку енергоресурсів, що 
підлягають оподаткуванню (зокрема, це стосується природного газу і електроенергії). 
Також, поряд з необхідністю досягнення фіскальних цілей, застосування акцизного 
податку для оподаткування нафтопродуктів у країнах ЄС здійснюється в тісному 
взаємозв’язку з використанням основних положень екологічного оподаткування. 

 
Рис. 1. Структура надходжень специфічного акцизу в окремих країнах ЄС [6] 
 
Рівень використання специфічного акцизу залежить від особливостей акцизної 

політики, що реалізується кожною країною виходячи з обраних пріоритетів. Загальною 
рисою застосування специфічного акцизу в зарубіжних країнах є реалізація збалансованої 
концепції розвитку та регулювання ринку підакцизних товарів за участі центрального 
уряду, регіонів та бізнес-структур, що, як правило, затверджується на законодавчому 
рівні. 

В частині оподаткування алкогольних напоїв кожна країна застосовує різні підходи 
до оподаткування різних видів таких напоїв, що відповідно впливає на якісні та кількісні 
показники розвитку алкогольного ринку. Ці відмінності часто є результатом традицій, які 
існують у різних країнах. Так, аналіз використання акцизного податку в країнах ЄС та 
ОЕСР вказує на наявність різних типів акцизної політики в частині регулювання ринку 
алкогольної продукції, що прямо впливає на структуру виробництва та споживання 
окремих видів підакцизних товарів. Так, країни південної Європи, що відносяться до 
винних, мають низький рівень споживання міцного алкоголю. Одночасно, країни, що 
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традиційно споживають пиво належать до країн з середнім рівнем споживання. До поясу 
традиційних споживачів міцних алкогольних напоїв відносять країни Прибалтики та 
постсоціалістичні країни східної Європи (рис. 2). Тому, при виборі стратегії акцизного 
регулювання ринку алкогольних напоїв слід чітко розуміти, які цілі при цьому планується 
досягти. Україна на сьогодні відноситься до країн, де в структурі споживання 
переважають міцні алкогольні напої (54,6 % від загального показника) та пиво (36,8 % 
відповідно). Для порівняння в Росії вказані показники становлять 55,6 % та 41,5 %, а в 
Казахстані ще більще – 59,7 % та 36,7 % відповідно. 

 

 
Рис. 2. Структура споживання алкогольних напоїв в окремих країнах в перерахунку 

на абс. алк., % 
Рівень ставок акцизного податку є одним з основних факторів регулювання рівня 

споживання та доступності алкогольних напоїв. Так, лише протягом 2008–2010 років (в 
тому числі і внаслідок реалізації активної акцизної та цінової політики) рівень споживання 
алкогольних напоїв в країнах ОЕСР знизився на 8,8 %. Однак, частка витрат на придбання 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів в споживчих витратах населення в країнах ЄС 
залишається майже незмінною – на рівні 1,6 % та 2,1 % відповідно протягом тривалого 
період. 

При здійсненні оподаткування тютюнових виробів також використовуються різні 
підходи, що пов’язано з особливостями одночасного застосування адвалорних і 
специфічних ставок податку. Зокрема, переважання специфічної або адвалорної складової 
в показнику акцизного навантаження залежить від стратегії, що реалізується окремою 
країною у сфері оподаткування тютюнових виробів. Надання переваги специфічній 
складовій дозволяє, поряд з виконанням суто фіскальної функції, суттєво впливати на 
рівень споживання тютюнових виробів. 

Також національні законодавства мають велику кількість варіантів як щодо 
показника сумарного рівня акцизного оподаткування тютюнових виробів та структури 
акцизу, так і щодо рівня роздрібних цін на тютюнові вироби. Крім того, наявний світовий 
досвід реалізації активної акцизної політики в сфері оподаткування тютюнових виробів 
дозволяє говорити про її дієвість як з позиції досягнення фіскальних цілей, так і про її 
ефективність в регулюванні якісних параметрів виробництва та споживання даного виду 
підакцизних товарів. 

Таким чином, реалізація фіскального та регулюючого потенціалу акцизного 
оподаткування в Україні можлива лише за умови формування та практичного 
впровадження чітких заходів трансформації вітчизняної акцизної політики. Умовою 
ефективної реалізації акцизної політики залишається дотримання цілого ряду принципів, 
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серед яких слід виділити принцип фіскальної достатності (розширення бази 
оподаткування, руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, вдосконалення 
процедур податкового адміністрування); економічної ефективності; наукової 
обґрунтованості (доцільність реалізації окремих заходів податкової політики повинна 
бути обґрунтована з позиції оптимальної реалізації фіскального та регулюючого 
потенціалів акцизу); поєднання стратегічних та тактичних цілей (формування акцизної 
політики повинно передбачати визначення загальної концепції, а реалізація – визначення 
тактичних цілей акцизної політики і вирішення короткострокових завдань з 
удосконалення окремих її елементів); раціональності та простоти. Ефективна реалізація 
принципу раціональності оподаткування вимагає спрощення механізму нарахування та 
сплати податків, що можливо здійснити шляхом подальшої модернізації окремих 
процедур адміністрування податків та зменшення показника загальної затратності такого 
адміністрування. 

Цілями трансформації акцизної політики в Україні повинно стати: збільшення 
фіскальної ефективності акцизного оподаткування; формування прийнятних якісних та 
кількісних параметрів розвитку вітчизняного ринку товарів підакцизної групи; подальша 
реалізація заходів направлених на гармонізацію вітчизняного законодавства до вимог ЄС; 
стимулювання виробництва якісних підакцизних товарів з одночасним досягненням 
раціонального використання природних ресурсів; формування стимулів, спрямованих на 
зниження рівня споживання товарів, шкідливих для здоров’я людини; зниження 
загального показника затратності податкового адміністрування та ін. 

Збільшення рівня акцизного оподаткування ставок має відбуватися з урахуванням 
вже наявних світових практик, а також узгоджуватися з акцизною політикою, що 
реалізується країнами-сусідами України, та неодмінно бути прогнозованим для всіх 
учасників правовідносин, що виникають у процесі виробництва та реалізації товарів 
підакцизної групи. Також слід зважати на те, що збільшення опосередкованого акцизного 
навантаження впливає на рівень споживання товарів підакцизної групи, однак якщо таке 
зростання помірне – одночасне відбувається і зростання акцизних надходжень. Поряд з 
тим, зниження рівня виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів може 
призвести і до зниження рівня сплати підприємствами-виробниками інших податків та 
зборів. Таким чином оцінка можливих ефектів від зростання ставок акцизного податку є 
також однією з умов визначення та реалізації подальших заходів трансформації акцизної 
політки України. 

До шляхів досягнення стратегічного завдання реалізації акцизної політики в 
довгостроковій перспективі слід віднести: формування умов для зниження рівня 
використання схем ухилення від сплати акцизного податку через вдосконалення окремих 
процедур його адміністрування; поступове та обґрунтоване збільшення акцизної складової 
в ціні реалізації окремих видів підакцизних товарів; застосування диференційованого 
підходу щодо оподаткування підакцизних товарів в залежності від якісних показників з 
одночасним впровадженням процедур контролю за цільовим використанням таких 
преференцій та ін. 

Невід’ємним елементом ефективної реалізації акцизної політики є також 
розроблення та прийняття системних рішень у сфері реалізації державних повноважень 
щодо контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів. Перспективним 
напрямом залишається створення централізованої автоматизованої системи контролю за 
обігом підакцизних товарів, особливо це стосується алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів. Долучення даної системи до вже наявного інструментарію податкового 
адміністрування дозволить повною мірою реалізувати і контрольну функцію акцизного 
оподаткування, що стане основою для розроблення подальших кроків підвищення дієвості 
державного регулювання ринку підакцизних товарів. 

Таким чином, проблематика формування та реалізації акцизної політики 
залишається на сьогодні в Україні однією з найбільш актуальних зважаючи на наявний 
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фіскальний та регулюючий потенціал акцизного оподаткування. Реалізація такого 
потенціалу в Україні дозволить підвищити рівень податкових надходжень через 
збільшення акцизної складової в ціні реалізації підакцизних товарів та сформувати 
стимули для їх виробників та споживачів. Однак, зважаючи на наявні світові практики, 
досягнення такого завдання потребує розроблення концептуальних засад формування та 
реалізації акцизної політики держави на середню та довгострокову перспективу. 
Реалізація такої акцизної політики дозволить досягти високого рівня податкових 
надходжень; збалансувати диспропорції виконання акцизним податком фіскальної та 
регулюючої функції; сформувати прийнятні параметри розвитку ринку підакцизних 
товарів, виходячи з обраних стратегічних пріоритетів державного регулювання даного 
ринку. 
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Анотація. У статті обґрунтовується авторська позиція щодо змісту концепту дестинації як базового елементу практики 

туризму. Аналізуючи ставлення держави до туризму автор доводить доцільність впровадження формату Destination Management 
Systems у розвиток туристичної галузі України, саме як важливого засобу соціально-економічної ефективності туристичного 
підприємництва. 
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Аннотация. В статье обосновывается авторская позиция относительно содержания концепта дестинации как базового 
элемента практики туризма. Анализируя отношение государства к туризму автор доказывает целесообразность внедрения формата 
Destination Management Systems в развитие туристической отрасли Украины, именно как важного средства социально-экономической 
эффективности туристического предпринимательства. 
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Summary. The article proves author's approach to the content of the destination concept as basic element of the tourism practice. 
Analyzing the state's attitude to tourism the author proves suitability of implementing format Destination Management Systems in the 
development of tourism branch of  Ukraine, as an important means of to  social and economic efficiency of tourism businesses.  

Keywords: tourism, tourist destination, tourist activities, Destination Management Systems, tourist product, promotion of tour product 
, tourist business social responsibility.  

 

Термін туристична «дестинація» введено в науковий обіг в середині 80-х років ХХ 
ст. данським професором Лейпером [1]. Різні аспекти проблеми розвитку дестинації 
представлені в працях  зарубіжних вчених професорів Лейпера, Кристаллера, Стенлі 
Плога, Річарда Батлера, російських вчених В.С. Боголюбова, В.П. Орловської, А.Г. 
Кир’янової та вітчизняних туризмознавців А.І. Головчана, Т.Г. Ткаченко та інших. Однак 
в Україні проблема теоретичного осмислення туристичної дестинації фахівцями 
туризмологами порушена вкрай фрагментально. 

Всесвітня туристична організація ЮНВТО визначає туристичні дестинації як 
основний елемент процесу формування та поставки турпродуктів. Під терміном 
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«дестинація» розуміється територія на якій розташовуються різноманітні об’єкти завдяки 
яким відбувається задоволення туристичних запитів. Це може бути країна в цілому, 
окремий регіон або територія, навіть великий курортний комплекс, розташований поза 
населеного пункту (наприклад, Буковель). Основними складовими дестинації є атракції, 
туристична інфраструктура та комплекс послуг, які можуть бути надані туристу на 
відповідній території. Причому ці елементи практично перетинаються між   собою. 
Відомий замок є одночасно і атракцією і частиною турінфраструктури, якщо в ньому 
розмітити музей чи готель. 

Морське узбережжя є атракцією для мільйонів туристів рекреантів, а обладнаний 
пляж - елементом турінфраструктури. Атракції можуть мати як «речовий», так і 
нематеріальний характер, наприклад, великі спортивні змагання чи культурні фестивалі. 
Важливо те, що в комплексі всі ці складові є обов’язково необхідними умовами 
функціонування туріндустрії і притягальним стимулом добровільного переміщення 
мільйонів людей у різні куточки земної кулі. Цілком зрозуміло, що на сьогодні основна 
конкурентна боротьба в туризмі на міжнародному рівні йде саме між дестинаціями. 
Готельний і ресторанний бізнес та інші елементи турінфраструктури беруть участь в цій 
боротьбі, як інституції, що забезпечують кінцеву якість турпродукту і тим самим 
сприяють конкурентоспроможності тієї чи іншої дестинації. Аналогічні процеси 
відбуваються і на внутрішніх ринках, де міста або регіони змагаються між собою за увагу 
національних та іноземних споживачів.  

Таким чином, якщо туризм з усіма його елементами - це великий бізнес для міста 
чи країни, а туристична дестинація є центральною частиною такого бізнесу, цілком 
природно говорити про необхідність управління дестинацією і формувати адекватну 
систему менеджменту усіма її складовими в комплексі.  

Метою запропонованої статті є обґрунтування проблем «дестинації» в туристичній 
діяльності України та надання рекомендацій щодо впровадження формату західного 
досвіду Destination Management Systems в практику певного регіону або як пілотного 
проекту для всієї країни. 

На наше переконання, туризм повинен стати одним із найефективніших засобів 
виходу України з економічної кризи. Надання туристичних послуг – це важлива дохідна 
стаття державного бюджету багатьох країн (наприклад Франція, Італія). Реалії сьогодення 
дозволяють стверджувати, що туризм помітно впливає на розвиток багатьох галузей  
національної економіки. Зокрема, його можна розглядати як найперспективнішу сферу 
економічного життя України, що дозволяє комплексно вирішити низку важливих 
соціальних, політичних та економічних питань. 

Ми вважаємо, що на відміну від менеджменту підприємства, управління 
дестинацією, має ряд характерних особливостей. 

Якою важливою не була б роль бізнесу, розвиваючого атракції, формуючого 
інфраструктуру, що створює і реалізує послуги -  рамки його функціональної діяльності 
обмежені та орієнтовані на отримання прибутку, що відповідає самій природі бізнесу. 
Навіть соціально відповідальний бізнес страждає обмеженістю компетенції з точки зору 
вирішення всіх проблем життєдіяльності територій. Саме тому вкрай необхідне органічне 
поєднання владних і бізнесових механізмів соціально-економічного розвитку.  

Місцева влада за своїм статусом повинна виступати провідною силою у 
формуванні ефективного управління дестинації. За багатьма параметрами в базових 
питаннях організації «нормального» життя населення перетинаються  інтереси турбізнесу 
і влади. У першу чергу це стосується благоустрою території, якості комунальних послуг, 
стану громадської безпеки, чіткої роботи місцевого транспорту, змістовності культурного 
життя, експозиційної привабливості музеїв, природних або архітектурних пам'яток. Якість 
турпродукту безпосередньо пов’язана з якістю життя місцевого населення території. Саме 
тому у розвитку базового комплексного продукту дестинації ключова роль повинна 
належати місцевій владі.  



  175

При цьому необхідно пам'ятати, що грошей в місцевому бюджеті на благоустрій 
території і створення комфорту для місцевих мешканців, як правило, завжди бракує. А 
тому, ці обов'язкові елементи турпродукту матимуть недостатню якість, що відразу ж 
знижує конкурентоспроможність дестинації, навіть за наявності в даній туристичній зоні 
висококласних готелів і ресторанів. Деформації в співвідношенні ціна / якість готельних 
послуг в Україні одна з причин невизначеної ситуації в українському туризмі в цілому. 

Слід додати, що «туристична спеціалізація» території потребує комплексної 
узгодженої діяльності місцевої влади. Насамперед йдеться про створення системи 
вказівників для туристів, раціонально організованої системи руху і паркування 
туристичного транспорту, забезпеченні додаткової безпеки в місцях концентрації 
туристів, створення і підтримання в нормальному стані системи задоволення природних 
потреб, що передбачає додаткові потоки гостей. Останнє можна розглядати і як досить 
вигідний бізнес, початок якому  поклали ще римські імператори.  

При нестачі готелів місцева влада повинна потурбуватися про виділення 
відповідних ділянок і створення необхідних умов для бізнесу або вжиття заходів щодо 
стимулювання співгромадян надавати послуги з розміщення, про заохочення тих видів 
бізнесу, які створюють необхідну атрактивність регіону. Це може бути,  наприклад, 
будівництво конгресно - виставкового центру або великого парку розваг, підтримка в 
організації тих подій, які зможуть залучати туристів на системній основі в залежності від 
розміру і особливостей території. 

Для професійного виконання цих функцій, потрібно спочатку передбачити 
відповідні рішення при плануванні розвитку території, продумати адекватні механізми в 
практиці підтримки того чи іншого виду бізнесу, передбачити бюджетні стимулятори. 
Закон України «Про туризм» закріплює певні повноваження місцевих органів влади в 
галузі туризму такі як розробка місцевих програм розвитку туризму, залучення 
підприємств, установ і організацій до розв’язання проблем розвитку туризму, сприяння 
охорони та збереження туристичних ресурсів, тощо [3]. Однак, необхідно вказати,  що 
більшості місцевих органів влади на сьогоднішній момент вкрай бракує фахівців, здатних 
професійно із знанням справи організувати цю роботу. На ступінь ефективності роботи 
впливає і відсутність оперативної системи збору та аналізу статистичної інформації, 
пов'язаної з «туристичною економікою» територій та особливостями кон'юнктури 
туристичного ринку, і необхідністю професійно оцінювати дії територій-конкурентів з 
точки зору стратегічного розвитку. 

Втім на думку автора, навіть об'єднані зусилля місцевого бізнесу в більшості 
випадків не зможуть впоратися із завданнями стратегічного комплексного планування 
всієї структури дестинації - для цього потрібно виділяти державні бюджетні кошти, 
залучати додаткові людські ресурси. Але в окремих сферах саме професійний бізнес може 
запропонувати найбільш вдалі рішення. Скажімо, в питаннях раціоналізації організації 
руху екскурсійних автобусів, ніхто не знає краще проблематики розв’язання цього 
питання, ніж спеціалізовані компанії. 

Слід відзначити, що схема об'єднання інтелектуальних ресурсів влади і бізнесу для 
вирішення подібних завдань вже існує як у теоретичному, так і в практичному плані, 
йдеться, зокрема, про створення і організацію місцевих координаційних рад з питань 
туризму і курортів для українських реалій, їх здатність пропонувати оптимальні рішення. 
З однією тільки поправкою - ця структура повинна формуватися на основі відповідального 
і «порядного» партнерства та за участю основних учасників туристичного ринку, які 
представляють усі сегменти туріндустрії - від транспортних послуг до харчування, і 
безумовно, профільних професійних організацій (якщо вони фактично, а не номінально, 
представляють відповідний сектор туристичної діяльності). 

Така рада може стати ефективним інструментом державно-приватного партнерства 
в розвитку регіону як туристичної дестинації, якщо організувати його роботу належним 
чином. Механізми побудови таких рад також відомі – це створення тимчасових або 
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постійних робочих груп і комісій для підготовки якісних рішень місцевої ради та 
контролю за їх виконанням. Це стосується практично всіх складових якості турпродукту і, 
особливо, організації маркетингу конкретного центру туризму. 

Слід зазначити, що саме в маркетинговій діяльності бізнес буде відчувати себе 
набагато впевненіше, хоча б тому, що турбізнес щодня займається реалізацією свого 
продукту, витрачає на це власні кошти і тому ретельно аналізує ефективність різних 
маркетингових заходів та інструментів, які за своєю суттю однакові як для окремого 
бізнесу, так і для дестинації  в цілому. 

Місцеві ж органи влади, які планують і, як правило, фрагментарно  розвивають 
рекламну діяльність території (при наявності коштів), найчастіше не мають достатньої 
інформації про кінцеву ефективності своїх зусиль. 

Моделі успішного поєднання зусиль влади і бізнесу у справі створення 
ефективного механізму управління та розвитку дестинації вже є. У Києві, де нещодавно за 
спільною ініціативою громадської організації - Ради з питань туризму і курортів та міської 
влади - була створена спеціальна комісія при координаційній міській раді з туризму. Її 
головним завданням є аналіз існуючої ситуації та подальша розробка системної 
маркетингової стратегії української столиці на внутрішньому і зовнішніх ринках, 
заснованої на об'єднанні ресурсів влади та турбізнесу.  

Діюче українське законодавство з точки зору маркетингу та просування тур 
продукту закріплює певні функції місцевих органів влади такі як проведення соціальної 
реклами туристичних ресурсів, утворення відповідних інформаційних центрів для 
просування турпродукту на ринках туристичних послуг з належним інформаційно-
рекламним забезпеченням. Сучасні інформаційні технології, мережі та системи дають 
змогу ефективно реалізовувати основні напрями діяльності в галузі туризму, а саме: 
довідкову діяльність; рекламу туристичних можливостей; маркетинг послуг і тур 
продукту; замовлення і продаж тур продукту і послуг; моніторинг, аналіз та планування 
туристичної діяльності; розробку тур продукту; автоматизацію роботи суб’єктів 
туристичної діяльності. Проведення соціальної реклами туристичних ресурсів є важливим 
державним елементом пропагування туристичних можливостей відповідного регіону [4]. 

Однак, окремо організований формат партнерства в маркетинговій сфері важливий 
при любому форматі взаємодії. Навіть якщо можливості місцевого бюджету дозволять 
створити окреме комунальне підприємство, яке займеться питанням маркетингового 
просування регіону, громадська комісія створена на основі державно – приватного 
партнерства в підсумку необхідна як гарантія планування і контролю професійної та 
ефективної діяльності такого підприємства. Таке підприємство в подальшому може бути 
перетворене у формат спільного бізнесу з економічною участю зацікавлених учасників, як 
це функціонує у провідних туристичних країнах. 

У маленьких містах, де створювати окрему фірму для маркетингу дестинації немає 
можливості, саме така рада і буде основним організатором роботи, плануючи рекламно-
інформаційний процес в цілому і знаходячи виконавців для виконання окремих завдань. 

Хочеться додати, що описані формати співпраці в управлінні регіоном як центром 
туризму діють у багатьох країнах Європи - їх висока ефективність пов'язана, щонайменше, 
з двома речами - набагато більш розвиненим ринком туризму та історичними традиціями 
в організації взаємозв'язку суспільства і влади. Це, в значній мірі і пояснює їх велику 
конкурентоспроможність, активність і ефективність діяльності на міжнародному ринку 
туризму. 

Але навіть якщо скоротити розриви в обсязі туристичного ринку і зрілості в плані 
демократичних суспільних відносин, що нам так швидко не вдасться, багато конкретних  
механізмів та рішень в управлінні дестинацією можна запозичити з європейського досвіду 
вже зараз. 
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У першу чергу йдеться про якісні ІТ- механізми, які вже повсюди  використовують 
муніципалітети для формування баз даних, організації стійкої роботи туристичного сайту, 
забезпечення діяльності системи турінформації для туристів і т.д. 

На думку західних експертів, сьогодні одним з шляхів управління дестинацією є  
DMS Destination Management Systems, яка може успішно вирішувати наступні 
узагальненні завдання: 

• Інформаційне забезпечення - збір та обробка всієї доступної інформації про 
турпродукт регіону; 

• Маркетинг - презентація дестинації в оптимальній формі для всіх сегментів 
потенційних відвідувачів; 

• Генерування бізнесу - доставка кінцевих замовлень для готелів, відвідувачів для 
атракції, організаторів виставок, конференцій і фестивалів тощо; 

• Навчання  - підвищення стандартів у сфері надання послуг, впровадження 
світових програм якості; 

• Дослідження - моніторинг економічної активності у сфері туризму, бенчмаркінг, 
визначення трендів і розробка нових стратегій розвитку на основі цього [5]. 

Така модель дозволить зв'язати десятки і сотні невеликих бізнесів в регіоні з 
світовим туристичним ринком через відпрацьовані моделі глобальної дистрибуції 
турпродукту. Ті економічні рішення, які не зможе дозволити собі окремий малий бізнес, 
можуть бути цілком доступні завдяки об'єднанню всіх ресурсів у регіоні. DMS є 
потужним консолідуючим механізмом для локальних організацій з управління дестинації, 
дозволяючи збирати, обробляти і поширювати комп'ютеризовану інформацію про регіон, 
місто і т.д. 

Важливо підкреслити, що ця система дозволяє підтримувати функції бронювання і 
реалізації послуг і продуктів місцевої турідустрії. Таким чином відпрацьована система 
допомагає розвитку місцевого малого та середнього бізнесу, особливо того, який не має 
доступу до досить дорогих систем он-лайн бронювання. Одночасно, система створює 
умови для сталої роботи місцевої структури, що займається маркетингом дестинації, за 
рахунок надходження винагороди від реалізації послуг місцевого бізнесу. 

Важливим чинником на користь запровадження такої системи є значне зменшення 
витрат регіону і бізнесу на непродуктивні або неадекватні форми комунікацій та 
дистрибуції. Саме тому можливості DMS як продукту набагато ширше, ніж просто 
туристичний вебсайт регіону або система бронювання регіональних послуг - це 
інтегроване рішення, що дозволяє охопити практично всі принципово важливі для 
управління дестинації питання. 

На жаль, сьогодні ми можемо говорити тільки про зарубіжний досвід 
впровадження Destination Management Systems. Складно оцінити і переваги різних 
постачальників таких рішень, на ринку немає явного монополіста, який міг би бути 
рекомендованим для реалізації поставлених завдань. Очевидно, що для того, щоб 
рекомендувати в Україні впровадження того чи іншого рішення, потрібно як мінімум 
порівняти професійно кілька таких систем. 

На підставі викладеного можна дійти таких висновків: 
По-перше, впровадження формату Destination Management Systems в практику 

якогось регіону варто було б провести як пілотний проект для всієї країни, можливо, 
залучаючи до його реалізації джерела технічної допомоги і потім рекомендувати для 
впровадження в усіх потенційно «туристичних» містах України. І тоді вже централізовано 
організувати спеціальний курс навчання місцевих фахівців, які відповідатимуть за роботу 
як цього механізму, так і всієї системи управління дестинації в цілому. 

По-друге, проведення гнучкої державної податкової політики, залучення інвестицій 
у розвиток інфраструктури туризму, збереження рекреаційних ресурсів дасть можливість 
збільшити надходження до бюджету, сприятиме створенню потужної туристичної галузі, 
зростанню життєвого рівня населення регіонів України, дотриманню екологічної безпеки, 
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збереженню пам’яток історії та культури, піднесенню духовного потенціалу суспільства, 
зростанню міжнародного авторитету України як східнослов’янської туристичної Мекки.   

По-третє, концепт «дестинація» (destination) є базовим системоутворюючим 
концептом туристичної концептосфери, що вибудовує в тому числі цілеспрямоване 
осмислення феномену туризму. При цьому сама дестинація як туристична реалія є 
структурним елементом системи міжнародного туризму. 
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Abstract: The following article is going to discuss and critically evaluate the key theories and the current empirical studies related to 

subsidiary strategy and its relationship with the multinational corporation’s (MNC) headquarters (HQ). The following study provides the critical 
discussion of the literature on subsidiary autonomy. The article conceptualises HQ-subsidiary relationships and provides the evaluation of 
subsidiary models, determining the role of subsidiary and discussing conceptual academic typologies of multinational subsidiaries. 
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Statement of the problem. A fundamental research area in the management of MNCs 

relates to the study of the headquarters–subsidiary relationship. Managing headquarters-
subsidiary relationships is a strategic task for managers of multinational corporations and is an 
area that has attracted considerable academic and practical interest. Multinational enterprise 
consists of geographically dispersed subsidiary units which control differentiated stocks of 
resources; these subsidiaries are legally owned and report to parental organizations and, 
consequently, are managed by the latter [2]. The traditional view on foreign direct investment 
assumes a hierarchical relationship between the HQ of an MNC and its foreign affiliates [33]. 
Supporters of this view argue that a MNC generates technological knowledge at the headquarters 
and then spreads it to affiliates worldwide while expecting them to operate in agreement with the 
corporate global strategy/vision [1]. However, Buckley and Ghauri [7] state that since the early 
80s there has been a shift away from such a one-direction and hierarchical relationship. Since 
that MNE have tended to employ a federal structure of business units which allowed each such 
unit to outsource expertise from this federation/network [33; 7; 85]. This shows how subsidiary 
role has changed over the past three decades. 

Ambos, Andersson and Birkinshaw [2] argue that a parental organization cannot fully 
control all decisions across corporate units due to the significant size of a MNE. Although a 
parental organization largely impacts on subsidiary strategy and activities, subsidiaries can set 
their own strategic priorities and they have ability to determine the scale and scope of their own 
business activities [11; 2; 12] consolidate this view with claiming that headquarters acts as an 
orchestrator of resources and knowledge rather than an authoritarian planner. Owing to the fact 
that most of subsidiaries are far from its parental organizations but play key strategic role, HQs 
do not rely only on formal authority to govern and control over affiliates. The literature on 
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control identifies two large instruments: operational (mainly formal) and strategic (mainly 
informal) control systems [24; 2; 21]. Ambos, Andersson and Birkinshaw [2] summarise that 
control is mostly realized through a set of direct formal procedures (e.g. budget and capital 
investment reviews) and informal instruments of influence (e.g. hiring of certain people into key 
positions, regional managerial boards, incentive schemes). Lovett, Perez-Nordtvedt and Rasheed 
[21] argue that operational control is aimed to facilitate the meeting of short-term financial goals 
whereas strategic control focuses on long-term objectives.  

The purpose of the article. The following article is going to discuss and critically 
evaluate the key theories and the current empirical studies related to subsidiary strategy and its 
relationship with the multinational corporation’s (MNC) headquarters (HQ). The following study 
provides the critical discussion of the literature on subsidiary autonomy. The article 
conceptualises HQ-subsidiary relationships and provides the evaluation of subsidiary models, 
determining the role of subsidiary and discussing conceptual academic typologies of 
multinational subsidiaries. 

Defining strategic role of subsidiary: conceptual models. Since the 1980s, there has 
been a growing attention in the MNE subsidiary as the subject of research (e.g. White and 
Poynter in [34]; Bartlett and Ghoshal in [3]; Jarillo and Martinez in [18]; Birkinshaw and Hood 
in [5]; Taggart in [32]; Gupta and Govindarajan [13; 14]; Hogenbirk and van Kranenburg in 
[17]). The relationships between HQ and subsidiary were initially considered as an agency 
dilemma, with the focus specifically on how parent organization could reduce opportunistic 
behaviour in their subsidiaries [30]. The literature on MNC management highlights the 
snowballing importance of the roles and strategies of overseas affiliates. Several typologies have 
been proposed (see Table 1), with the fundamental idea that different affiliates may play diverse 
roles within the multinational corporation.  

 

Table 1 Main characteristics of selected subsidiary typologies [10] 
 
Product-market-value added framework. The pioneering study in subsidiary strategy, 

White and Poynter’s [34] Product-market-value added framework divides business 
roles/strategies adhered by affiliates into 5 groups, determined by the activities of affiliates with 
reference to the product, market and value added scopes. Consequently, five types of subsidiary 
strategies can be identified regarding the different mixtures of these three dimensions (product-
market-value added dimensions).  

The first one, a miniature replica subsidiary strategy, is aimed to manufacture and market 
some of the parent’s products or related products in the host country market. With regard to the 
extent of product and marketing adjustments implemented by an affiliate, there can be three sub-
strategies: an adopter, an adapter and an innovator. The second one, a marketing satellite 
subsidiary strategy, is aimed to market products manufactured centrally into the local trading 
area. The third one, a rationalised manufacturer subsidiary strategy, is aimed to produce a 
selected set of components or products for multi-country market. The fourth strategy, a product 
specialist subsidiary, is aimed to develop, produce, and market a limited product line for global 

Source Dimensions Subsidiary Types 
White/Poytner 1984 -Geographic scope and product scope 

-Geographic scope and value-added scope 
-Miniature Replica, Product Specialist, Strategic Independent 
-Marketing Satellite, Miniature Replica, Rationalized 
Manufacturer, Strategic Independent 

Bartlett/Ghoshal 1986 Capabilities and strategic importance Black Holes, Local Implementers, Contributors, Strategic 
Leaders 

Jarillo/Martinez 1990 Integration and responsiveness Receptive, Autonomous, Active 
Gupta/Govindarajan 

1991 
Knowledge outflows and inflows Local Innovator, Implementers, Global innovator, Integrated 

Player 
Birkinshaw/Morrison 

1995 
Extracted from literature Local Implementer, Specialized Contributor, World Mandate  

Taggart 1997 Autonomy and decision making Partner, Collaborator, Militant, Vassal 
Taggart 1998 Integration and Responsiveness Autonomous, Receptive, Constrained, Quiescent 
Randoy/Li 1998 Resource inflows and outflows Resource User, Resource Independent, Resource Provider, 

Networker 
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market. Lastly, the fifth strategy, a strategic independent subsidiary, is aimed to develop lines of 
business for either an individual local, multi-country or global market [34].  

The Product-market-value Added framework has raised concerns over its narrow 
prospect; this typology does not examine any interplay between a multinational subsidiary and a 
national business system, which according to Wang, Liu and Li [3] is essential owing to the fact 
that environmental changes undoubtedly affect subsidiary strategy and performance. 

Integration-localisation framework. Integration-localisation framework evolves from 
three studies - firstly developed by Bartlett [4], followed by Bartlett and Ghoshal [3] and, finally, 
modernised by Taggart [32]. Bartlett [4] presents the coordination-integration framework in 
which the author distinguishes three types of international business organizations: global (high 
global coordination-integration but low national responsiveness-differentiation), transnational 
(high global coordination-integration and high national responsiveness-differentiation) and 
multinational (low global coordination-integration but high national responsiveness-
differentiation). Subsequently, Bartlett and Ghoshal [3] employ the dimensions of integration 
and localization in order to distinguish three categories of foreign affiliates: 
 An active subsidiary (a high level of integration + a high level of localization) 
 A receptive subsidiary (a high level of integration + a low level of localization). 
 An autonomous subsidiary (a low level of integration + a high level of localization).  

In both studies [3; 4], the authors argue that there is no possible strategy for multinational 
affiliate with the low degree of both integration and localisation. Therefore, the bottom left 
corner of the Integration-localisation framework is unfilled. However, Taggart [32] extends 
Integration-localization framework (see Figure 1) by identifying this fourth type of subsidiary, 
which author names ‘a quiescent subsidiary’. This fourth type has the low degree of integration 
and localization.  

Taggart [32] criticizes Bartlett and Ghoshal’s initial theoretical framework, suggesting 
that the interpretation and discussion of the model was mostly from the parent organization 
perspective. Wang, Liu and Li [33] consolidate this criticism claiming that MNE subsidiary 
strategies can be also affected by the host country environment.  
 

 
Figure 1 Four types of subsidiary roles [32, p.667]. 

 
Overall, the Integration-localization framework is a beneficial tool for explaining the 

functioning of MNCs as it examines both the internal co-ordination and external reaction to host 
country conditions and demands. Nevertheless, as well as product-market-value framework, the 
integration-localization framework focuses too much on the internal issues facing MNCs, and 
not enough to how MNCs interrelate with a national business system.  

Knowledge Flows-based framework. One of the most powerful conceptual studies in 
the area of subsidiary strategy is Gupta and Govindarajan’s [13; 14] Knowledge Flows-based 
framework which proposes the typology of subsidiary roles/strategies depending on knowledge 
flows across a MNE. According to Gupta and Govindarajan [13], a MNC can be defined as a 
network of transactions that contains product flows, capital flows and technology and knowledge 
flows. The authors especially emphasise the latter. Gupta and Govindarajan’s [13] conceptual 
study differentiates two dimensions of knowledge flows. The first one, the magnitude of 



  181

transactions, refers to the degree to which MNE subsidiary takes part in knowledge flow. The 
second, the directionality of the transactions, refers to the aspect whether a subsidiary is the 
provider or receiver of knowledge. The combination of these two dimensions (see Figure 2) will 
lead to four generic subsidiary roles/strategies: 

 Global Innovator (high outflow + low inflow). This type is a source of knowledge for 
other business units.  

 Integrated Player (high outflow + high inflow) takes part in knowledge transfers to other 
business units, although this type of subsidiary is simultaneously receiving the end of 
knowledge transfers from other corporate units. 

 Implementer (low outflow + high inflow) does not usually take part in extensive 
knowledge creation and, therefore, transfer little knowledge to other corporate units. It 
means that Implementers largely rely on knowledge transfers from either headquarters or 
other organizational units.    

 Local Innovator (low outflow + low inflow) is autonomous type of subsidiary but who 
takes a serious part in knowledge creation process, although it neither transfer this 
knowledge to other subsidiaries nor receive this knowledge [13]. 
 
 

 
Figure 2 Knowledge-based Framework [13, p.774]. 

 
A few concerns arise around this typology. Firstly, the Knowledge Flows-based framework has 
not been subjected to much empirical validation [15]. Secondly, Gupta and Govindarajan’s [14] 
own empirical research has some limitations. Each of their hypotheses only appreciate two 
opposite subsidiary types and simply expect the remaining two types to fall in between.  

Integration and Responsiveness paradigm. Developed by Prahalad and Doz [26], the 
Integration - Responsiveness (I-R) paradigm works as the framework for identifying and 
examining MNS strategies at the both headquarters and subsidiary levels. This framework has 
been empirically tested in both developed economies (e.g. by Taggart in [32]) and emerging 
economies (e.g. by Luo in [22]), as well as in both single-industry study (by Johnson in [19]) and 
in multi-industry study (by Roth and Morrison in [28]). The principal statement of the 
Integration and Responsiveness framework is that multinational corporations on the one hand 
must balance the necessity to be responsive to host country conditions imposed by government 
or market demands, and on the other hand, need to exploit market deficiencies due to numerous 
host country environments. According to I-R framework, the notion of integration means to 
exploit benefits worldwide, whereas the concept of responsiveness emphasises on the need for 
local presence and adaptation; therefore these two dimensions proceed in opposite directions 
[16].  

Summary of key points. Subsidiary typology literature tends to have similar patterns, 
both conceptually and empirically. Typologies are related with idealized strategies for running 
overseas operations and hence subsidiary types correspond to the different strategic roles. 
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Therefore, roles, types and strategies are identical categories within this academic field. 
Subsidiary typologies are focused on one or two key variables that help to differentiate 
subsidiary roles. Consequently, two/three/four types of subsidiary exist and a particular 
subsidiary carries out only one role. However, Boehe [6] argues that several different strategic 
roles may coexist in one subsidiary. The vast majority of studies on subsidiary roles have been 
conceptual rather than empirical [35]. The empirical studies examine subsidiary typologies and 
offer the evidence used in the samples of MNC subsidiaries that operate in Western Europe, the 
USA, the UK, Japan [10]. It seems that the emerging economies were not the subject of 
empirical examination. It might be assumed that findings from developed economies cannot 
work as evidence in emerging economies. Moreover, the empirical studies have been conducted 
on an inadequate sample space [10]. The tendency shows that empirical studies concentrate on 
multinational affiliates from a small number of locations [25]. For instance, some researchers 
(e.g. Johnston and Menguc in [20]; Luo in [22]; Qu in [27]) conducted their research in a single 
country. 

Subsidiary autonomy appears to be the key concept in the different models of subsidiary 
strategies/roles. National responsiveness is positively associated with greater autonomy, whereas 
global or regional integration restrain subsidiary autonomy. 
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Анотація. У статті визначено перелік факторів, що впливають на забезпечення соціальної безпеки національної економіки, 

проведена їх класифікація і виокремлено ключові з них. Встановлено, що до останніх належать: соціальна стабільність, рівень 
життя, рівень соціальної рівності в суспільстві, доходи населення, рівень розвитку галузей національної економіки, представлено їх 
загальну характеристику. 

Ключові слова: соціальна безпека національної економіки, національна економіка, фактори забезпечення соціальної безпеки 
національної економіки, управління. 

Аннотация. В статье определен перечень факторов, влияющих на обеспечение социальной безопасности национальной 
экономики, проведена их классификация и выделены ключевые из них. Установлено, что к последним относятся : социальная 
стабильность, уровень жизни, уровень социального равенства в обществе, доходы населения, уровень развития отраслей 
национальной экономики, представлено их общую характеристику. 

Ключевые слова: социальная безопасность национальной экономики, национальная экономика, факторы обеспечения 
социальной безопасности национальной экономики, управления. 

This article contains a list of factors that affect the provision of social security of the national economy and their classification singles 
out the key ones. Established that the latter includes: social stability , quality of life, level of social equality in society, income, level of 
development of national economy and presented their general characteristics. 

Keywords: social security of the national economy, national economy, ensuring social safety factors of national economy, 
management. 

 
Актуальність тематики дослідження. Соціальна безпека національної економіки 

безумовно є однією з ключових цілей держави, на досягення якої спрямовується 
відповідний комплекс управлінських заходів. Як відомо, національна економіка країни в 
цілому та її соціальна безпека, зокрема, є відкритою системою, що відчуває вплив 
різноманітних факторів внутрішнього й зовнішнього середовища. Саме вони і визначають 
ступінь та ефективність забезпечення соціальної безпеки національної економіки. Точний 
перелік таких факторів, як показує аналіз наукових джерел, на сьогодні в Україні не 
сформований, що пов’язано з недослідженістю самої категорії «соціальна безпека 
національної економіки» та її ототожненням у науці і практиці з категоріями «економічна 
безпека» чи «соціальна безпека». Це породжує суттєві проблеми при ухваленні 
управлінських рішень у сфері забезпечення соціальної безпеки національної економіки, 
оскільки дія всіх  факторів, що чинять на неї вплив, не враховується. Відповідно виникає 
необхідність чіткого визначення та систематизації і ранжування впливаючих на соціальну 
безпеку національної економіки зовнішніх і внутрішніх факторів та проведення 
харакетристики їх впливу й особливостей взаємодії. Це і обумовлює актуальність 
тематики даного дослідження. 

Ступінь наукового вивчення проблеми. Окреслену проблематику, в тій чи іншій 
іпостасії, найбільш грунтовно розкривають у своїх працях такі вчені: В.М. Геєць, З.С. 
Варналій, О.О. Давидюк, Б.М. Данилишин, Г.Г. Старостенко, В.І. Куценко, Е.М. Лібанова, 
О.Ф. Новикова, О.О.Штельмах, Н.С. Палій, А.А. Чухно та ін. Отримані ними в ході 
проведення наукових досліджень результати несуть у собі високий рівень теоретичного й 
практичного значення. Але постійна мінливість зовнішнього і внутрішнього середовища 
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існування соціальної безпеки національної економіки призводить до постійних 
трансвормацій відповідних впливаючих на неї факторів, що вимагає проведення 
постійного наукового пошуку в цій сфері та ще раз підтверджує актуальність обраної 
тематики дослідження. 

Мета статті. Визначити перелік факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, 
що впливають на забезпечення соціальної безпеки національної економіки, й на основі 
аналізу і систематизації провести їх класифікацію та виокремити й охарактеризувати 
ключові з них.  

Виклад основного матеріалу. Враховуючи той факт, що поняття «соціальна 
безпека» національної економіки на сьогодні в Україні не достатньо поширене в науці й 
на практиці, як уже вище зазначалося, виникають різні проблемні аспекти щодо чіткого 
визначення впливаючих на нього факторів. Так, вітчизняні науковці часто ототожнюють 
фактори, що впливають на систему соціальної ефективності національної економіки, з 
факторами соціальної чи економічної безпеки. Відповідно такими факторами є: доходи 
населення, рівень життя, соціальний захист населення, соціальна стабільність, рівень 
людського розвитку, демографічна ситуація, рівень безробіття, рівень заробітної плати, 
пенсійне забезпечення, розвиток середнього класу, рівень бідності населення, стан ринку 
праці, стан суспільно-політичної ситуації в країні, норматино-правове поле, рівень 
тінізації національної економіки, стабільність фінансової сфери, рівень розвитку галузей 
національної економіки, торговельний баланс держави, ціни на енергоресурси, рівень 
соціальної рівності в суспільстві, диференціація доходів, рівень інфляції, стан банківської 
системи, рівень бюджетного дифіциту (профіциту), інвестиційна привабливість 
національної економіки, податкова система, рівень корупції тощо [1; 2; 3; 4]. 

Як бачимо, спектр виокремлюваних наукою факторів, що впливають на соціальну 
безпеку національної економіки, доволі широкий. Це ускладнює можливість грунтовного 
дослідження впливу кожного з них та виникаючого у результаті їх взаємодії 
синергетичного ефекту. Відповідно з’являються  серйозні перешкоди при проведенні 
аналізу й прийнятті на його основі своєчасних та оптимальних управлінських рішень. 
Ситуація ускладнюється ще й тим, що частина з вищезазначених факторів безпосередньо 
не стосується досліджуваної сфери і відповідно не може вважатися факторами 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки. 

На наш погляд, з усього вищепереліченого комплексу факторів безпосереднє 
відношення до системи соціальної безпеки національної економіки мають лише такі з них: 
доходи населення, рівень життя, соціальний захист населення, соціальна стабільність, 
рівень людського розвитку, демографічна ситуація, рівень безробіття, розвиток 
середнього класу, стан ринку праці, норматино-правове поле, рівень тінізації національної 
економіки, стабільність фінансової сфери, рівень розвитку галузей національної 
економіки, торговельний баланс держави, рівень соціальної рівності в суспільстві, рівень 
інфляції, рівень бюджетного дифіциту (профіциту). Дані фактори здійснють 
безпосередній вплив на систему соціальної безпеки національної економіки і тому в ході 
подальшого дослідження ми будемо враховувати лише їх.  

На нашу думку, для ефективного аналізу впливу згаданих факторів на забезпечення 
соціальної безпеки національної економіки необхідним є проведення їх класифікації за 
відповідними ознаками. Саме на основі такої класифікації має бути здійснено 
виокремлення ключових серед них. 

Відповідно до всього вищесказаного ми вважаємо, що всі впливаючі на 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки фактори необхідно 
класифікувати таким чином:  

1. Відповідно до середовища впливу: 
- фактори зовнішнього середоваща (демографічна ситуація, норматино-правове 

поле, рівень тінізації національної економіки, стабільність фінансової сфери, рівень 
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розвитку галузей національної економіки, торговельний баланс держави, рівень інфляції, 
рівень бюджетного дефіциту (профіциту), стан ринку праці); 

- фактори внутрішнього середовища (доходи населення, рівень життя, соціальний 
захист населення, соціальна стабільність, рівень людського розвитку, рівень безробіття, 
розвиток середнього класу, рівень соціальної рівності в суспільстві). 

2. Відповідно до способу впливу: 
- фактори прямої дії (доходи населення, рівень життя, соціальний захист населення, 

соціальна стабільність, рівень людського розвитку, рівень соціальної рівності в 
суспільстві, рівень розвитку галузей національної економіки); 

- фактори непрямої дії (демографічна ситуація, рівень безробіття, розвиток 
середнього класу, стан ринку праці, нормативно-правове поле, рівень тінізації 
національної економіки, стабільність фінансової сфери, торговельний баланс держави, 
рівень інфляції, рівень бюджетного дефіциту (профіциту). 

3. За ступенем впливу: 
- ключові фактори (соціальна стабільність, рівень життя, рівень соціальної рівності 

в суспільстві, доходи населення, рівень розвитку галузей національної економіки); 
- допоміжні фактори (соціальний захист населення, рівень людського розвитку, 

демографічна ситуація, рівень безробіття, розвиток середнього класу, стан ринку праці, 
нормативно-правове поле, рівень тінізації національної економіки, стабільність фінансової 
сфери, торговельний баланс держави, рівень інфляції, рівень бюджетного дефіциту 
(профіциту). 

Як бачимо з передставленої класифікації всі діючі на соціальну безпеку 
національної економіки фактори поділяються на ряд груп. Водночас усі вони діють у 
тісному взаємозв’язку, але сила їх впливу безумовно є різною. Саме на основі цього і 
визначаються ключові з цих факторів, які, як ми бачимо, одночасно є факторами прямої 
дії незалежно від середовища, до якого вони належать. 

Ще раз зазначимо, що, на наш погляд, саме такі фактори, як соціальна стабільність, 
рівень життя, рівень соціальної рівності в суспільстві, доходи населення, рівень розвитку 
галузей національної економіки, впливають на забезпечення соціальної безпеки 
національної економіки. Це обумовлено в першу чергу тим, що основою соціальної 
безпеки національної економіки є стабільний економічний розвиток держави, за якого 
забезпечується формування і дотримання високих соціальних стандартів. Дані фактори є 
визначальними при цьому. Усі ключові фактори впливають на забезпечення соціальної 
безпеки національної економіки в комплексі, перебуваючи у тісному взаємозв’язку як між 
собою, так і з іншими (допоміжними) вищенаведеними факторами (мал.1). 
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доходи 
населення 

 
Мал. 1. Фактори забезпечення соціальної безпеки національної економіки 

Для більш чіткого розуміння впливу кожного з ключових факторів на соціальну 
безпеку національної економіки пропонуємо провести їх характеристику з позицій 
предмета нашого дослідженння. Розпочати пропонуємо з такого фактора, як доходи 
населення. 

У загальному під ним прийнято розуміти «сукупність коштів і витрат у 
натуральному виразі для підтримання фізичного, морального, економічного й 
інтелектуального стану людини». Розрізняють грошові й натуральні доходи. Формування 
грошових доходів здійснюється за рахунок оплати праці працівників, виплат із соціальних 
фондів (соціальних трансфертів), підприємницьких доходів, доходів від власності, доходів 
від особистого підсобного господарства та індивідуальної трудової діяльності, інших 
доходів (аліментів, гонорарів, благодійної допомоги тощо). Натуральні доходи включають 
продукцію особистого підсобного господарства, що використовується на особисте 
споживання, а також трансферти в натуральній формі [5]. Даний фактор чинить прямий 
вплив на соціальну безпеку національної економіки, оскільки, чим вищі доходи має 
населення країни, тим вищою вона є. Він не діє відособлено і безпосередньо лише на 
соціальну безпеку національної економіки, а й чинить вплив на інші описані вище 
фактори. Отже, безпосередньо він впливає на рівень життя та соціальну стабільність, а 
опосередковано – на демографічну ситуацію в державі, рівень людського розвитку, 
розвиток середнього класу тощо. На всі згадані фактори соціальної безпеки національної 
економіки він також чинить прямий вплив (чим вищим є рівень доходів населення, тим 
вищі показники вони мають). 

Іншим ключовим фактором системи соціальної безпеки національної економіки є 
рівень життя. У науці прийнято вважати, що даний фактор – це соціально-економічна 
категорія, яка відображає ступінь розвитку і задоволення фізичних, духовних і соціальних 
потреб населення, а також умови в суспільстві для розвитку і задоволення цих потреб. 
Рівень життя населення залежить від економічного потенціалу і значною мірою 
визначається величиною валового внутрішнього продукту (ВВП) і структурою його 
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використання. Джерелом підвищення рівня життя населення є зростання національного 
доходу [6]. Він, як і попередній фактор, також чинить прямий вплив на забезпечення 
соціальної безпеки національної економіки. Отже, чим вищим є рівень життя населення, 
тим вищою є і соціальна безпека національної економіки. Він також не діє на 
досліджувану сферу відособлено а перебуває в тісному взаємозв’язку з іншими 
факторами, впливаючи на них. Так, цей фактор безпосередньо взаємодіє з факторами 
доходів населення, рівня людського розвитку, соціального захисту населення та має 
опосередковані зв’язки з факторами демографічної ситуації, рівня розвитку середнього 
класу, рівня тінізації національної економіки тощо. Вплив його на всі вищеперелічені 
фактори як безпосередньої, так і опосередкованої взаємодії, за винятком рівня тінізації 
національної економіки, є прямо пропорційним (чим вищий рівень життя населення, тим 
вищими є результуючі показники цих факторів). 

Ще одним ключовим фактором соціальної безпеки економіки є рівень соціальної 
рівності в суспільстві. У загальному він являє собою суспільний устрій, при якому всі 
члени суспільства володіють однаковим статусом у певній галузі. Даний фактор несе в 
собі політичний та економічний зміст. Політичний аспект соціальної рівності полягає в 
розгляді правил громадського управління: право на участь у виборах, правила визначення 
лідерів, права і обов'язки лідерів, рівність перед законом, тоді як економічний підхід 
розглядає процес розподілу благ: право на роботу, розподіл ресурсів, рівність 
можливостей [7]. Цей фактор також чинить на соціальну безпеку національної економіки 
прямий вплив, перебуваючи при цьому у тісному взаємозв’язку з іншими факторами. 
Вплив проявляється в тому, що чим вищим є рівень соціальної рівності в суспільстві, тим 
вищою є соціальна безпека національної економіки, оскільки вона є захищеною від різних 
потрясінь чи соціальних вибухів. Даний фактор безпосередньо взаємодіє з доходами 
населення, рівнем тінізації національної економіки, розвитком середнього класу, рівнем 
людського розвитку та станом ринку праці, а опосередковано з рівнем безробіття, 
демографічною ситуацією в країні, соціальним захистом населення тощо. На всі 
перелічені фактори за винятком рівня тінізації національної економіки він чинить прямий 
вплив, завдяки якому досягається відповідний синергетичний ефект. 

До ключових факторів соціальної безпеки національної економіки відносять також і 
соціальну стабільність, що являє собою стабільність на соціальному рівні, тобто все, що 
стосується процесів соціальної безпеки та соціального захисту різних верств населення 
[8]. Згаданий фактор також як і всі попередньо схарактеризовані чинить на систему 
соціальної безпеки національної економіки прямий вплив. Останній проявляється у тому, 
що чим вищим є рівень соціальної стабільності, тим вищою є і соціальна безпека 
національної економіки. Фактор соціальної стабільності тісно взаємопов’язаний з 
факторами рівня життя, доходів населення, рівня безробіття та опосередковано діє на 
фактори демографічної ситуації, соціального захисту населення, рівня розвитку 
середнього класу, рівня безробіття тощо. В усіх випадках спостерігається пряма дія. 

Останнім серед ключових факторів забезпечення соціальної безпеки національної 
економіки є рівень розвитку галузей національної економіки Він являє собою стан галузей 
економіки країни у певний історичний момент і характеризується кількома групами 
показників [9]: 

- виробництвом сукупного валового внутрішнього продукту (ВВП), матеріальних 
благ, національного доходу на душу населення; 

- структурою суспільного виробництва (частка промисловості і сільського 
господарства; питома вага виробництва засобів виробництва); 

- кількісним і якісним рівнем зайнятості населення;  
- рівнем використання природних ресурсів; 
- організацією та ефективністю виробництва (рівень продуктивності праці, якість 

продукції тощо). 



  188

Даний фактор як і всі інші чинить прямий вплив на досліджувану сферу, який 
проявляється у тому, що чим розвиненішими є галузі національної економіки, тим вищим 
є рівень її соціальної безпеки. Він також не діє відособлено, а перебуває у тісному 
взаємозв’язку з іншими факторами. Так, найбільший рівень взаємодії спостерігається з 
факторами стану ринку праці, рівня безробіття, нормативно-правового забезпечення, рівня 
бюджетного дефіциту (профіциту). Опосередкований зв'язок присутній з факторами рівня 
тінізації національної економіки, торговельного балансу держави, розвитку середнього 
класу, стабільності фінансової сфери тощо. 

Висновки. Загалом, узагальнюючи результати представленого дослідження, 
можемо зробити ряд висновків: 

- соціальна безпека національної економіки не формується відособлено від 
зовнішнього світу та відповідно відчуває вплив різноманітних факторів як внутрішнього, 
так і зовнішнього середовища; 

- число діючих на забезпечення соціальної безпеки національної економіки 
факторів досить вагоме, але вплив кожного з них різний і відповідно різна його специфіка, 
що дозволяє класифікувати дані фактори за ознаками середовища впливу, ступеня впливу 
та способу впливу; 

- найбільший вплив на соціальну безпеку національної економіки чинять такі 
фактори, як соціальна стабільність, рівень життя, рівень соціальної рівності в суспільстві, 
доходи населення, рівень розвитку галузей національної економіки, які і є ключовими. 
Решта факторів чинить значно менший вплив і відповідно є допоміжними; 

- усі фактори, що чинять вплив на систему соціальної безпеки національної 
економіки, не діють відособлено, а перебувають у тісному взаємозв’язку один з одним. 
Сила таких зв’язків є різною та визначається  відповідно ступеня пов’язаності факторів і 
результату їх впливу; 

- при ухваленні відповідних управлінських рішень з питань державного впливу на 
забезпечення соціальної безпеки національної економіки необхідно враховувати вплив 
кожного з окреслених факторів, його силу та взаємозв’язки з іншими й можливий у 
результаті цього синергетичний ефект. Особлива увага при цьому має приділятися саме 
визначеним ключовим факторам, оскільки їх вплив найсильніший. 
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Анотація. У статті сформовано концептуальні засади підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств 
промисловості, що ґрунтуються на базових принципах та гіпотетичних обґрунтуваннях. Виокремлено блоки комплексу завдань, що 
необхідні для реалізації цілей концептуальних положень та побудови цілісної системи підвищення інноваційної активності й 
економічного зростання в державі. 

Ключові слова: інноваційна активність, концептуальні положення, промисловість, державне регулювання. 
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Аннотация. В статье сформированы концептуальные направления повышения инновационной активности отечественных 
предприятий промышленности, основанные на базовых принципах и гипотетических обоснованиях. Выделены блоки комплекса задач, 
необходимые для реализации целей концептуальных положений, а также построения целостной системы повышения инновационной 
активности и экономического роста в государстве. 

Ключевые слова: инновационная активность, концептуальные положения, промышленность, государственное 
регулирование. 

Annotation. The article generated conceptual basis for raising the innovation activity of domestic industrial enterprises, based on the 
basic principles and hypothetical reasoning. Author determined blocks of complex tasks necessary for the purposes of conceptual positions and 
building an integrated system of increasing innovation activity and economic growth in the country. 

Keywords: innovation activity, conceptual position, industry and government regulation. 

 
Вступ. Нині глобально-цивілізаційні трансформації світового господарства 

потребують перегляду наявних теоретико-методологічних засад економічних відносин. 
Дихотомія сучасного бачення сталого розвитку держави зумовлює делімітацію 
економічних кордонів країни у бік транспарентності. У відповідному контексті активізація 
інноваційних процесів, збільшення сегмента іноземного капіталу та перехід на нові 
технологічні уклади є необхідною передумовою підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств промисловості. Забезпечення сприятливого інвестиційного 
клімату та створення відповідної інституційної інфраструктури на сьогодні неможливе без 
ефективної та функціональної взаємодії науки, бізнесу та державних інститутів, що 
зумовлює пошук новаційних підходів до активізації інноваційних процесів у 
промисловості зокрема та у країні в цілому. Дана ситуація актуалізує перегляд 
методологічних засад державного регулювання та розробку концептуальних положень 
підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств промисловості.  

Вирішенню питань, що пов’язані з переглядом нині існуючих концептуальних 
підходів економічного розвитку, та становленню інноваційної економіки приділили увагу 
ряд зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких: О. Амоша, А. Гальчинський, В. Геєць, 
П. Друкер, Н. Кондратьєв, М. Крупка, В. Макаров, С. Онишко, М. Портер, Л. Федулова, 
Ю. Яковець, С. Юрій та інші. 

Проте, незважаючи на глибокий рівень теоретичного та практичного розкриття 
передумов активізації інноваційних процесів у реальному секторі, окремі аспекти 
економічних взаємовідносин у визначеному форматі, з огляду на світові шоки та 
дисбаланси, залишилися недослідженими у повному обсязі або потребують теоретико-
методологічного перегляду з урахуванням наявного стану, що і зумовило вибір 
тематичного напряму статті. 

Мета дослідження полягає у формуванні концептуальних положень інноваційного 
розвитку вітчизняних підприємств промисловості з урахуванням глобалізаційних 
тенденцій та структурних перетворень.  

Постановка проблеми. Попередні праці [1; 2], у яких було проаналізовано вплив 
державного регулювання на активізацію інноваційних процесів та виокремлено стратегію 
і детермінанти підвищення інноваційної активності у промисловості України, дали змогу 
сформувати головні постулати руху країни в контексті світового інноваційного потоку та 
оцінити важливу роль інноваційної діяльності у супроводженні етапів і фаз виробничого 
циклу промислового виробництва. Проте підвищення рівня інноваційної активності 
вітчизняного підприємництва на сьогодні має корелюватися та враховувати ряд 
специфічних особливостей, серед яких варто виокремити наступні: 

– недостатність фінансування державою інноваційних проектів; 
– нестача внутрішніх та зовнішніх ресурсів вітчизняного підприємництва для 

ведення та пожвавлення інноваційної діяльності; 
– продукування інноваційного розвитку здійснюється у більшості випадків 

науковцями й політиками в дискрептивному та компаративістському аспекті, без належної 
практичної реалізації; 

– відсутність дієвого механізму пожвавлення конкурентоспроможності 
вітчизняного сектора промисловості, що ґрунтується на підвищенні інноваційної 
активності; 

– неузгодженість і недостатня ефективність інструментарію інноваційно-
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інвестиційної, бюджетно-податкової, кредитної, промислової та інших політик, що не 
сприяють, а у багатьох випадках заважають, інноваційному розвитку у країні; 

– слабкість вітчизняного машинобудування, яке має відігравати роль 
каталізатора у науково-технічному й технологічному прогресі, підвищенні наукомісткості 
вітчизняних підприємств промисловості;  

– недосконалість нормативно-правової бази, відсутність налагодженої 
інноваційної інфраструктури тощо.  

На нашу думку, виходом із ситуації, що склалася, є надання державного пріоритету 
розвитку вітчизняному промисловому комплексу, удосконалення існуючого 
організаційно-економічного механізму підтримки інноваційного підприємництва, 
узгодження складових державної політики, становлення на інноваційний шлях розвитку. 

Державне регулювання сьогодні має бути основою соціально-економічної політики 
у країні і спрямовувати свою дію на реалізацію стратегічних і тактичних цілей у сфері 
промислового виробництва з урахуванням результатів наукових досліджень [3, с. 134]. 

Але однією із основних проблем на сьогодні є саме неузгодженість інтересів, дій 
органів влади, бізнесу та науки, що безпосередньо впливає на економічне зростання 
господарюючих суб’єктів і соціальне становище у країні. Недостатньо ефективна 
взаємодія низки складових економічної політики країни (інноваційної, промислової, 
бюджетної, податкової, інвестиційної, грошово-кредитної тощо), що виражається у 
слабкій структурованості цілей, недостатній кількості заходів прямої та непрямої 
підтримки інноваційної діяльності, невтручанні органів державного управління у 
розв’язання нагальних проблем виробництва, призвела до постійного зниження частки 
інноваційно активних підприємств або її статичного стану [4, с. 8]. 

Тому формування концептуальних положень, що містять чітку програму дій щодо 
усунення диспропорції розвитку галузей економіки, визначення пріоритетних напрямів їх 
державної підтримки, покращання механізму управління інноваційною активністю 
підприємств промисловості, є необхідною умовою соціально-економічного, науково-
технологічного зростання країни при реалізації заданого стратегічного курсу побудови 
інноваційної економіки. 

Мета концептуальних положень полягає у визначенні напрямів удосконалення 
інноваційного розвитку вітчизняних підприємств промисловості на основі пріоритетності 
національних інтересів, підвищення рівня їх конкурентоспроможності, інноваційної 
активності з урахуванням економічних, політичних, соціальних, глобалізаційних 
тенденцій та структурних перетворень. 

У процесі дослідження було виявлено ряд загрозливих тенденцій та несприятливих 
умов, що мають потенційні та безпосередні ризики впливу на обраний інноваційний вектор 
стимулювання вітчизняних підприємств промисловості зокрема і економічного зростання в 
цілому. У зв’язку з цим були сформовані гіпотетичні обґрунтування, що лягли в основу 
науково-теоретичного підґрунтя підготовки та реалізації концептуальних положень. Серед 
основних: 

– невідворотність зміни традиційної системи економіки ХХ століття, що не 
дозволяє у повному обсязі забезпечити поступальний розвиток економіки, високий рівень 
національної безпеки, підвищення соціального та якісного рівня життя населення, вимагає 
переорієнтування на новий тип економіки – інноваційний; 

– зростання впливу інноваційної діяльності та її активізація, що нині є 
вагомим елементом конкурентоспроможності, від її розвитку, обсягів та результатів 
залежить і місце держави в рейтингу країн міжнародної економічної спільноти, що 
зумовлює перегляд позицій держави стосовно переходу на інноваційний тип розвитку; 

– зростання ролі держави на макро-, макрорівнях у підвищенні 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств промисловості, що потребує не тільки 
відновлення та переоснащення технологічного та наукомісткого обладнання на 
виробництві, але і посилення впливу управлінської функції на стан методології та 
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організації ведення менеджменту підприємств; 
– загрозливий рівень інноваційно-технологічного відставання промислового 

виробництва, що характеризується відсутністю чітко сформульованих стратегічних 
орієнтирів розвитку промисловості, визначених сфер досягнення і підтримки 
конкурентоспроможності як у контексті внутрішньої соціально-економічної стратегії, так і 
у площині геоекономічних і геополітичних інтересів держави. Незавершеністю системних 
інституційних і ринкових перетворень як необхідної передумови для ефективного 
функціонування та динамічного розвитку промислового комплексу [5];  

– випереджальний рух людського капіталу у подальшому розвитку 
суспільства, де ефективне використання інтелектуальної складової прямо пропорційно 
залежить від вирішення національних проблем екології, енерго-, ресурсозбереження та 
інноваційно-інвестиційних зрушень у державі.  

Відповідно до гіпотетичних припущень та глобалізаційних тенденцій було 
розроблено базові принципи щодо ефективної реалізації концептуальних положень 
розвитку промисловості на основі підвищення її інноваційної активності, серед яких варто 
виділити такі: 

– стратегічної відповідності, уся діяльність підприємств промисловості, що 
орієнтована на управління інноваційною діяльністю, повинна відповідати стратегічним 
цілям розвитку підприємства зокрема та інноваційно-інвестиційної стратегії держави в 
цілому; 

– збалансованості, забезпечення розвитку галузей промисловості на основі 
підвищення складової їх інноваційної активності, може супроводжуватися одночасним 
підйомом і спадом різних галузей промисловості, тому принцип збалансованості 
необхідний для балансу між пріоритетами розвитку та тенденціями поточного стану 
галузей; 

– динамічності, що необхідний для врахування тенденцій змін інноваційного 
процесу; 

– комплексності, інноваційна активність не є однорідним та однофакторним 
явищем і залежить від багатьох напрямів діяльності (наукових, організаційних, 
економічних, кадрових, фінансових), що повинні бути інтегровані в єдиний комплекс; 

– адаптивності, система повинна своєчасно та ефективно реагувати на зміни 
внутрішнього та зовнішнього середовища; 

– об’єктивності, принцип урахування галузевих особливостей при розробці 
методологічних положень інноваційної складової окремо взятої галузі промисловості; 

– узгодженості, урахування суспільних, приватних та державних інтересів при 
побудові концептуальних положень; 

– пріоритетності національних інтересів, концептуальні положення мають 
сприяти насамперед зростанню конкурентоспроможності вітчизняної промисловості та 
відповідати стратегічним планам економічного розвитку. 

Реалізація цілей концептуальних положень полягає у чіткому виконанні чотирьох 
основоположних блоків завдань: 

– інституційно-правових; 
– методологічних; 
– методичних; 
– професійних. 
Інституційно-правовий блок завдань концептуальних положень відповідає за 

визначення пріоритетних напрямів формування законодавчих передумов забезпечення 
ефективної державної політики у підвищенні інноваційної активності на підприємствах 
промисловості у країні. 

Методологічний блок завдань концептуальних положень передбачає формування 
відповідної специфічної методології, що буде вирішувати питання взаємодії та узгодження 
низки складових державної політики (інноваційної, інвестиційної, бюджетно-податкової, 
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грошово-кредитної, промислової тощо) для ефективного сприяння активізації інноваційних 
процесів на підприємствах промисловості, що буде здійснюватися за відповідальності 
Міністерства промислової політики України. 

Методичний блок завдань концептуальних положень полягає у науково-
методичному забезпеченні втілення методологічних напрацювань через інструкції, 
методичні рекомендації, практичні посібники відповідного галузевого спрямування. 

Професійний блок завдань полягає у системі підвищення кваліфікації кадрів, у 
прогнозуванні відповідного держзамовлення фахівців у відповідному напрямі, 
налагодженні тісної взаємодії науково-дослідних установ з промисловими групами для 
вирішення проблем, покращання роботи та оптимізації раціоналізаторської діяльності в 
технологічних процесах, ротації кадрів та інше. Логіко-структурний формат 
концептуальних положень схематично поданий на рисунку 1. 

Виконання поставлених завдань передбачає реалізацію ряду організаційно-
методичних заходів на державному, галузевому, регіональному та корпоративному рівнях. 

Для виконання завдань іституційно-правового блоку потрібно реалізувати заходи 
щодо вдосконалення існуючого законодавчого забезпечення, що регулює інноваційну 
діяльність, а саме: 

– внести зміни до Концепції науково-технічного та інноваційного розвитку 
України, Податкового кодексу України, законів України „Про інноваційну діяльністьˮ, „Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності технопарків”, „Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльностіˮ, „Про наукову та науково-технічну діяльністьˮ, „Про вищу освіту” 
з метою їх адаптації та апроксимізації до світових глобалізаційних тенденцій, нинішнього 
етапу соціально-економічного розвитку економіки України та вирішення проблем 
інноваційного підприємництва; 

– визначити невідкладні завдання та етапи реалізації пріоритетних напрямів 
розвитку економіки країни; 

– на законодавчому рівні закріпити провідну установу, що відповідатиме за 
розрахунки прогнозних показників фінансової ефективності розробки та впровадження 
новацій органами, які реалізують інноваційну політику держави. 
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Рис. 2. Концептуальні положення підвищення інноваційної активності у
промисловості України 

Концептуальні положення 
підвищення інноваційної активності у промисловості України 

Мета: 

Науково-теоретичні засади

Базові принципи Гіпотетичні 

Узгодженості 

Пріоритетності 
національних 
інтересів 

Комплексності 

Збалансованості

Стратегічної 
відповідності 

Адаптивності 

Об’єктивності 

Динамічності 

Невідворотність зміни традиційної системи економіки ХХ століття 
та її переорієнтування на новий тип – інноваційну економіку 

Зростання вагомості інноваційної діяльності та підвищення рівня 
інноваційної активності у промисловості  

Пріоритетність розвитку новітніх наукомістких технологій та 
машин, де потенційно прибутковість може перевищувати дохід від 
нових родовищ нафти, газу, руди, золота, визначає подальше 
векторне спрямування руху держави та бізнесу зокрема 

Зростання ролі, впливу та відповідальності держави на макро- та 
мікрорівні у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств промисловості, що посилює вплив управлінської 
функції на стан методології та організації ведення інноваційної 
діяльності підприємств 

Загрозливий рівень інноваційно-технологічного відставання 
промислового виробництва та випереджальний рух людського 
капіталу у подальшому розвитку суспільства

Інституційно-
правовий

Методологічни

Методичний 

Професійний 

визначає пріоритетні напрями формування законодавчого забезпечення 
ефективної державної політики у підвищенні інноваційної активності на 
підприємствах промисловості

передбачає формування специфічної методології для вирішення питання 
взаємодії та узгодження політики (інноваційної, інвестиційної, бюджетно-
податкової, грошово-кредитної, промислової та ін.) для ефективного 
сприяння активізації інноваційних процесів на підприємствах промисловості, 
що буде здійснюватися під керівництвом органів галузевого управління 
Міністерства промислової політики України

полягає у системі підвищення кваліфікації кадрів, у прогнозуванні 
відповідного держзамовлення фахівців у відповідному напрямі, 
налагодження тісної взаємодії науково-дослідних установ з промисловими 
групами для вирішення проблем, покращання роботи та оптимізації 
раціоналізаторської діяльності, ротації кадрів тощо 

формує науково-методичне забезпечення та відповідає за втілення 
методологічних напрацювань завдяки інструкціям методичних рекомендацій, 
практичних посібників відповідного галузевого спрямування 

Досягнення головної мети ґрунтується на виконанні комплексу блоків 

Рис. 1. Концептуальні положення підвищення інноваційної активності у
промисловості України 
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Методологічний блок потребує комплексного підходу та взаємоузгодження 
складових державної політики та чіткого розмежуванням напрямів діяльності кожної з них, 
зокрема: 

1. Інноваційна політика має відповідати за: 
– розробку міжвідомчих програм активізації діяльності в науково-технологічній 

сфері завдяки збільшенню кількості інноваційних кластерів, технологічних платформ і 
центрів, орієнтованих на промислове виробництво конкурентоспроможної наукомісткої 
продукції; 

– реалізацію цільових програм, спрямованих на підвищення інноваційної 
активності бізнесу, з розмежуванням на програми: що використовують відносно традиційні 
технології, але які високо зарекомендували себе щодо надійності та ефективного 
забезпечення виробництва (для створення надійного стратегічного запасу прикладних 
досліджень); які будуть продукувати перехід на інноваційний тип виробництва 
промисловості (експериментальні дослідження); 

– стимулювання ринкового попиту на інновації і використання концепції 
„лідируючих” ринків, що припускає підтримку ринків, найбільш сприятливих до 
нововведень;  

– стимулювання інновацій у держсекторі, подолання бюрократичного 
консерватизму державних адміністрацій; 

– створення мережі венчурних інноваційних фондів як центрів ризикового 
кредитування; 

– допомога організаціям у купівлі передових іноземних технологій; 
– контроль за науково-технологічним обміном зарубіжних країн. 
2. Грошово-кредитна політика має відповідати за: 
– цільовий розподіл фінансових ресурсів приватних банків, сконцентрованих у 

пріоритетних галузях; 
– зниження рівня процентних ставок за банківськими кредитами для 

підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність або беруть участь в інноваційних 
проектах; 

– організацію державних гарантій для банківської сфери щодо надання кредитів 
підприємцям для технологічних нововведень; 

– організацію державного страхування кредитів на інноваційні проекти. 
3. Промислова політика має відповідати за: 
– створення необхідних нормативно-правових, фінансових та інших мікро- та 

макроекономічних умов для структурних перетворень, залучення іноземних інвестицій і 
кредитів; 

– випереджальний розвиток наукомістких, високотехнологічних стратегічно 
експортоорієнтованих та імпортозамінних галузей і виробництв; 

– стимулювання процесу реформування реального сектору економіки, 
підвищення його ефективності, утворення міждержавних, міжгалузевих, галузевих і 
регіональних корпоративних структур у формі фінансово-промислових та інших 
господарських груп; 

– підвищення ефективності діяльності природних монополій формування 
конкурентного середовища в немонопольних сферах економіки. 

4. Бюджетно-податкова політика має відповідати за:  
– забезпечення державного фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності в розмірі не менше 2,5 % від валового внутрішнього продукту (ВВП); 
– фінансування нових перспективних конкурентоспроможних галузей і 

виробництв; 
– фінансову підтримку наукомістких технологій і виробництв, які працюють 

на національній сировині; 
– здійснення політики пільгового оподаткування виробництва інноваційної 



  195

продукції з одночасним запровадженням прогресивного оподаткування прибутку від 
випуску застарілої продукції; 

– створення пільгових умов та стимулів для використання в інноваційних цілях 
власних ресурсів підприємств. 

5. Інвестиційна політика має відповідати за: 
– першочергову реалізацію інвестиційних проектів з низькою 

капіталомісткістю, порівняно коротким строком реалізації, досить швидкою окупністю та 
високою ефективністю, зважаючи на обмеженість інвестиційних ресурсів на сучасному 
етапі; 

– посилення інвестиційної функції бюджету з погляду високої частки державної 
підтримки пріоритетних інвестиційних проектів; 

– зменшення обов’язкової норми резервування для комерційних банків, які 
займаються реалізацією інвестиційних програм у реальному секторі; 

6. Регіональна політика має відповідати за: 
– розробку регіональної стратегії інноваційного розвитку, яка відповідає 

загальнонаціональній стратегії; 
– першочергові заходи створення, розбудови та модернізації наукової та 

обслуговуючої інфраструктури у регіонах, де концентрується науково-дослідна діяльність; 
– здійснення структурної диверсифікації економічної бази регіонів на нову 

технологічну основу; 
– створення інституційних і нормативно-правових передумов реформування 

системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, підготовку 
нормативно-правової бази щодо бюджетної децентралізації, що включатиме збільшення 
повноважень і зміцнення фінансово-економічної основи для розвитку нових проектів 
створення технопарків, інкубаторів тощо. 

7. Політика у сфері науки та освіти має відповідати за: 
– створення міжнародних партнерств на паритетних умовах, що дозволять 

обмінюватися досвідом, ідеями, науковцями спеціалізованим установам, підприємствам та 
представникам влади; 

– державне сприяння в обміні науковим і технічним персоналом між 
університетами, промисловістю та науково-дослідними установами; 

– розвиток партнерства університетів з бізнесом для їх додаткового 
фінансування та створення корпоративної науки; 

– державне замовлення фахівців у секторі освіти за напрямами технологічний 
менеджмент та інженерно-технічна кваліфікація тощо.  

Для виконання методичних завдань концептуальних положень потрібна реалізація 
таких заходів: 

– організація методичного забезпечення дотримання підприємствами 
промисловості єдиної законодавчо встановленої інноваційної стратегії; 

– формування типових методик організації управлінського обліку та 
визначення собівартості інноваційної продукції (робіт, послуг) на підприємствах 
промисловості; 

– формування системи та методичного забезпечення роботи державного 
інноваційного контролю та незалежного аудиту; 

– забезпечення посилення кадрового персоналу органів державної влади, що 
відповідають за методологію, науково-методичний супровід і здійснення інноваційної 
діяльності; 

– підготовка інструкцій, методичних рекомендацій, посібників та здійснення 
семінарів щодо їх обговорення. 

Реалізація професійного блоку завдань потребує: 
– розробки програм підвищення підготовки та перепідготовки науково-

технічних, виробничих кадрів, фахівців, що безпосередньо беруть участь у інноваційному 
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процесі; 
– організації інформаційно-консультативного забезпечення учасників 

інноваційного процесу внаслідок забезпечення спеціалізованих періодичних видань і 
функціонування інтернет-порталів із даної тематики; 

– створення інноваційних структур (бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, 
технопарків тощо) інформаційних та інфраструктурних підприємств, що сприяють 
впровадженню інновацій; 

– сприяння розвитку фундаментальних досліджень, що мають першочергове та 
вирішальне значення для становлення інноваційної моделі розвитку економіки; 

– удосконалення методології та контролю конкурсного відбору абітурієнтів на 
інженерно-технологічні спеціальності за державним замовленням. 

Запровадження відповідних новацій є необхідним кроком у побудові цілісної 
системи підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств промисловості та 
подолання диспропорцій економічного розвитку в державі.  
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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 листопада. 
 
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   

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  
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