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Найвищою цінністю у суспільному житті безумовно є людина. Ця аксіома 
юридично закріплена у Конституції України і відображає одну із найважливіших підвалин 

ліберальної моделі світоустрою та організації влади сучасності. Її ознакою є домінанта 
усвідомлення того, що Людина, створена Всевишнім за праобразом і подобою Його, 

наділена безсмертною душею і правом на Богоподібність, яка виражається через право 

творити: Творець породив собі подібних Творців. В сонові життя соціуму – особиста 
свобода людини та право на власність. Це саме ті два крила, які уможливлюють не 
існування, а реалізацію права на життя, даного Всевишнім, є основою феномену, який 

отримав зараз назву «верховенство права», закріплений у Конституції України як 
Суспільному договорі Товариства (Суспільства) Творців та формованого для забезпечення 
їх прав і інтересів Інституту Держави. 

Одним із проявів конституційного принципу «верховенства права» є непорушність 
права власності та недопустимість протиправного позбавлення такого права. Ступінь 
цивілізованості держави значною мірою залежить не тільки від рівня демократії і 
гарантованості політичних прав і свобод, але й від стану дотримання майнових прав і 
можливості їх захисту, оскільки феномен власності впливає на усі сфери суспільного та 
особистого життя. Через це кожна держава прагне врегулювати відносини власності з 
найбільшою користю для усіх суб’єктів, закріплюючи важливість дотримання та захисту 

права власності у правовий спосіб. 

Найчастіше під власністю розуміють відносини між людьми з приводу 

привласнення матеріальних благ та встановлення влади над ними, приналежності їх 

конкретній особі. Власність є умовою функціонування організованого виробництва, 
головною складовою частиною виробничих відносин, рушійною силою суспільного 

виробництва[1]. 

Правове врегулювання відносин власності обумовило утворення інституту права 
власності, за допомогою якого утверджується панування власника над належними йому 

речами і повноваженнями щодо володіння, користування та розпорядження цими речами. 

Ці правові повноваження власника в сукупності складають зміст економічних відносин 

власності. 
Право власності – це передбачене і гарантоване законом право конкретного 

суб’єкта-власника (громадянина, колективного утворення, держави) здійснювати 

володіння, користування та розпорядження належним йому майном на свій розсуд і з 
будь-якою метою, якщо інше не передбачене законодавством. 

Становлення інституту права власності слід розглядати з врахуванням 

особливостей соціально-економічної та політико-правової ситуації в суспільстві. Перехід 

економіки України до розвинутих ринкових відносин залежить в значній мірі від рівня 
правового забезпечення ринкових реформ і перш за все від оптимальної розбудови одного 

з основних інститутів в системі права - правового інституту власності. Власність, яка є 
ядром економічної системи в суспільстві, визначає правовий зміст, соціально-економічний 

характер виробничих і господарських відносин. Зміна відношення до власності як 
економічної категорії тягне за собою зміну поглядів на власність як правову категорію. 
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Захист і охорона власності є однією з найголовніших функцій держави. Захист 
права власності – це сукупність передбачених правових засобів, які охоплюють 
недоторканність власності, можливість її охорони, сприяють використанню майна на 
розсуд власника, у т.ч. господарському використанню майна (тобто вони забезпечують 
захист відносин власності в їх непорушеному стані), а також застосовуються для 
поновлення порушених правовідносин власності, для усунення перешкод, що заважають 
їх нормальному функціонуванню, для відшкодування збитків, які заподіяні власнику.  

Інституту права власності  охоплює численні нормативно-правові акти, у тому 

числі і у сфері захисту прав власності, зокрема, Конституцію України, Цивільний, 

Земельний та Господарський кодекси України. Основоположне значення тут мають 
конституційні норми, які закріплюють право власності Українського народу на природні 
ресурси, встановлюють основні положення щодо здійснення, захисту та форм власності 
(ст.ст. 41, 142, 143 Конституції України), закріплюють рівність всіх суб'єктів права 
власності, гарантії права власності і обов'язки власників, основи соціального призначення 
права власності та соціальної відповідальність власника (ст.ст. 13 і 41 Конституції 
України). 

Відповідно до ч. ІV ст. 41 Конституції України та ст. 321 Цивільного кодексу 

України право власності є непорушним, ніхто не може бути позбавлений цього права чи 

обмежений у його здійсненні. Відповідно до  ст. 386 Цивільного кодексу України держава 
забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності. Захист права власності 
забезпечується правом власника на витребування свого майна від особи, яка незаконно, 

без відповідної правової підстави заволоділа ним, на відшкодування завданої йому 

майнової та моральної шкоди, а також звернутися до суду з вимогою про заборону 

вчинення дій, які можуть порушити право власника, або з вимогою про вчинення певних 

дій для запобігання такому порушенню, на усунення перешкод у здійсненні ним права 
користування та розпорядження своїм майном (ст. 391 Цивільного кодексу України) 

Відповідно до ч. 1 ст. 134 Господарським кодексом України захист права власності 
здійснюється з врахуванням того, що «право власності − основне речове право у сфері 
господарювання». Суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на 
підставі права власності, на власний розсуд, одноосібно або разом з іншими суб'єктами 

володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, у тому числі має право 

надавати майно іншим суб'єктам для використання його на правах власності, 
господарського ведення, оперативного управління або на підставі інших форм правового 

режиму майна, передбачених Господарським кодексом України.  

У визначенні права власності, що наводиться у ч. 1 ст. 316 ЦК України, вказується 
на найважливішу ознаку права власності: власник здійснює свої права своєю волею в силу 

закону, незалежно від волі інших осіб.  

Відповідні нормативно-правові приписи щодо захисту прав власності вміщені 
також у нормах екологічного, земельного права. Так, ст. 152 Земельного кодексу України 

визначено способи захисту прав на земельні ділянки, підтверджено обов’язок держави 

забезпечувати громадянам та юридичним особам рівні умови захисту прав власності на 
землю, право власника  земельної ділянки або землекористувача вимагати усунення будь-
яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням 

права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків. Земельний 

кодекс України також передбачає види захисту прав громадян і юридичних осіб на 
земельні ділянки: а) визнання прав; б) відновлення стану земельної ділянки, який існував 
до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють 
небезпеку порушення прав; в) визнання угоди недійсною; г) визнання  недійсними рішень 
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування; ґ) відшкодування 
заподіяних збитків; д) застосування інших, передбачених законом, способів.  

Важливими складовими захисту інтересів власника також є передбачені ст. 153 

земельного кодексу України гарантії права власності на землю, відповідно до яких 
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власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, 
передбачених законами України, правом звернення у випадках до суду за захистом 

земельних прав. 
Інститут судового захисту права власності є важливою гарантією свободи особи, 

умовою демократичного розвитку суспільства та покладається на державу. Судовий 

захист права власності здійснюється шляхом розгляду справ за позовами: 

- про визнання права власності на майно;

- про витребування майна з чужого незаконного володіння;
- про відшкодування його вартості;
- про поділ спільного майна або виділ з нього частки;

- про визначення порядку володіння, користування та розпорядження майном, що є
спільною власністю; 

- про визнання недійсними правочинів про відчуження майна;
- про визнання незаконними актів державних органів, органів місцевого

самоврядування про неправомірне втручання у здійснення власником правомочностей 

щодо володіння, користування та розпорядження майном; 

- про переведення прав та обов'язків покупця за договором купівлі-продажу,

укладеним учасником спільної часткової власності щодо своєї частки з порушенням права 
іншого учасника цієї спільної власності на привілеєву купівлю; 

- про передачу в приватну власність майна, яке за законом підлягає відчуженню, та ін.;

- про визнання недійсними правочинів про відчуження квартир з громадського
житлового фонду з порушенням, наприклад, права наймача на придбання цього 

приміщення у власність або переведення на нього прав та обов'язків набувача за цією 

угодою; 

- про відшкодування шкоди, заподіяної майну, або збитків, завданих особі
порушенням її права власника (включаючи і неодержані доходи); 

- про виключення майна з опису тощо.

Залежно від характеру посягання на права власника і змісту захисту, який
надається власнику, законодавством України встановлено як речові, так і зобов'язально-

правові засоби захисту власнсті. 
Речові засоби захисту права власності та інших речових прав, що покликані 

захищати ці права від безпосереднього неправомірного впливу будь-яких осіб. До речових 

позовів належать вимоги неволодіючого власника до незаконного володільця про 

витребування майна (віндикаційний позов); вимоги власника щодо усунення порушень 
права власності, які не пов'язані з володінням (негаторний позов); вимоги власника про 

визнання права власності. 
Основою зобов'язально-правових засобів захисту права власності  є заходи, 

визначені договорами між суб’єктами правовідносин, позови, як випливають із договорів, 
але можуть ґрунтуватися і на недоговірних зобов'язаннях. До зобов'язально-правових 

належать позови про відшкодування збитків, які настали внаслідок невиконання чи 

неналежного виконання договору; повернення речей, які були надані у володіння (за 
договором зберігання, застави, перевезення); визнання правочинів недійсними; захист 
права власності в деліктних зобов'язаннях; повернення безпідставно набутого чи 

збереженого майна та ін. 

Положення про захист права власності поширюється не тільки на власника, а й на 
осіб, які хоч і не є власниками, але володіють майном на праві оперативного управління, 
повного господарського відання чи на іншій підставі, передбаченій законом чи договором 

(застава, оренда, зберігання). 
Право власності займає визначальне місце у розвитку і стимулюванні 

підприємницької для країн, що розвиваються, особливо питання захисту речових прав 
громадян і інвесторів. Так, за дослідженнями Спілки із захисту прав власності (Property 

Rights Alliance), відзначається прямо пропорційна залежність між захищеністю речових 
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прав у країнах, що розвиваються, та існуючим темпом зростанням прямих іноземних 

інвестицій та ВВП таких країн. 

На сьогоднішній день захищеність власності є показником як гарантованості прав і 
свобод людини у державі, так і умовою її інвестиційної привабливості та можливості 
інтеграції у глобальний економічний простір. Тут Україна відноситься до групи держав, 
що мають наднизькі показники захищеності будь-якої власності (20 % країн світу, 

переважно найбідніших). В першу чергу, це стосується речових прав громадян та 
потенційних інвесторів і резидентів, і не- резидентів. Показник захищеності прав 
власності в Україні не наблизився навіть до середньосвітових значень, а Індекс захисту 

прав власності у Індексі економічної свободи (за дослідженнями The Heritage Foundation 

& The Wall Street Journal) протягом усіх років незалежності  залишається майже у два рази 

нижчим від середніх значень серед 178 країн світу [2].  

Такий низький рівень захисту прав власності не тільки відлякує можливих 

інвесторів та перешкоджає притоку капіталу в Україну, але й потребує більших витрат на 
реалізації та гарантування права власності (страхування, зокрема тіньового та 
корупційного змісту, охорона, видатки на публічність та на політичну підтримку 

власника), що супроводжує підприємницьку діяльність в Україні від  моменту реєстрації 
підприємства та укладання комерційних угод до його закриття.  

До основних проблем у сфері захисту прав власності належать: порушення порядку 

набуття майна у власність під час приватизації[3]; недовіра до суду як органу захисту прав 
власності, невиконання рішень судів, ухвалених на захист прав власності у зв’язку з 
посиланнями органів державної влади на відсутність бюджетних коштів; порушення 
визначеного законом порядку передання земельних ділянок у власність; рейдерські атаки 

на власників та захоплення майна або примусове заволодіння часткою акцій у власності 
господарських товариств; корупція, порушення порядку оформлення прав власності на 
землю та видачі актів на право власності на землю; вилучення майна із власності 
добросовісних набувачів з використанням можливостей органів державної влади.  

Таким чином, значимість інституту захисту прав власності обумовлена сучасними 

проблемами соціально-економічного життя в Україні, що в свою чергу вимагає 
вдосконалення правового регулювання у цій сфері, у тому числі шляхом прийняття 
законодавчих змін, зокрема розгляду можливостей використання розробленого свого часу 

і поданого тодішнім народним депутатом України Костицьким В.В. проекту Закону 

України  «Про захист прав власності» з врахуванням положень нещодавно ухваленої 
Конституції України. 

Практика соціально-економічного питання в Україні показує, що інститут 
власності ефективно позначається на ході реформ, якщо він надійно захищений законом. 

Тому особливе місце в проекті Закону “Про захист прав власності” посідають гарантії 
захисту прав приватної власності громадян і юридичних осіб України, захисту власності 
іноземних інвесторів и Україні і гарантій захисту прав української власності за кордоном. 

В проекті передбачені нові норми, що регламентують правовідносини власності. 
Так, встановлюються і захищаються права власності на земельну ділянку і пов’язану з нею 

нерухомість, права власності на матеріали і на виготовлені з нього речі, на забудову, на 
об’єкти незавершеного будівництва. 

Передбачено захист прав власників виключних прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, зокрема, власників авторських прав, прав на об’єкти промислової власності 
(винаходи, промислові зразки, товарні знаки), на селекційні досягнення. 

Важливим заходом щодо захисту виключних прав власників об’єктів 
інтелектуальної власності є заборона з боку третіх осіб дій, які розглядаються як 
недобросовісна конкуренція, дій, що завдають шкоди репутації власника, знешкоджують 
його комерційну діяльність, дискредитують його підприємство, товари тощо. 

Норми цього проекту узгоджені з положеннями проекту Цивільного кодексу, у 

тому числі в частині, яка стосується захисту прав власності та інших речових прав. Якщо 
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проект Цивільного кодексу встановлює загальні засади захисту прав власності, то проект 
цього Закону конкретизує їх через запровадження системи захисту прав власності, 
включаючи його види (самозахист, захист порушених або оскаржених прав власності в 
адміністративному порядку, захист порушених прав власності в судовому порядку), 

способи захисту прав власності (визнання права, реституцію, репарацію, субституцію та 
ін.). 

Враховуються положення міжнародних договорів з питань охорони авторських 

прав, охорони промислової власності, зокрема, Паризької конвенції з питані, охорони 

селекційних досягнень, Паризької конвенції з питань охорони нових сортів рослин і інших 

міжнародних документів, які підписала Україна щодо захисту прав власників виключних 

прав на відповідні об’єкти інтелектуальної власності. 
Так, відповідно до взятих на себе за цими договорами зобов'язань Україна 

зобов’язується захистити права власників охоронних документів на об’єкти промислової 
власності від неправомірних дій з боку третіх осіб. Передбачено обов’язковість отримання 
дозволу власника виключних прав на об’єкт інтелектуальної власності при використанні 
цього об’єкта в комерційних цілях. 

Зважаючи на важливість об’єктів інтелектуальної власності для суспільства в 
проекті вводяться норми, які зобов’язують власника промислової власності до активних 

дій щодо своєї власності, наприклад, до обов’язкового її використання, введення в 
товарооборот. 

Прийняття цього закону започаткувало б відновлення довір’я до проведення 
реформ у сфері економіки в Україні з врахуванням досвіду розвинутих країн світу. 
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СПРОЩЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА  

ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ СЛІДЧО-СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ 
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(доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу  

та криміналістики Національного університету ДПС України) 

Анотація. В статті розглядаються теоретичні та практичні питання, пов’язані із 

застосуванням спрощеного провадження на досудовій та судовій стадії кримінального процесу України. 

Окрему увагу приділено угоді про визнання винуватості як формі спрощення кримінального провадження. 

Ключові слова: спрощене кримінальне провадження, досудове слідство, судовий розгляд, угода про 

визнання винуватості.  

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с применением 

упрощенного производства на досудебной и судебной стадии уголовного процесса Украины. Особое 

внимание уделено соглашению о признании вины как форме упрощения уголовного производства. 

Ключевые слова: упрощенное уголовное производство, досудебное следствие, судебное 

разбирательство, соглашение о признании вины. 

The article discusses the theoretical issues associated with the use of summary proceedings for the pre-trial 

and trial stage of the criminal process of Ukraine. Particular attention is paid to the plea agreement as a form of 

simplification of criminal proceedings. 

Keywords: Simplified criminal proceedings, pre-trial investigation, trial, plea agreement. 

Будь-яка цивілізована та демократична держава має в першу чергу дбати про 

запровадження та забезпечення належного функціонування правових механізмів, які 
дозволяли б гарантувати додержання, захист та поновлення у випадку порушення прав та 
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свобод людини та громадянина. Україна як асоційований член Європейського Союзу, а 
також суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава також провадить 
клопітку роботу по впровадженню відповідних правових механізмів. Одним із напрямків 
оптимізації в контексті реформи кримінальної юстиції стало прийняття та набрання 
чинності 20 листопада 2014 року Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – 

КПК України), який, з точки зору переважної більшості науковців, став кроком вперед у 

питаннях захисту права та свобод учасників кримінального провадження, в першу чергу 

тих, які зазнають процесуального примусу у зв’язку із набуттям відповідного 

процесуального статусу у кримінальному провадженні.  
У кожному випадку як сторона захисту, так і сторона обвинувачення зацікавлені у 

тому щоб у провадженні було забезпечено швидке, повне та неупереджене розслідуванні і 
судовий розгляд з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 
обвинувачений та засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була 
застосована належна правова процедура. Тому період від моменту повідомлення особі про 

підозру у вчиненні кримінального правопорушення до прийняття судом підсумкового 

рішення має ефективно використовуватися та відповідати засаді розумності строків, яка 
передбачає, що кожна процесуальна дія або рішення повинні бути виконані або прийняті у 

строки, що є об’єктивно необхідними для їх виконання чи прийняття. Відсутність у 

кримінальному провадженні порушень законності та, одночасно, швидкість його 

здійснення є показником якісної роботи правоохоронних та судових органів в Україні.  
Проте до прийняття КПК України невиправдано складною була судова процедура 

при  розгляді кримінальних справах, що провокувала громадян на відмову від реалізації 
наданих їм Конституцією прав, що забезпечують їх правовий захист. У зв’язку із цим 

затягувався судовий розгляд кримінальних справ, порушувалися права учасників 
кримінального процесу, несвоєчасно призначалися покарання особам, які вчинили 

злочини, а часто вони взагалі від будь-яких покарань уникали.  Крім того, необхідно 

зазначити, що право на об’єктивний судовий розгляд та на оскарження будь-яких рішень 
мають поряд із потерпілими, обвинуваченими, інші учасники кримінального судочинства. 
Саме таке право їм гарантує стаття 55 Конституції України, в якій зазначено, що кожному 

громадянину гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб [4]. 

Слід зазначити, що система існуючих проваджень (у тому числі і судових) в рамках 

кримінальної процесуальної діяльності, на думку окремих авторів, повинна базуватися на  
таких засадах: 

- повинні існувати різні типи (основні, додаткові і особливі) і види (загальне, 
спрощене і більш тяжке) проваджень (з врахуванням побажань, які містяться в 
Рекомендації № R (87) 18, яка була прийнята Комітетом міністрів країн-членів Ради 

Європи 17.09.1987 року); 

- спрощені провадження повинні бути комплексними, які могли б охопити 

провадження по справі в цілому, з тим щоб не було протиріч між двома видами 

проваджень, які можуть пересікатися; 
- система судових проваджень повинна відповідати судоустрою та організації 

судової системи [9, с.7]. 

У згаданій Рекомендації стосовно спрощення кримінального правосуддя Комітет 
Міністрів Ради Європи звернувся до держав-членів Ради Європи з Рекомендацією, 

зазначивши у розділі 2 «Сумарне судочинство, примирення обвинуваченого з потерпілим, 

спрощені процедури», що у випадках дрібних порушень кримінального закону, якщо 

факти видаються доволі ясними і безперечно встановлено, що особа є автором порушення, 
можна застосовувати спрощене судочинство, тобто письмове судочинство, прискорене 
судовими органами… «воно дозволяє зекономити час завдяки відсутності судового 



 13 

засідання і призводить до рішень, що є аналогічними судовим постановам, таким, як 
постанова поліційного трибуналу (у спрощеному порядку)» [8]. 

Зазначимо, що спрощення кримінального судочинства передбачено у низці 
міжнародно-правових актів, серед яких Декларація основних принципів правосуддя для 
жертв злочинів та зловживання владою (прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 

від 29 листопада 1985 року), Віденська декларація про злочинність та правосуддя: 
відповіді на виклики XXI сторіччя (прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 

4 грудня 2000 року), Рекомендація № R (85) 11 «Відносно положення потерпілого в 
рамках кримінального права та кримінального процессу» (прийнята Комітетом Міністрів 
Ради Європи від 28 червня 1985 року) тощо. 

КПК України нині вирішує актуальну та важливу проблему спрощення досудового 

і судового провадження та особливого порядку ухвалення судового рішення з тим, щоб як 
найменше часу пройшло від виявлення, розкриття та розслідування до винесення судового 

рішення у кримінальному провадженні. Прагнення до спрощення форми кримінального 

судочинства знайшло також своє відображення і в завданнях, які в свій час були визначені 
в концепції судової реформи, де зокрема, зазначалося, що  в числі ключових рішень 
судової реформи пропонується диференціація форм кримінального судочинства 

Вірно зазначали свого часу провідні науковці, що застосування спрощеного 

порядку провадження у кримінальних справах є доцільним у практичному плані, оскільки 

воно сприяє зміцненню законності в державі; скорочує час з моменту вчинення злочину 

до застосування покарання до винного; повністю забезпечує реалізацію прав і обов’язків 
особам, що беруть в ньому участь;  не порушує єдності порядку кримінального 

судочинства; спрямоване на вирішення завдань, що стоять перед органами, які ведуть 
боротьбу зі злочинністю [1, с. 37]. 

В КПК України частково враховано позиції провідних науковців щодо виключень 
із числа кримінальних проваджень тих, в яких не слід застосовувати спрощене 
провадження. Так, В.Л. Льовкін пропонував заборонити проведення скороченого судового 

слідства у випадках, коли в матеріалах досудового слідства є дані про застосування до 

підозрюваних, обвинувачених, підсудних не процесуальних заходів впливу, а не про 

”можливість” їх застосування [6, с. 89].  

В. Стулов та В. Щолкін зазначали, що спрощений порядок судового розгляду не 
варто застосовувати: 1) у справах щодо неповнолітніх та осіб, які через свої фізичні чи 

психічні вади, похилий вік повною мірою не можуть реалізувати своє право на захист від 

обвинувачення; 2) у разі, коли санкції передбачають застосування покарання у вигляді 
довічного ув’язнення; 3) у справах, де матеріали щодо однієї або декількох осіб, які 
заперечують свою вину, виділені в окреме провадження; 4) у справах, матеріали 

досудового слідства яких містять дані про можливість застосування до підозрюваних, 

обвинувачених чи підсудних не процесуальних заходів впливу [10, с. 68]. 

Погоджуючись, вважаємо, що варто було б обмежити коло кримінальних 

проваджень, в яких можна застосувати спрощений порядок судового розгляду, а саме – 

заборонити скорочення судового слідства: 
1) при обвинуваченні у вчиненні тяжких і особливо тяжких злочинів; 
2) у провадженнях, де матеріали щодо однієї або декількох осіб, які заперечують 

свою вину, виділені в окреме провадження; 
3) у провадженнях щодо неповнолітніх обвинувачених та осіб, які через свої 

фізичні вади не можуть повною мірою реалізувати свої процесуальні права 
4) у кримінальних провадженнях щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка 

вчинила злочин, у зв’язку з яким здійснюється провадження щодо відповідної юридичної 
особи; 

5) у всіх інших випадках, коли у суду виникає сумнів у добровільності та 
істинності позиції обвинувачення. 
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Відповідні підходи до процедури спрощення кримінальних проваджень набувають 
все більшого розвитку в державах Європи, зокрема в Німеччині, Італії, Іспанії, державах 

Бенілюксу, в Польщі, Чехії, Словаччині та Росії і є широко застосовуваним. Власне процес 
спрощеного провадження має низку схожих рис для всіх країн, зокрема Європейського 

Союзу. Справи надходять до судів безпосередньо з правоохоронних органів. Часто 

працівники правоохоронних органів відразу після арешту (затримання) підозрюваного 

доставляють його до суду для вирішення питання про рівень покарання. Вирішуючи це 
питання, суд обов’язково дізнається про ставлення винного до вчиненого кримінального 

правопорушення. Якщо підозрюваний визнає себе винним, то суддя відразу ж приймає 
рішення про рівень покарання, яке фіксується в протоколі засідання (коли він ведеться) 
або у журналі, який заповнюється секретарем. У інших випадках, коли підозрюваний не 
визнає себе винним, відбувається складніший комплекс процесуальних дій: по його 

проханню йому може бути наданий строк для підготовки до захисту (запрошення 
захисника, консультації з ним, збирання доказів у свою користь тощо.) та проводиться 
судочинство за загальними правилами (судове слідство, під час якого досліджуються все 
представлені сторонами докази, суперечки сторін і т.д.).  

Вважаємо, що зміст спрощеного кримінального судочинства повинні становити 

наступні складові: 
а) об’єктивна необхідність спрощення кримінального судочинства; 
б) необхідність за допомогою спрощеної форми захистити конституційні  права 

громадян; 

в) економічність та ефективність спрощеного судочинства; 
г) самостійність кримінальної процесуальної форми; 

д) суттєва зміна кримінальної процесуальної форми в порівнянні з загальним 

порядком здійснення розгляду кримінальних проваджень; 
є) обов’язкове дотримання при спрощеній процедурі конституційних та 

спеціальних засад діючого кримінального процесуального законодавства. 
Таким чином спрощене кримінальне судочинство можна розглядати як самостійне 

провадження, яке має на меті швидке і повне забезпечення конституційних прав громадян, 

що об’єктивно потребують по визначеній категорії кримінальних проваджень більш 

ефективного та більш економного судового розгляду, в порівнянні з загальним порядком 

їх розгляду, при суттєвій зміні кримінальної процесуальної форми на діючих засадах 

кримінального процесу, на яких базується кримінальний процесуальний закон. 

Сьогодні після двох років застосування відповідних кримінальних процесуальних 

механізмів дані слідчої та судової практики переконують останніх скептиків, що 

застерігали про масові порушення законності, у доцільності відповідних починань. За 
статистичними даними Генеральної прокуратури України у 2013 році органами 

досудового розслідування направлено до суду з обвинувальним актом 1873 кримінальних 

провадження, з яких 62 – з угодою про примирення, 416 – з угодою про визнання 
винуватості. За період до листопада 2014 року органи досудового розслідування 
направили до суду проваджень з обвинувальним актом у кількості 785, з яких з угодами 

про примирення – 12, з угодами про визнання винуватості 162. Якщо проаналізувати 

результати участі прокурора у кримінальному провадженні, то прокурори брали участь у 

судовому розгляді проваджень з ухваленням вироку на підставі угоди про примирення – 

12 291 проваджень, угоди про визнання винуватості – 12 285 проваджень. 
Наведені статистичні дані вказують, що, зокрема, укладення угоди про визнання 

винуватості між підозрюваним, обвинуваченим та прокурором є досить поширеним 

явищем у кримінальному судочинстві. Як зазначає Добровольська О.Г. провадження на 
підставі такої угоди є проявом диференціації кримінально-процесуальної форми, як 
реакції держави на значну завантаженість слідчих і судових органів справами, розв’язання 
кримінально-правових конфліктів у яких та подолання шкідливих наслідків злочину може 
бути здійснено з застосуванням процесуальної економії [2, с. 368]. 
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Угоду про визнання винуватості визначають як юридичну домовленість сторін 

обвинувачення (виключно прокурора та, безумовно, без участі потерпілого) та захисту 

(обвинуваченого або підсудного) щодо вирішення кримінальної справи на взаємовигідних 

умовах – визнання обвинуваченим своєї винуватості в обмін на узгоджену міру 

покарання, що визначена законом щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи 

середньої тяжкості тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи 

суспільним інтересам [3, с. 269]. 

Вважаємо, що при укладенні угоди про визнання винуватості слід дотримуватися 
наступних вимог:  

1) первісна згода сторін вступити у переговори щодо угоди про визнання вини;  

2) погодження сторін щодо фактичних обставин провадження;  
3) кваліфікація кримінального правопорушення згідно з нормами кримінального 

права;  
4) визнання підозрюваним, обвинуваченим відповідних обвинувачень;  
5) досягнення домовленості про зняття обвинувачення, застосування 

обвинувачення в меншому обсязі та призначення м’якшого покарання;  
6) затвердження угоди про визнання вини судом [7, с. 56]. 

Спрощення кримінального судочинства дало можливість більш раціонально та 
економно використовувати наявні у правоохоронних та судових органів ресурси, виділені 
для здійснення правосуддя, скоротити строки здійснення кримінальних проваджень, 
суттєво підвищити дієвість покарання, зняти надмірне навантаження, що існує у суддів та 
органів досудового розслідування і прокуратури, націливши основні зусилля на тяжкі та 
резонансні злочини. 
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Анотація. У статті проаналізовано поняття суспільної моралі, правова природа цього поняття, 

зміст публічно-правових та приватноправових підходів до розуміння захисту суспільної моралі.  

Ключові слова: суспільна мораль, захист суспільної моралі, приватноправові та публічно-правові 

засади захисту суспільної моралі. 

Аннотация В статье проанализировано понятие общественной морали, правовая природа этого 

понятия, содержание частноправовых и публично-правовых подходов к пониманию защиты общественной 

морали.  

Ключевые слова: общественная мораль, защита общественной морали, частноправовые и 

публично-правовые основы защиты общественной морали. 

Summary Тhe artice deals with understanding of public morality, its legal nature and essence and meaning 

of the public-legal and private-legal ways of interpretation of the public morality protection. 

Key words: public morality, public morality protection, public-legal and private-legal ways of 

interpretation of the public morality protection. 

 

Суспільний запит на дотримання моральних принципів у громадському, 

державному та навіть приватному сучасному житті обумовив актуалізацію досліджень у 

сфері захисту суспільної моралі. Значна заслуга тут належить Національній експертній 

комісії України з питань захисту суспільної моралі та її Голові упродовж семи років 
діяльності Доктору юридичних наук, проф. Василю Костицькому[1].  

Науково-правові позиції з приводу співвідношення ключових понять “суспільна 
мораль” та “моральні засади суспільства” (як основи підходів до розуміння правової 
природи захисту суспільної моралі) чітко розподіляються на дві групи: відповідно до 

першої позиції ці категорії ототожнюються, визначаються як синонімічні[2], тоді як інша 
позиція ґрунтується на їхньому розрізненні[3]. При останньому підході диференціація цих 

понять ґрунтується на тому, що: 1) суспільна мораль певною мірою відбиває основну 

ідеологію суспільства, його цивілізаційні цінності на певній стадії розвитку; 2) її основи 

відображено в конституційних засадах суспільного ладу; 3) суспільна мораль є вужчим за 
змістом поняттям, її основні ідеї втілені в нормах публічного права, вона впливає й на 
формування цивільно-правових інститутів чи норм і, зокрема, може асоціюватися в 
цивільному праві з поняттям публічного порядку[3].  

Таким чином, “лінія вододілу” пролягає між суспільної мораллю та моральними 

засадами суспільства, на думку С.І. Шимон, в тому, що перше поняття є публічно-

правовим, а друге – приватноправовим. Проте за такого підходу позиція автора виглядає 
внутрішньо суперечливою: не можна поняття суспільної моралі вважати відносно вужчим, 

аніж поняття моральних засад суспільства, якщо останнє вважається приватноправовим, 

оскільки ці дві сфери правового регулювання не розрізняються за критерієм “вужче-
ширше”. Тому, з нашої ж точки зору, жодних наукових чи нормативних підстав для 
розрізнення згаданих понять за критерієм “ширше-вужче” взагалі немає.  

Проте немає також і сенсу вважати обидва терміни такими, що відображають одне 
суспільне явище. Справа в тому, що саме поняття “засади” позначає найбільш загальні, 
вихідні, принципові положення, ключові для даної сфери суспільних відносин[4]. За 
такого підходу моральними засадами суспільства якраз є найбільш загальні уявлення про 

пануючі в даному суспільстві, у структурі суспільної моралі моральні (етичні) цінності. 
Зрозуміло, що в структурі цивільного та шлюбно-сімейного законодавства вагомим є 
звернення саме до таких ключових моральних цінностей, оскільки за умов цивільно-

правової регуляції, де значне місце приділене саморегулюванню відповідних відносин, 

повне врахування вимог усієї системи суспільної моралі не видається можливим.  

Водночас лише базовими, провідними цінностями суспільна мораль, очевидно, не 
вичерпується, і цьому є також своє обґрунтування. 
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Зазначимо насамперед, що нині панівні у вітчизняній юриспруденції підходи до її 
тлумачення мають по суті вузьконормативістський  характер і зводяться до інтерпретації 
цієї форми моралі як деякої сукупності правил поведінки, тобто системи відповідних 

норм.  

Саме такий підхід, до речі, застосований у статті 1 Закону України “Про захист 
суспільної моралі”, де остання тлумачиться як сукупність виключно норм[5]. Подальші 
законопроекті напрацювання, зроблені та оприлюднені у цьому зв’язку, в цілому не 
змінюють таку концепцію розуміння суспільної моралі[6]. Цей же, в цілому недостатній і 
завузький, підхід застосований до тлумачення змісту суспільної моралі і в деяких 

теоретико-правових та спеціально-юридичних дослідженнях (зокрема, у роботах 

П.М. Рабіновича[7], О.Ф. Скакун[8], І.І. Припхан[6] В.В. Костицький[1] та ін.).  

Між тим, не зайве буде нагадати, що до недавнього часу такі підходи  - суто 

нормативістського ґатунку – панували, як відомо, і в теоретичній юриспруденції[9]. На 
сьогодні ж, широке праворозуміння, що нині утвердилося в юридичній науці, так само 

має, очевидно, передбачати і широкий підхід до моралерозуміння. Він в сучасній науці 
репрезентований у дослідженнях переважно фахівців з етики (Р.Г. Апресян[10], 

А.В. Прокоф’єв[11] та ін.) та лише в поодиноких дослідженнях з філософії права та 
методології правознавства (В.В. Головченко[12], С.П. Рабінович[13] В.В. Костицький[1]). 

Проте саме він видається перспективним та таким, що адекватно “схоплює” зміст 
досліджуваного поняття в усій його повноті та різноманітності.  

Саме за такого підходу суспільна мораль не може вичерпуватися у своїй структурі 
лише системою правил поведінки, але також включає в себе, відповідно, уявлення про 

відповідні цінності та правила поведінки (тобто сегмент свідомості, оскільки передбачає 
необхідність осмислення таких правил) та відповідні їм зразки, моделі поведінки (тобто 

елемент діяльності людини, активного застосування відповідних правил поведінки у 

своєму житті).  
Зокрема, Р.Г. Апресян відзначає, що суспільна мораль якраз і включає в свою 

структуру цінності й уявлення, пов’язані з життям суспільства, а також відповідні цим 

цінностям вимоги та практики[10]. За такого підходу, де провідна роль належить 
ціннісному значенню суспільної моралі, все ж не применшується значення елементів і 
свідомості (уявлень) та відповідних практик діяльності соціуму.  

При цьому, відносини та вчинки, які реально практикуються в суспільстві та 
обґрунтовуються системою нормативно-ціннісних уявлень, вважаються сферою 

моральності[14]. Таким чином, суспільна мораль не протиставлена моральності: остання є 
моральнісним аспектом суспільної реальності, який перебуває під істотним впливом і 
позаморальних чинників[14].  

Водночас наведені думки не дають можливості погодитися з позцією авторів, які 
повністю ототожнюють мораль та моральність[15]. Так само не можна підтримати позиції 
тих науковців, які пропонують під мораллю розуміти сукупність норм, а під 

моральністю – ступінь їх дотримання, рівень запровадження моральних принципів у 

праві (С.С. Алексєєв[16], М.Н. Марченко[17], І.І. Припхан[6]  

Аналізуючи зміст ідеї суспільної моралі, О.В. Артемьєва зазначила, що в ній 

вміщені уявлення про: 1) зорієнтованість суспільної моралі на досягнення спільного 

блага; 2) суспільна мораль “мислить” кількостями, для неї важливий критерій “більшості”; 

3) інституційність, опертя на установлення, які організаційно та процедурно 

підтримуються; 4) суб’єкт і об’єкт суспільної моралі можуть бути роз’єднані; 5) суспільна 
мораль допускає колективний осуд; 6) вона неодмінно формалізована й кодифікована, 
принаймні частково[18].  

В.В. Костицький слушно зазначає, що суспільна мораль є таким феноменом 

вищого порядку, якому притаманне визнання усім суспільством або його переважною 

більшістю відповідної системи цінностей та правил поведінки, які склалися внаслідок 
загальносуспільного мовчазного консенсусу[19]. 
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До цього також іноді додаються такі критерії вирізнення суспільної моралі, на 
відміну від індивідуальної та загальнолюдської, як призначення вміщених у суспільній 

моралі моральних норм (забезпечення спільного блага) та предмет моральної регуляції 
(поведінка індивідів як учасників суспільних відносин, функціонування окремих 

суспільних інститутів та суспільства в цілому) [13]. 

І.І. Припхан виокремила такі ознаки суспільної моралі, як: всезагальність  форми (її 
дія поширюється на всіх людей, незалежно від їх волі); універсальність (здатність 
проникати в найрізноманітніші суспільні відносини); нормативність; авторитетність; 
інституціональність (вона базується на організаційно і процедурно підтримуваних 

установках); імперативність[6]. 

На підставі аналізу наукових розробок та чинного законодавства можна спробувати 

сформулювати “робоче” визначення поняття “суспільна мораль”, а потім перейти до 

визначення категорії її захисту. 

Отже, з нашої точки зору, суспільна мораль – це така сфера моральної регуляції, 
яка вміщує прийняті в даному суспільстві та зорієнтовані на досягення спільного 

(колективного) блага цінності, правила поведінки, їх відображення у свідомості людей та 
відповідні поведінкові стандарти (моделі поведінки), що формуються на основі 
відповідних цінностей та норм,  а також володіє засобами колективного осуду аморальних 

вчинків членів даного соціуму. У даному – досить широкому за змістом – визначенні, як 
видно, поряд з цінностями та правилами поведінки названі також як обов’язкові елементи 

відображення цих цінностей та норм у свідомості членів соціуму та відповідні їм 

поведінкові стандарти. Таким чином, дане визначення опрацьоване в рамках 

пропонованого вище “широкого” підходу до морале- та право розуміння і передбачає 
включення до структури суспільної моралі не лише цінностей і норм, але і елементів 
свідомості та практик (поведінкових стандартів) як певної системи норм, свідомості та 
діяльності людини.   

Водночас ми не вважаємо за можливе використовувати у законодавчій дефініції 
суспільної моралі закритий перелік певних цінностей, як це зроблено у статті 1 Закону 

України “По захисту суспільної моралі”. Більше того, будь-який перелік таких цінностей 

можна скільки завгодно продовжувати. Між тим, чітких критеріїв для включення чи 

невключення тих чи інших цінностей до структури суспільної моралі не існує, та й навряд 

чи може існувати.  

Разом з тим, зауважимо, що на сьогодні відсутнє нормативне визначення такої 
ключової категорії як “захист суспільної моралі”[1]. Так само відсутні і відповідні 
комплексні наукові розробки. Але ж у правовому регулюванні відповідні лакуна має 
істотне значення з огляду на необхідність чіткого відмежування відповідних державних 

заходів із здійснення такого захисту від інших форм державноорганізуючого владного 

впливу у правовій формі на суспільну мораль. Адже, як зазначалося в науковій літературі, 
саме “правовий захист основ суспільної моралі може допомогти зупинити стрімкий 

розвиток загальної кризи моральності в суспільстві”[6]. Відсутність же принаймні 
коректного формулювання та постановки цієї проблеми зайвий раз засвідчує 
незавершеність як наукових, так і нормативно-практичних розробок у питаннях захисту 

суспільної моралі. 
З огляду на зазначене, видається можливим сформулювати наукове бачення 

проблеми захисту суспільної моралі як цілісної наукової категорії, виходячи насамперед із 
опрацьованих у межах юридичної (перш за все, адміністративно-правової) науки підходів 
до визначення категорії захисту у праві.  

В одному з тлумачних словників термін ”захист” визначається як те, що захищає, 
служить обороною, а термін ”захищати” – охороняти, огородити від посягань, від 

негативних дій, від небезпеки; попередити, забезпечити від чого-небудь. Таким чином, 

виникає ситуація, коли ”охорона” визначається за допомогою слова ”захист”, а ”захист” 

визначається за допомогою слова ”охорона”[20].  
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Наявні в юридичній літературі два провідні підходи щодо розуміння категорії 
захисту у праві (як в адміністративному, так і, наприклад, у цивільному) ґрунтуються на 
прямо протилежних засновках: 1) ототожненні захисту з охороною (М.В. Вітрук[20], 

Д.М. Чечот[21] та ін.); 2) розрізненні цих явищ, за якого охорона вважається більш 

широким поняттям, що охоплює в собі і захист (М.С. Малеїн[22], В.Д. Базилевич[23], 

В.В. Костицький[1], Я.М. Шевченко[24], З.В. Ромовська[25], Л.М. Силенко[26], 

В.В. Субочев[27] ін.).  

Ми приєднуємося до другої з вищенаведених позицій із таких міркувань: та 
обставина, що право регулює певний вид суспільних відносин, свідчить про те, що цим 

відносинам надається особливого значення, вони беруться державою під охорону. 

Встановлюючи в правових нормах масштаби і межі поведінки з приводу конкретного 

блага, визначаючи права і обов’язки учасників правовідносин, їх бажану з точки зору 

суспільства поведінку і наслідки небажаних вчинків, держава таким чином бере під 

охорону ці блага і відповідні права на них.  

За такого підходу логічно, що “під захистом права розуміються заходи, що 

передбачені в законі  в тих випадках, коли право вже порушено”[20]. Зокрема, до них 

можна віднести заходи юридичної відповідальності та інші правові санкції.  
Відповідно до наведених позицій, вважаємо, що, з урахуванням зазначеного, можна 

зробити висновок, що захистом суспільної моралі слід вважати всю взаємопов’язану 

сукупність заходів, здійснюваних відповідно до приписів чинного законодавства 
уповноваженими на те державними органами та їх посадовими особами щодо усунення 
юридично визначених порушень суспільної моралі та відновлення порушених прав та 
свобод людини і суспільства в цілому в даній сфері.  

З наведеної дефініції випливає, що про захист суспільної моралі слід говорити саме 
тоді, коли відповідні порушення суспільної моралі вже відбулися і слід вживати заходів 
щодо усунення таких порушень і  виправлення становища. При цьому важливо 

наголосити, що поновленню підлягають, у цьому контексті, не лише права та свободи 

людини, але і суспільства в цілому, оскільки при захисті суспільної моралі як публічно-

правової (а не лише етичної) категорії йдеться про суспільні інтереси, їх узгодженість та 
гармонізацію з особистими інтересами. 

Як випливає з наведеного, проблематика категоріальної визначеності понять 
«суспільна мораль» та «захист суспільної моралі» є необхідною для коректного з’ясування 
засад адміністративно-правового захисту відповідної сфери суспільних відносин та 
реалізації відповідних законодавчих ініціатив у цьому напрямі. Водночас розв’язання 
зазначеної проблеми допоможе і мінімізувати наявне нині певне понятійне 
«розпорошення» законодавства України, що регулює захист суспільної моралі та її 
складових елементів.  
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Анотація. В науковій статті здійснено дослідження процедури правового регулювання реалізації 

права кожного в України на судовий захист, в тому числі і на звернення за захистом порушених відносно 

особи прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ, в тому числі до Європейського суду з прав 

людини.  

Ключові слова: судовий захист, звернення, заява (скарга), судова установа Європейський суд з прав 

людини 

Аннотация. В научной статье проведено исследование процедуры правового регулирования 

реализации права каждого в Украине на судебную защиту, в том числе и на обращение за защитой 

нарушенных в отношении лица прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения , в 

том числе в Европейский суд по правам человека. 

Ключевые слова: судебная защита , обращение , заявление ( жалоба) , судебное учреждение 

Европейский суд по правам человека 
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V nauchnoy stat'ye provedeno issledovaniye protsedury pravovogo regulirovaniya realizatsii prava 

kazhdogo v Ukraine na sudebnuyu zashchitu, v tom chisle i na obrashcheniye za zashchitoy narushennykh v 

otnoshenii litsa prav i svobod v sootvetstvuyushchiye mezhdunarodnyye sudebnyye uchrezhdeniya , v tom chisle v 

Yevropeyskiy sud po pravam cheloveka. 

Klyuchevyye slova: sudebnaya zashchita, obrashcheniye, zayavleniye ( zhaloba), sudebnoye uchrezhdeniye 

Yevropeyskiy sud po pravam cheloveka 

 

Зафіксовані в Конституції України та інших нормативно-правових актах 

національного законодавства прав і свобод людини й громадянина обумовили 

необхідність закріплення в поточному законодавстві юридичних гарантій по їх 

дотриманню та створення і функціонування механізму забезпечення їх реалізації. 
Основний закон держави задекларувавши людину та притаманні їй природні 

властивості, а також її права і свободи як найвищі соціальні цінності суспільства та 
держави  започаткував, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність[1].  

Реалізація прав та свобод людини й громадянина повинна визначати зміст і 
ефективність застосування законів української держави, бо без дотримання і забезпечення 
прав та свобод людини й громадянина державним захистом не може формуватися і 
зміцнюватися справжня демократія, неможливе будівництво правової держави. 

Постановка проблеми. Питання нормативно-правового регулювання право 

кожного в Україні на звернення за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

національних державних інституцій є конституційним правом особистості. Найдієвішим 

інструментарієм реалізації зазначеного права є звернення до суду за захистом порушеного 

права чи свободи особистості. Причому слід акцентувати увагу на тому, що нині чинна 
Конституція держави зафіксувала на своєму рівні, що кожен в Україні після використання 
всіх національних засобів правого захисту може звертатись за захистом своїх прав і 
свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 
міжнародних організацій, членом або учасником є Україна. 

З ратифікацією у 1997 році нашою державою  Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі - Європейська конвенція) для громадян держави реально 

з'явилась можливість звертатись за захистом порушених відносно них прав і свобод  до 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).  

Зазначена можливість зумовила в національному законодавстві і ряд проблем які 
пов’язані з реалізацією такої можливості, а тому вони потребують в тій чи іншій міри 

свого дослідження. Як на нашу думку, такою проблемою є правове унормування 
процедури подачі заяви(скарги) на державу Україна до ЄСПЛ особами, які вважають, що 

їх права чи свободи порушені державними органами, органами місцевого самоврядування, 
їх посадовими і службовими особами української держави. 

Метою наукової статті є дослідження процедури правового регулювання реалізації 
права  кожного в України на судовий захист, в тому числі і на звернення за захистом 

порушених відносно особи  прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ, в 
тому числі до Європейського суду з прав людини.   

Стан дослідження. Проблема реалізації права кожного в Україні на звернення за 
захистом своїх прав і свобод до  Європейського суду з прав людини  займаються 
М. Буроменський, Н. Блаживська, В. Євентов, Н. Задирака, М. Козюбра,  Р. Куйбіда,  
Ю. Матат, П. Рабінович, Ю. Руснак, Л. Тимченко, С. Шевчук, М. Хавронюк та інші. В той 

же час деякі питання правового регулювання звернення за захистом своїх прав і свобод до 

Європейського суду з прав людини ще не в повній міри досліджені науковцями. 

Виклад основних положень. Загальність проголошуваного Конституцією України 

принципу права на судовий захист означає доступність правосуддя для будь-якої людини 

чи громадянина, неприпустимість будь  яких обмежень на оскарження до суду рішень, дій 

або бездіяльності  державних органів, органів місцевого самоврядування їх посадових і 
службових осіб, громадських організацій, незалежно від їхнього статусу, якщо їх рішення, 
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дії або бездіяльність порушують права і свободи  людини й громадянина або містять 
погрозу такого порушення. 

Законодавець, формуючи процедуру  функціонування судової влади, послідовно 

розширює сферу дії судового контролю над законністю й обґрунтованістю прийнятих 

рішень і дій державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових та 
службових осіб усіх рівнів.  

Соціологічні та правові дослідження сучасного стану дотримання і забезпечення 
прав та свобод людини й громадянина говорять про далеко не поодинокі порушення 
нормативних установлень у сфері забезпечення прав, свобод людини й громадянина, що 

проявляються  у зневазі  посадових і службових  осіб до дотримання прав, свобод 

громадян та у правовому нігілізмі самих громадян.  Причини подібних явищ криються в 
бюрократизмі та у відсутності механізму швидкого й ефективного реагування на сваволю 

чиновників. Відсутність діючих механізмів подолання цих порушень спричиняє зниження 
рівня відповідальності державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових 

та службових осіб за свою діяльність. 
Обмеженість у населення необхідної інформації про надані людині й громадянину 

права та свободи, про зміст та способи їх юридичного захисту знижує у них психологічну 

рішучості боротися із зазіханнями на їх суб’єктивні  права і свободи та  сприяє 
поширенню порушень законності. 

Вивчення суспільної думки про ефективність діяльності держави в сфері охорони і 
захисту прав та свобод людини й громадянина, узагальнення практики застосування 
людиноохоронного законодавства свідчить, що судовий захист прав і свобод людини й 

громадянина є дієвим і значимим для суспільства. Соціологічне ж вивчення думки 

працівників суду  відносно розширення кола повноважень суддів по судовому контролю 

за дотриманням прав та свобод людини й громадянина спонукає до висновку про 

необхідність правової та соціальної обґрунтованості інституту судового захисту прав та 
свобод людини й громадянина і його подальшого розвитку та удосконалювання. 

При аналізі думок пересічних громадян до функціонування судів як інституцій 

забезпечення захисту громадян використаємо результати анкетування громадян і суддів 
результати якого свідчать, що:  

1) лише 18 % респондентів будуть обов’язково будуть звертатися до суду при 

порушенні особистих прав;  61,2 % опитаних пов’язують це з настанням певних обставин; 

12,1 % - узагалі не будуть звертатися до суду, а  8,7 % - планують звертатися до інших 

установ. 
Останній показник є досить низьким і свідчить про певну незрілість 

громадянського суспільства щодо цієї проблеми; 

2) найбільшу складність для громадян при зверненні до суду становлять:  

а) економічний чинник - відсутність коштів для звернення до професійного представника 
(юриста, адвоката) (37,4 %);  б) недовіра до суду (28,9 %).  

Досить значна кількість опитаних (19 %) відповіли, що в них не виникає труднощів 
при зверненні до суду. Частково таку відповідь можна пояснити тим, що в багатьох 

опитаних не було власного досвіду такого звернення; 
3) не становлять суттєвої перешкоди при зверненні до суду: 

а) територіальна віддаленість суду;  б) незнання норм закону про порядок подання 
позову (заяви) (9,3 %) і місця розташування суду; 

4) найбільшу складність для осіб, які особисто зверталися до суду, становлять:  

а) строки судового розгляду справи (31,7 %);  б) високі ставки оплати послуг професійних 

представників (адвокатів, юристів) (17,7 %); в) складна і незрозуміла процедура розгляду 

справи (16,5 %);  г) складна процедура звернення до суду (12,2 %); д) високі розміри 

судових витрат – сплата державного мита та інших судових витрат (4,9 %) і 
е) невиконання постановленого судового рішення (7,9 %) . 
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Отже, для громадян найбільш суттєвими перешкодами при зверненні до суду є 
недотримання строків судового розгляду справи й нерозуміння процедури останнього (і 
це нормально, адже це є справою професійних юристів), а також економічний елемент, 
тобто витрати, пов’язані передовсім з оплатою послуг адвоката. На подолання цих 

проблем мають бути спрямовані зусилля держави[2, с. 140-141].  . 

Із прийняттям у 1996 році Основного Закону нашої державі – Конституції, значно 

розширилося коло соціальних цінностей, які знайшли свій прояв у правових приписах 

відносно прав та свобод людини й громадянина, що  одержали закріплення у вищому 

законодавчому акті України.  Цілий ряд економічних положень, культурних надбань, 
моральних цінностей сучасного українського суспільства знайшли  своє відображення у 

якості юридичних прав та свобод людини й громадянина, реалізація яких потребує 
проведення значного комплексу економічних, організаційно-управлінських, законодавчих 

заходів.  
Конституція України в своїй редакції закріпила положення, що кожний, хто 

знаходиться під юрисдикцією нашої держави  повинен знати свої права та свободи, уміти 

їх використовувати у повсякденному житті, бути психологічно готовими захищати і 
відстоювати їх законними засобами. 

Правильне застосування законів, правомірність діяльності органів законодавчої і 
виконавчої влади, місцевого самоврядування у сфері реалізації прав і свобод громадян 

забезпечуються, згідно з Конституцією України, також системою правосуддя. Розширення 
кола охоронюваних законом прав особистості, поглиблення їх змісту в умовах 

різноманіття сучасних економічних і соціальних зав’язків покладає на суд особливу 

відповідальність і піднімає його значення як фактору утвердження економічної й 

соціальної стабільності, як основного гаранта реалізації прав та свобод людини й 

громадянина. 
Українським законодавцем відносно інституту судового захист прав та свобод 

людини й громадянина в останні роки прийняти нормативно-правові акти, які пов’язані з 
розширенням компетенції судів у вирішенні спорів про порушення або неправомірне 
обмеження прав особистості, подоланні багатьох штучно створених  перешкод для 
ефективного здійснення цієї діяльності.  

На даний час закріплення в Конституції України принципу судового захисту прав 
та свобод людини й громадянина означає визнання верховенства судової влади в системі 
державного захисту прав і свобод особистості. Можливість безперешкодного 

використання громадянином судового захисту своїх прав та свобод є безсумнівно, 

ознакою демократичності суспільства. Втіленням цього положення у державному житті 
реалізується через звернення до суду для захисту конституційних прав та свобод людини 

й громадянина на підстави Конституції України гарантується (ст.8).  Одночасно з цим у 

ст. 55 Основного Закону закріплено, що права та свободи людини й громадянина 
захищаються судом, а це є один із основоположних принципів правової держави, який 

визначає що правосуддя є найважливіша функція в діяльності держави, а юрисдикція 
судів поширюються на всі правовідносини, що виникають в держави Україна (ст. 124 

Конституції). 
Таким чином поряд із загальносоціальними державними гарантіями прав та свобод 

людини й громадянина Конституція України передбачає цілий комплекс специфічних 

юридичних гарантій їх захисту. Серед них слід назвати, наприклад,  адміністративно-

правові способи захисту прав та свобод  (ст. 40 Конституції України). Також до гарантій 

захисту прав та свобод людини й громадянина передбачених в Конституції Україні слід 

віднести охорону прав громадян, що потерпіли від правопорушень і зловживань владою, 

необхідність компенсації заподіяної їм матеріальної і моральної шкоди, установлення 
обов'язку держави відшкодовувати шкода, заподіяна незаконними рішеннями, діями  чи 

бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових  осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56). 
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Центральне ж місце в системі гарантій прав та свобод людини й громадянина в 
нашій держави відводиться судовому захисту, який відповідно до Конституції України 

гарантує, що кожному хто знаходиться під юрисдикцією держави Україна надається право 

звертатись до суду за захистом порушених відносно нього суб’єктивних прав та свобод.   

Судовий захист прав та свобод людини й громадянина – це інститут, що базується 
на правових приписах, які зафіксовані в основоположних положеннях Конституції 
України та передбачають юридичний механізм реалізації обов'язку держави забезпечити 

дотримання прав та свобод  людини й громадянина, що закріплені у Конституції  та 
законах України.   

Отже обов'язок  держави забезпечити дотримання прав та свобод людини й 

громадянина означає прихильність української правової системи міжнародним принципам 

і стандартам забезпечення прав та свобод людини й громадянина.  
Законодавство України  розглядає судовий захист як частину діючої в держави 

системи засобів та органів юридичного забезпечення дотримання прав та свобод людини й 

громадянина, при цьому воно не  виключає також звернення за захистом порушених прав 
особистості в міжнародні легітимні правозахисні організації, зокрема, у ч. 1 ст. 55 

Конституції України  закріплена можливість, відносно того, що кожному гарантується 
судовий захист його прав та свобод.  По міри становлення й утвердження принципів 
демократичної і правової держави в України розширяється сфера застосування юридичних 

засобів  забезпечення прав і свобод людини й громадянина.   
Аналіз конституційно-правових положень показує, що в Конституції України 

вживаються близькі, але не співпадаючі терміни «державний захист», «судовий захист», 

«правовий захист» прав та свобод людини й громадянина.  Трактуючи ці терміни  слід 

зазначити, що судовий захист слід вважати державним захистом, оскільки він 

здійснюється судом, якій є органом державної влади, говорячи про правовий захисту і 
його співвідношення з судовим захистом слід враховувати те, що суди при здійсненні 
правосуддя керуються законом, який є основною формою вираження права для судів.  
Звідси судовий захист у формі правосуддя являє собою особливий вид державного 

захисту прав та свобод людини й громадянина, який пов'язаний з забезпеченням їх на 
підставі формально юридичних приписів. 

Обґрунтованості й правомірності тих або інших належних людині суб'єктивних 

прав, свобод та законних інтересів, огородження їх від протиправних зазіхань, дотримання 
їх в умовах гласності та змагальності сторін, використання права на юридичну допомогу, 

а також захист їх при рівноправності сторін і неупередженості суддів, з врахуванням 

відсутності обмежень у реалізації  права  на звернення людини до суду відносно  захисту 

порушених прав та свобод-усе це в комплексі формує найбільш надійну процедуру 

подолання зазначених протиріч у сфері дотримання прав та свобод людини й 

громадянина. 
Суд зобов’язаний захищати людину від різних порушень її особистих майнових і 

немайнових прав, а також прав на участь особистості у державному та суспільному житті. 
Слід підкреслити, що в основі всіх прав і свобод  особистості лежить свобода 
волевиявлення людини й громадянина при вибори процедури їх реалізації. Тому 

природно, що однієї з головних функцій судової влади в державі визнається гарантування 
повноти використання людино свободи волевиявлення  при реалізації належних її 
суб’єктивних прав та свобод. Гарантією  ж  охорони та захисту прав та свобод людини  

стає діяльність судових органів з метою усунення зазіхань, спрямованих проти неї, що 

можуть  виражатися як у протиправних діях приватних осіб, так і в протиправних 

рішеннях і діях посадових та службових осіб органів державної влади й місцевого 

самоврядування. При цьому на судову владу покладена охорона свободи волевиявлення 
людини й громадянина лише від незаконних зазіхань. 

Таким чином, головним завданням судової влади, основним змістом реалізованої 
нею судового захисту є юридичне протистояння зазіханням на права та свободи  людини й 
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громадянина, які передбачені для них Конституцією та законами України, а так же 
положеннями міжнародно-правових документів, які в установленому порядку 

ратифіковані законодавчим органом України.  

Посилення потреби в судовому захисті закономірно випливає з ускладнення 
характеру й структури економічних відносин, многоукладності економіки, процесу 

приватизації державної й суспільної власності, значного збільшення числа громадян, що 

мають різними формами й види власності, а тому мають потребу  у  її правовій  охороні та 
захисті. Зростання конфліктності й загострення соціальних протиріч у суспільному житті, 
визнання соціальної цінності недоторканості особи в її приватному житті, охорона 
гідності людини і громадянина, її комунікацій - з одного боку, і скасування ряду раніше 
існуючих інститутів соціального контролю, з іншого - усе це фактори, що безумовно 

визначають посилення інтересу до застосування юридичних заходів охорони і захисту 

прав та свобод особистості. 
Право на судовий захист – це універсальний юридичний засіб відстоювання 

людиною своїх прав у будь-якій життєвій ситуації, пов’язаній із незаконними діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, у тому числі адміністрації державних 

підприємств, установ, органів місцевого самоврядування, посадових осіб і службовців 
названих інституцій [3, c. 275]. 

Завданнями судочинства є охорона прав, свобод та законних інтересів фізичних, 

юридичних осіб й держави, які позивають до суду, а також тих осіб, які беруть участь у 

ньому, швидке й справедливе вирішення правових спорів відносно яких було звернення 
до суду, встановлення винних, що вчинили правопорушення, застосування до них 

передбачених законодавством заходів відповідальності з метою щоб кожний, хто вчинив 
правопорушення був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний 

та застосування правових приписів  відносно своєчасного і повного забезпечення 
виконання судових рішень. 

Закріплення в національному законодавстві права на доступ до суду та розширення 
його дії за межі національних кордонів є одною  із основоположних засад цивілізованості 
суспільства в нашій держави. 

Аналізуючи права на справедливий суд і доступ до суду в контексті європейських 

стандартів, слід звернутися до вітчизняних юридичних джерел. В українській і та й 

російській правовій літературі досить поширеним є ототожнення прав на доступ до суду і 
на судовий захист, яке складається з низки елементів процесуального та матеріально-

правового характеру, що забезпечують безперешкодне звернення до суду, справедливе 
правосуддя, повне й ефективне задоволення потреб і інтересів  людини і громадянина.  

Щодо ролі держави в забезпеченні прав на справедливий суд і доступ до суду, то 

доцільно послатися на практику Європейського  суду з прав людини. Так, у рішенні по 

справі «Кемпбелл і Фелл проти Сполученого Королівства» Суд зазначив, що право на 
доступ до суду повинно не лише існувати, а й бути ефективним, із чого випливає 
негативний обов’язок держави утримуватися від перешкоджання належному 

використанню права на доступ до суду як через рішення, так і шляхом фактичних дій. 

Неможливість застосування цього права може зумовлюватися бездіяльністю 

уповноважених органів державної влади [4, c. 438–469].  

По цьому питанню у справі «Ейрі проти Ірландії» Суд констатує, що 

адміністративні органи Ірландії не вжили належних заходів для реальної організації і 
проведення процесу розірвання шлюбу і зазначає, що держава зобов’язана своїми діями 

сприяти ефективному використанню права на доступ до суду. Цей позитивний обов’язок 
може зумовлювати необхідність певної фінансової допомоги приватним особам, а також 

вчинення інших конкретних дій залежно від обставин справи [5, c. 73–90].    

Уперше поняття «право на доступ до суду було започатковане  в рішенні 
Європейського суду з прав людини у справі «Голдер проти Сполученого Королівства». 

Основним у цій справі було питання про те, чи обмежується зазначений пункт цього акту 
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гарантіями для позивача в судовому процесі, який уже ведеться, чи він гарантує також це 
право,  мається на увазі право ініціювати судовий розгляд і обов’язок суду розпочати його 

розгляд і провести і провести по ньому судові дебати. По цьому питанню у своєму 

рішенні Європейський суд з прав людини зазначив, що згідно п. 1 ст. 6 Конвенції  про 

захист прав людини і основоположних свобод це питання розуміється як таке, що 

стосується виключно провадження у справі, що вже розпочата в суді. Договірна держава 
могла б, не порушуючи цього припису, позбутися судової системи чи обмежити судову 

юрисдикцію щодо певних видів провадження й доручити цю справу іншим органам, які 
залежать від уряду. Але тоді  такі невіддільні від небезпеки свавілля влади припущення 
мали б серйозні наслідки, що прямо суперечать згаданим вище принципам (праву на 
розгляд справи незалежним і безстороннім судом, установленим законом). Було б 

неприйнятним, з позиції Європейського суду з прав людини, якби п. 1 ст. 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод детально визначав процесуальні гарантії 
сторонам у судовому провадженні, не забезпечуючи того, без чого користування такими 

гарантіями було б неможливим, тобто доступ до суду. Характеристики справедливості, 
публічності й оперативності судового провадження були б марними за його відсутності [6, 

c. 39–80]. 

Під судовим захистом прав та свобод людини й громадянина в Україні  слід 

розуміти юрисдикційний інститут демократичної, правової держави, що представляє 
собою провідний напрямок правоохоронної діяльності органів правосуддя, якій 

здійснюється на основі загальнолюдських принципів і на підставах передбачених 

поточним законодавством України з використанням положень міжнародних документів, 
що в установленому порядку стали складовою  національного  законодавства. 

Судовий захист-головна правова гарантія реалізації утверджених законодавством 

України прав та свобод людини й громадянина, що представляє собою одну з 
основоположних функцій судової влади. 

Утвердження Конституцією України права громадян на правосуддя має на меті 
створення правового каналу протистояння адміністративній сваволі посадових і 
службових осіб державного апарата, громадських організацій, різних економічних 

структур. 

В Основному Законі нашої держави у ст. 40 закріплені положення про те, що усі 
мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану 

відповідь у встановлений законом строк.   
Аналізуючи процедуру реалізації зазначеного конституційного положення, слід 

звернутись до Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року в 
редакції від 4 червня 2014 року. Зазначений Закон регулює питання практичної реалізації 
громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи 

державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про 

поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, 

державних і громадських органів. Також цей Закон забезпечує громадянам України 

можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами з метою 

поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, а також для відстоювання своїх прав, 
свобод і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення. 

Цей Закон також регулює питання практичної реалізації громадянами України 

наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання 
громадян  відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, звертати 

увагу на недоліки в їхній роботі, оскаржувати дії посадових, службових осіб, державних і 
громадських органів. Таким чином Закон забезпечує громадянам України можливість для 
участі в управлінні державними і громадськими справами, а також для удосконалення 
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роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від  форм  власності, для відстоювання своїх  прав, свобод і 
законних інтересів та відновлення їх у разі порушення . 

У сучасній науковій юридичній літературі проблеми доступності правосуддя 
аналізуються принаймні в трьох основних контекстах:  

по-перше, досить часто при визначенні завдань реформування судової влади, 

удосконалення судової системи акцентується увага на наближенні правосуддя до 

населення, досягненні максимально можливої його доступності;   
по-друге, існує значна кількість публікацій, у яких відображаються різноманітні 

прояви принципу доступності правосуддя, наводяться варіанти вирішення проблем, 

пов’язаних з його реалізацією в різних видах судочинства і стосовно судової системи. По 

цьому напряму наукові публікації становлять другий рівень наукового осмислення 
предмета даного дослідження;  

по-третє, питання доступності правосуддя почали набувати ґрунтовного аналізу 

вже на рівні монографічних і дисертаційних робіт як закордонних, так вітчизняних 

науковців. [7, c. 101; с. 14].  

Досліджуючи питання пов’язані з доступом всіх, хто знаходиться під юрисдикцією 

держави Україна до Європейського суду з прав людини, слід зазначити, що в ч. 4 статті 55 

Конституції Україні закріплено  право кожного  в Україні на звернення до міждержавних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членами або 

учасниками яких є Україна по питанню захисту прав та свобод людини, якщо вичерпані 
всі наявні внутрішньодержавні засоби правового що застосовуються відносно захисту 

порушених на національному рівні прав та свобод людини й громадянина[8]. 

Підводячи підсумок викладеним думкам слід зазначити, що право на звернення 
кожного, хто знаходиться під юрисдикцією держави України до Європейського суду з 
прав людини за захистом порушених відносно його прав і свобод людини на 
національному рівні, і які передбачених Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод є наповнення принципу доступності особи до правосуддя.  

Даючи визначення праву на звернення до Європейського суду з прав людини  слід 

відмітити, що це надана та гарантована державою Україна через правові приписи 

національного законодавства, а також згідно положень міжнародних договорів України, 

які в установленому порядку ратифіковані нашою державою, юридична можливість 
активних дій суб’єктів правовідносин, формою вираження яких є звернення у вигляді 
заяви(скарги), що викликане неправомірними діями або бездіяльністю посадових чи 

службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, яка подається 
у чітко визначений Конвенцією про захист прав людини  і основоположних свобод термін 

- на протязі шести місяців, від дати винесення компетентними національними 

інституціями кінцевого рішення по оскаржуємій справі до Європейського суду з прав 
людини, за умови вичерпання всіх правових засобів захисту на національному рівні і 
невдоволення рішенням компетентного державного органу щодо відновлення порушених 

прав і  свобод людини в Україні. 
Слід констатувати, що право на звернення до Європейського суду з прав людини є 

універсальним суб’єктивним правом, оскільки дає можливість особі відстоювати 

задекларовані як національним законодавством права і свободи людини, так і передбачені 
в міжнародних правових документах, що в установленому порядку ратифіковані нашою 

державою, а з іншого боку зазначене право є універсальним комплексним правовим 

інститутом тому, що регулюється правовими приписами як  національного законодавства, 
так і положеннями міжнародно–правових документів. 

Таким чином виходячи з вище наведеного поняття права на звернення особи до 

Європейського суду з прав людини слід зазначити, що воно є невід’ємною складовою  

наповнення (розширення) права людини і громадянина на доступ до правосуддя, що 

здійснюється з метою захисту порушених відносно особи прав і свобод національними 
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інституціями публічної адміністрації, яке подаються суб’єктами  звернення (фізичною 

особою, неурядовою організацією, групою осіб)  у вигляді заяви (скарги) до міжнародної 
регіональної судової установи. 

Обґрунтовується, що конституційний термін звернення у поточному законодавстві 
України  має такі форм подачі як: пропозиція (зауваження); заява (клопотання); скарга. 

Згідно ж Конвенції про захист прав людини і основоположних звернення до 

Європейського суду з прав людини вчиняється у форми індивідуальної заяви, раніш це 
була індивідуальна «петиція». Відмічається, що по своїй суті така заява з боку суб’єкта 
звернення до Європейського суду з прав людини є  скаргою, тому що заявник  звертається 
за захистом порушеного відносно нього права і свободи до зазначеного Суду в зв’язку з 
тим, що він не отримав відповідного захисту на національному рівні. 
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Анотація: у статті досліджуються політико-правові погляди одного із найбільш знаних 

представників українського національно-визвольного руху Миколи Міхновського, зокрема такі 

основоположні складові вчення про національну ідею та основи визволення Українського народу і 

відновлення Української державності, як обґрунтування питання про суверенітет народу та суверенітет 

нації. 

Ключові слова: суверенітет народу, суверенітет нації, незалежність і суверенітет держави, 

Микола Міхновський. 

Аннотация: в статье исследуются политико-правовые взгляды одного из самых видных 

представителей украинского национально-освободительного движения Николая Михновского, в частности, 

такие его основоположные составляющие учения о национальной идее. Как обоснование вопросов о 

суверенитете народа и суверенитете нации. 

Ключевые слова: суверенитет народа, суверенитет  нации, независимость и суверенитет 

государства, Николай Михновский.  

Summary: the article deals with the political and legal views of one of the most known representatives of 

the Ukrainian national liberation movement Mykola Mikhnovsky, including the basic elements of the national idea 

doctrine and the foundations of the Ukrainian people liberation and restoration of the independent Ukrainian state 

as the grounds for the issues of national sovereignty and sovereignty of the people. 

Key words: sovereignty of the people, national sovereignty, state sovereignty, Mykola Mikhnovsky. 

 

Термін «суверенітет» запропонований французьким юристом Жаном Боденом. У 

сучасній теорії права прийнято розрізняти три види суверенітету – державний, народний і 
національний, які є часто взаємозалежними і взаємодоповнюючими, але не тотожними. 
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Професор О.Ф. Скакун визначає народний суверенітет як «верховенство народу як 
джерела і носія влади, його право самому вирішувати свою долю, безпосередньо або через 
представницькі органи брати участь у формуванні напрямку політики своєї держави, 

складу її органів, контролювати діяльність державної влади» [1, с. 44].  

Дехто робить із цього висновок, що суверенітет народу залежить від наявності 
суверенітету держави. Тут доречно згадати, що в демократичних державах суверенітет 
народу фактично формує (творить)  суверенітет держави, оскільки носієм і джерелом 

державної влади є сам народ. Адже «суб’єктом державною влади є виборчий корпус, 
тобто сукупність громадян, які користуються політичними правами» [2, с. 29]. Тут 
виборчий корпус виступає від імені суверена, усього українського народу і стає носієм 

державної влади, формуючи (обираючи) представницькі органи державної влади. Однак, 
це питання досі залишається дискусійним в юридичній науці.  

Тепер щодо суверенітету нації. Суверенітет нації означає «володіння реальною 

можливістю визначати характер свого національного життя, самостійно вирішувати 

питання, що стосуються розвитку національної свободи і національних потреб, право на 
повагу національної честі і гідності, розвиток культури, мови, звичаїв, традицій, 

створення національних установ» [1, с. 46].   

Питання суверенітету нації та суверенітету народу ставить Микола Міхновський у 

своїй політико-правовій праці «Самостійна Україна», яка згодом отримає ідейне 
продовження у програмних документах УНП (Української Народної Партії) і в 
укладеному ним у 1905 році проекті «першої у XX столітті української конституції 
"Основний закон Самостійної України – Спілки народу українського"» [3]. Варто 

зазначити, що Микола Міхновський, на відміну від більшості інших ідеологів 
українського національного руху початку ХХ століття, визначає за платформу для 
розбудови української державності не програму масштабних соціальних перетворень, а 
передусім суверенізацію українського народу та української нації. 

Розглядаючи проблему української державності, соборності та самостійності 
українських земель, Міхновський фактично виявляє себе  фундатором «національно-

радикальної політично-філософської течії» [3]. Виступаючи за цілковиту самостійність 
української революційної та державницької ідеї від російської та за соборність 
українських земель, Микола Міхновський стверджує, що «кожна нація з огляду на 
міжнародні відносини хоче вилитись у форму незалежної, самостійної держави» [4, с. 
425]. Цю думку можна трактувати як тезу про необхідність задля максимально повної 
реалізації державного суверенітету наявності національного суверенітету за формулою 

«одна нація – одна держава», що, тим не менш, не набирає форм національного шовінізму.  

Досліджуючи цю частину творчості Миколи Міхновського Іван Лисяк-Рудницький 

писав: «Міхновський, адвокат за фахом, оперував головне юридичною аргументацією: 

непорушність прав України за Переяславським договором 1654 року; як практичний 

постулят він ставив вимогу боротьби за відновлення “переяславської конституції”» [5, с. 
187].  

Ідея реалізації принципу народного суверенітету та національного суверенітету у 

М. Міхновського , таким чином, ґрунтується на положеннях Переяславського договору, 

про що вчений пише: «Власть законодатна і адміністраційна належиться гетьманському 

правительству без участи і втручання царського правительства… Українська держава має 
право обирати собі голову держави по власній уподобі, лише сповіщаючи царське 
правительство про своє обрання» [4, с. 427].  

Тут ми бачимо посилання на ознаки народного суверенітету (зокрема, реалізацію 

влади шляхом делегування народом своїх прав конкретним його представникам) та 
історико-правове обґрунтування необхідності радикалізації українського національного 

руху. Міхновський акцентує увагу на нелегітимності колоніального статусу України. 

Разом з тим, національний українського народу суверенітет у М. Міхновського 

виявляється обмеженим потребою інформування царської влади, щось на зразок 
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передбаченого сучасним законодавством України порядку реєстрації об’єднання громадян 

шляхом повідомлення. 
Єдиний прийнятний шлях українського національного руху М. Міхновський вбачає 

у здобутті політичних і державних прав: «Бо хіба можливий для нашої нації поступ і 
освіта доти, доки нація не матиме права розпоряджатись собою і доки темрява є спосіб 

держати нашу націю в неволі» [4, с. 430]. У цьому випадку йдеться про національний 

суверенітет як невід’ємну рису відновленої Української Держави, яка має бути досягнена 
шляхом консолідації зусиль національно свідомої інтелігенції.  

Таким чином, у своїй праці «Самостійна Україна» Микола Міхновський не лише 
ставить питання про необхідність відновлення української державності, а й акцентує увагу 

на таких важливих факторах політизації української нації, як прагнення до здобуття 
національного суверенітету, реалізація якого має бути тісно пов’язана із реалізацією 

народного суверенітету. Суверенітет народу і суверенітет нації, на нашу думку, для 
Миколи Міхновського є джерелом, з якого виростає суверенітет держави. 
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Анотація. У статті проаналізовано нормативно-правові та наукові підходи до визначення 

суб’єктів протидії розслідуванню злочинів та окресленні властиві їм закономірності для адекватного 

реагування на їх поведінку та обрання правильної тактики проведення слідчих дій, спрямованих на 

нейтралізацію протидії розслідуванню злочинів, вчинених у Чорнобильській зоні відчуження. 

Ключові слова: протидія розслідуванню злочинів, суб’єкти протидії розслідуванню, кримінальне 

провадження, Чорнобильська зона відчуження. 

Summary. The article analyzes the legal and scientific approaches to the definition of counteraction to 

investigation of crimes and defining inherent laws to adequately respond to their behavior and choosing the correct 

tactics of the investigation, to neutralize counteraction to investigation of crimes committed in the Chernobyl 

exclusion zone. 

Key words: opposition to the investigation of crimes, subjects counteraction to investigation, criminal 

proceedings, the Chernobyl exclusion zone. 

 

Постановка проблеми. Дослідження суб’єктів протидії розслідуванню злочинів 
(кримінальному провадженню) і способів її здійснення визнаються науковою основою 

розроблення тактики подолання цього явища в кримінальному процесі та „відповідних 

методичних рекомендацій щодо припинення і профілактики протиправного впливу на 
процес провадження розслідування конкретних злочинів”, адже вказані категорії 
відносять до структурних елементів механізму протидії розслідуванню злочинів і на 
сьогоденні видається актуальним.  
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Криміналістична значимість інформації про суб’єкта, як елемента механізму 

протидії, полягає в тому, що вивчення властивих йому закономірностей дозволяє 
адекватно реагувати на поведінку цього суб’єкта і обрати правильну тактику проведення 
слідчих дій за його участю чи визначитися з проведенням відповідного комплексу 

оперативно-розшукових заходів, спрямованих на нейтралізацію протидії. 
Незважаючи на беззаперечний вагомий внесок у розробку загальнотеоретичних 

категорій кримінального процесу, зокрема, в частині суб’єктного складу його 

правовідносин, таких відомих вчених як: С.А. Альперта, А.Р. Бєлкіна, Д.І. Бочарова, 
В.Г. Гончаренка, М.М. Гродзинського, Ю.М. Грошевого, Є.Г. Коваленка, Л.М. Лобойка, 
В.Г. Лукашевича, В.Т. Маляренка, М.М. Михеєнка, В.Т. Нора, Д.П. Письменного, 

М.А. Погорецького, В.О. Попелюшка, І.В. Решетнікової, С.М. Стахівського, 

М.С. Строговича, В.М. Тертишника, О.І. Трусова, П.В. Цимбала, В.П. Шибіка, 
М.Є. Шумила та ін., комплексні наукові доробки у відношенні осіб, які залучаються до 

сфери кримінального провадження, на сьогодні відсутні.  
Здебільшого, в поле зору дослідників потрапляють окремі суб’єкти кримінального 

процесу і зокрема, у прив’язці до певного виду їхньої діяльності (наприклад, доказуванню; 

причому, деяким присвячене значне коло дисертаційних досліджень): потерпілий 

(Герасимчук О.П., Давиденко С.В., Кучинська О.П., Федорчук Н.Б. та ін.), підозрюваний, 

обвинувачений (Бірюкова А.М., Джига М.В., Чернова А.К. та ін.), слідчий (Гаврилюк Л.В., 

Городецька М.С., Дирдін М.Є., Калачева О.М., Литвинчук О.І., Лоскутов Т.О., 

Омельченко О.Є., Охріменко А.В., Пєтков О.В., Савонюк Р.Ю., Смоков С.М., 

Стратонов В.М., Чурікова І.В. та ін.), захисник (Борзих Н.В., Кучевський П.В., Обрізан 

Н.М., Попелюшко В.О., Шнягін О.Г. та ін.), суддя (Корсун В.Я., Чорнобук В.І. та ін.), 

слідчий суддя (Скрипіна Ю.В.), свідок (Белькова О.В., Кириченко С.А., Ткаля О.В. та ін.), 

експерт, спеціаліст (Абрамова В.М., Гуріна Д.П., Дондик Н.Я., Коваленко В.В., 

Юрчишин В.Д. та ін.), поняті (Булейко О.Л.). При цьому, у вступних частинах зазначених 

робіт, а також у більшості підручників і навчальних посібників стверджується 
неоднозначний підхід законодавця до визначення суб’єктів кримінального процесу. 

Наприклад, Т.М. Барабаш у статті, присвяченій суб’єктам доказування, відмічає: „у 

кримінально-процесуальному законодавстві, юридичній літературі відповідного 

спрямування вживаються різні терміни, що характеризують осіб, які наділені тими чи 

іншими процесуальними правами і обов’язками: „учасники процесу” (гл. 3 КПК 1960 р.), 

суб’єкти кримінального провадження (п. 49 ст. 6 Проекту КПК України 2007 р.), суб’єкти 

кримінально-процесуальної діяльності (Михеєнко М.М.), учасники судового розгляду 

(Нор В.Т.). Іноді ці поняття вживаються як тотожні, іноді – в них вкладається різний 

зміст” [2]. За діючим КПК України це сторони, учасники кримінального провадження та 
учасники судового провадження (п.п. 19, 25, 26 ст. 3) [3]. 

Значна увага, яка приділена численним дослідженням в різні часові періоди цієї 
проблематики, потребує детального опрацювання в методиці розслідування тієї чи іншої 
групи злочинів, оскільки знання про них впливають на процес доказування у 

кримінальному провадженні, його оптимізацію та запобігання вчиненню кримінальних 

правопорушень 
Метою цієї статті є визначити коло суб’єктів протидії розслідуванню злочинів та 

сформулювати пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з метою 

підвищення ефективності розслідування злочинів, вчинених у Чорнобильській зоні 
відчуження. 

Виклад основного матеріалу. Перелік сторін та  інших учасників кримінального 

провадження й суду є вичерпним і правовий статус кожного з них закріплений окремо 

(присвячено окрему статтю КПК), за виключенням: понятого, адвоката свідка, осіб, 

стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру.  
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Отже, у нормативно-правовому сенсі питання означення осіб, які залучаються до 

кримінальної процесуальної сфери, ніби то вирішено, але з теоретико-методологічної 
точки зору – залишається спірним, зважаючи на зміст термінів „суб’єкт” і „учасник”. 

Етимологічне значення слова „суб’єкт” полягає в тому, що воно означає істоту, здатну до 

пізнання навколишнього світу, об’єктивної дійсності й до цілеспрямованої діяльності; 
особу, якій належить активна роль у певному процесі, а „учасник” – означає того, хто бере 
участь у чому-небудь, входить до складу групи осіб [2, с. 110]. Термін „суб’єкт” 

вживається і по відношенню до явищ пізнання, і до кримінальних процесуальних 

правовідносин. Суб’єкт пізнання в будь-якому процесі – це складна соціально-

організована система, яка в якості своїх компонентів включає різних учасників процесу 

(органи, окремі особи), що виступають носіями інформації про кримінальне 
правопорушення або здійснюють у передбаченому законом порядку її придбання та 
перетворення в достовірне знання (докази) з метою вирішення завдань кримінального 

провадження. Загальноприйнятим є розгляд правовідносин як форми соціальної взаємодії, 
в якій суб’єкти права добиваються задоволення інтересів, в особливому порядку визнаних 

і гарантованих державою [6, с. 27]. 

Імпонує висловлена у літературі думка щодо онтологічного і гносеологічного 

співвідношення термінів „суб’єкт” і „учасник” кримінального провадження: „учасники 

провадження – це онтологічна категорія і кожен з них є правовим феноменом, тобто 

абстрактним і об’єктивним відбитком реально існуючих фактів участі тих чи інших осіб в 
кримінальних провадженнях. Суб’єкти провадження – є категорією гносеологічною, яка 
сформована на базі відповідних правових феноменів в результаті дослідницьких зусиль і 
містить суб’єктивні погляди на властивості, що характеризують учасників кримінального 

провадження. Учасник приймає участь у кримінальному провадженні з тієї чи іншої 
сторони (обвинувачення/захисту) або надає допомогу органам досудового розслідування у 

досягненні його завдань” [2, с. 111]. Підтримується також доцільність вжиття у 

кримінальному процесуальному законі і теорії кримінального процесу єдиної 
узагальнюючої категорії – „суб’єкт кримінального провадження”. 

Суб’єкти кримінального провадження наділені різним процесуальним статусом, 

виконують різні процесуальні функції в залежності від наявності матеріально-правової, 
процесуально-правової заінтересованості. Кожній особі, яка залучається до кримінальної 
процесуальної сфери, притаманні певні права і обов’язки, передбачені законом. Більше 
того, законодавець вказує на поєднання умов і обставин, при якому особи можуть 
реалізувати свій процесуальний статус. Ступінь можливої активності процесуальної 
діяльності суб’єктів зумовлена характером їх інтересів та змістом їх процесуальної ролі і 
не може бути своєрідною межею між суб’єктами кримінального процесу й іншими 

особами, інтенсивність і порядок участі осіб у кримінальному судочинстві можуть бути 

різні, навіть фрагментарні, проте зазначені моменти слід розглядати тільки як підставу для 
диференціації учасників кримінального судочинства”. 

Слід наголосити, що, приділяючи значну увагу суб’єктам протидії розслідуванню 

тих чи інших злочинів, дослідники, здебільшого, оминають визначення самого цього 

терміну, зосереджуючись на класифікації суб’єктів і характеристиці їх видів. Але, 
неузгодженість юридичної терміносистеми, понятійного апарату не сприяє однаковому 

правозастосуванню, не може слугувати основою формування наукової мови; у науковій 

теорії кожному явищу має відповідати єдине поняття як завершений, визнаний, 

вкорінений результат синтезу його багатьох визначень. 
На нашу думку, поняття „суб’єкт кримінального провадження” і „суб’єкт протидії 

кримінальному провадженню” змістовно не співпадають. Обов’язковою умовою визнання 
особи суб’єктом кримінального провадження є наявність кримінальних процесуальних 

правовідносин з нею. Разом з тим, в теорії стверджується (а на практиці підтверджується), 
що здійснювати протидію розслідуванню злочину можна і за межами кримінальної 
процесуальної сфери – „зовнішня” протидія (Н. Ахтирська [1]) або „опосередкована” 



 33 

протидія (Р. Шехавцов [7]). При цьому, суперечливі, на наш погляд, роздуми 

Н. Ахтирської, яка визнаючи існування „зовнішньої” протидії розслідуванню, під якою 

розуміється „протидіюча діяльність осіб, які або взагалі не пов’язані з розслідуваною 

подією та особою, що здійснює розслідування, або пов’язані зі слідчим процесуальними, 

службовими або іншими владними відносинами чи іншими залежностями”, стверджує 
обов’язковість спілкування суб’єкта протидії із слідчим [1]. Водночас, автор доцільно 

розрізняє у структурі спілкування три компоненти: перцептивний, комунікативний та 
інтерактивний. Зміст перцептивного компонента складають процеси сприйняття і 
розуміння один одного учасниками спілкування. Комунікативний компонент складається 
з обміну інформацією учасників спілкування. Інтерактивний компонент характеризує 
взаємодію учасників спілкування. „В аспекті перцепції суб’єкт протидії, розуміючи цілі та 
спрямованість дій слідчого, прагне вплинути на них у бажаний для себе бік. З 

комунікативної точки зору, протидія розслідуванню полягає, з одного боку, в прагненні 
суб’єкта одержати інформацію про задуми та дії слідчого, а з іншого боку – в передачі 
слідчому недостовірної чи прихованої інформації, або й взагалі в її прихованні від 

слідчого. Інтерактивний компонент у даному випадку виражається в конфліктній 

взаємодії, в суперечності, несумісності цілей сторін, що взаємодіють”, – відмічає 
дослідниця [1]. 

Таким чином, під суб’єктами протидії кримінальному провадженню пропонується 
розуміти суб’єктів кримінального провадження та інших осіб, які мають певну 

заінтересованість від перешкоджання досудовому розслідуванню або судовому 

провадженню, вирішенню завдань кримінального провадження. При цьому, 

заінтересованість (як наявність інтересу до чого-небудь, що приносить користь) особи 

полягає у прагненні досягти вигідний для себе або інших осіб результат в умовах 

вчиненого суспільно небезпечного діяння. Як правило, такий результат зумовлений 

незаконним інтересом. 

Найбільш вдалою видається диференціація суб’єктів протидії, запропонована 
А.М. Кустовим: „1) учасники злочинної події: злочинець і його співучасники; потерпілий 

або свідки; інші непрямі, випадкові учасники злочинної події; 2) особи, зацікавлені в 
негативному результаті розслідування: родичі, близькі або знайомі обвинуваченого; члени 

злочинної групи; 3) корумповані посадові особи правоохоронних органів та інших 

державних структур, що можуть завдяки службовому становищу істотно впливати на хід і 
результати розслідування; 4) суб’єкти кримінального процесу, які здійснюють діяльність з 
виявлення, розкриття та розслідування злочину, змушені в силу якихось обставин 

протидіяти розслідування; 5) адвокати, які іноді не тільки захищають свого підзахисного, 

а й протидіють досягненню об’єктивної істини по справі; 6) інші особи, які виконують дії 
„на замовлення [4, с. 210 – 212].  

Звичайно, зазначена класифікація не є ідеальною, зокрема, з точки зору вжиття 
деяких термінів: „злочинець”, „корумпованість”, „дії на замовлення”. Але, оскільки 

суб’єкти протидії не просто перераховуються за їхнім процесуальним або не 
процесуальним становищем (як у більшості представлених у наукових доробках 

класифікацій), то при з’ясуванні можливих суб’єктів протидії розслідуванню у 

Чорнобильській зоні відчуження, від цієї диференціації можна відштовхуватись. 
За даними опитування працівників міліції і прокуратури у досліджуваній зоні 

типовими суб’єктами протидії розслідуванню злочинів виступають (можуть виступати, 

оскільки у практиці деяких респондентів практичні випадки такої протидії відсутні): 
підозрювані, обвинувачені (68 %); свідки (6 %); особи, пов’язані з підозрюваним, 

обвинуваченим, свідком: родичі, близькі, друзі (22 %); спеціалісти і експерти (5 %); захисник 
(2 % ); особи, які мають можливість впливати на проведення кримінального провадження 
(наприклад, керівництво, працівники суміжних правоохоронних або судових відомств, 
керівники підприємств, установ, організацій зони (11 %). Як бачимо, серед найбільш 

можливих суб’єктів протидії, здебільшого виділено самих підозрюваних, обвинувачених, 
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їх родичів, близьких, знайомих і осіб, здатних в силу своїх службових повноважень 
впливати на здійснення або не здійснення (закриття, наприклад) кримінального 

провадження. 
Потреба в протидії розслідуванню вказаними особами має різні мотиви та 

спонукання. Як вдало зауважують В.К. Лисиченко і Р. М. Шехавцов, „потреба в протидії є 
психологічним станом особи, що виражає її залежність від конкретних умов і результатів 
вчинення та розслідування злочину, і виступає спонукою її активності” [5, с. 40]. 

Домінуюче місце серед потреб суб’єктів протидії кримінальному провадженню займає 
потреба у безпеці, що зумовлюється острахом за можливість притягнення до кримінальної 
відповідальності самої особи або її родичів, близьких, друзів. З іншої сторони потреба 
може зумовлюватись корисливістю, що проявляється у бажанні зберегти певні матеріальні 
цінності, заробити кошти від реалізації об’єктів, кольорового металу, радіоактивних 

матеріалів, що без відповідних дозволів переміщаються за межі Чорнобильської зони 

відчуження. Корисливість органів розслідування може проявлятись у прагненні не 
знижувати показники криміногенної ситуації у зоні, що в певній мірі впливає на 
преміювання працівників, перебування на керівних посадах, намагання здобути 

прихильність керівництва тощо. Окрім названого, потреба керівників підприємств, що 

працюють в зоні, може зумовлюватись бажанням утримати його репутацію, уникнути від 

зайвих перевірок тощо. Протидія свідків може пов’язуватись із правовим нігілізмом, 

недовірою до держави (що досить характерно для самоселів зони), не бажанням „мати 

справу з правоохоронними органами”, що знову ж таки є проявом особистої безпеки. До 

вчинення протидії з боку захисників, спеціалістів та експертів спонукає, здебільшого, 

бажання отримати матеріальну винагороду. 

Важливим, на нашу думку, є той факт, що жоден із опитаних респондентів серед 

потреб суб’єктів протидії розслідуванню злочинів не назвав масштабні розпорошення 
джерел іонізуючого випромінювання, зараження населення радіацією, загибель людей, 

знищення тварин, рослин тощо, тобто глобальні потреби в екологічному тероризмі не 
властиві правопорушникам і суб’єктам протидії розслідуванню на розглядуваній 

режимній території. 
Висновки. Аналіз наукових і нормативно-правових підходів до визначення осіб, 

залучених до сфери кримінального провадження, дозволяє констатувати їх 

неоднозначність, діаметральність, відсутність єдності, незважаючи на законодавче 
закріплення вживаних у КПК України термінів „сторони кримінального провадження”, 

„учасники кримінального провадження”, „учасники судового провадження”. 

Підтримується доцільність оперування терміном „суб’єкти кримінального провадження”. 

Поняття „суб’єкт кримінального провадження” і „суб’єкт протидії кримінальному 

провадженню” змістовно не співпадають. Обов’язковою умовою визнання особи 

суб’єктом кримінального провадження є наявність кримінальних процесуальних 

правовідносин з нею. Під суб’єктами протидії кримінальному провадженню слід розуміти 

суб’єктів кримінального провадження та інших осіб, які мають певну заінтересованість 
від перешкоджання досудовому розслідуванню або судовому провадженню, вирішенню 

завдань кримінального провадження. При цьому, заінтересованість  особи полягає у 

прагненні досягти вигідний для себе або інших осіб результат в умовах вчиненого 

суспільно небезпечного діяння.  
Типовими суб’єктами протидії розслідуванню злочинів в Чорнобильській зоні 

відчуження виступають (можуть виступати): підозрювані, обвинувачені; свідки; особи, 

пов’язані з підозрюваним, обвинуваченим, свідком: родичі, близькі, друзі; спеціалісти і 
експерти; захисник; особи, які мають можливість впливати на проведення кримінального 
провадження. Потреба в протидії розслідуванню вказаними особами має різні мотиви і 
спонукання, основними з яких визнаються: особиста безпека, безпека близьких (родичів, 
друзів) і користь. 
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Огнев’юк Г. Принцип правової визначеності та захист права власності 

ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
Огнев’юк Г. 

(кандидат юридичних наук, Київський університет права НАН України) 

 

Анотація. Стаття присвячена розгляду принципу правової визначеності у сфері захисту права 

власності. Автором досліджені вимоги принципу правової визначеності та проаналізовано застосування 

цих вимог на прикладі відносин захисту права власності. Серед них, зокрема, визначеність, доступність, 

передбачуваність нормативних приписів, дотримання вимог “законних очікувань”, забезпечення 

остаточності судових рішень та їх неухильної виконуваності. Сформульовані висновки, що застосування 

принципу правової визначеності не означає, що усі ситуації повинні бути детально відображені правовими 

нормами, однак мають бути встановлені критерії, за допомогою яких особа зможе відмежувати свої 

правомірні дії від неправомірних. 

Ключові слова: принцип правової визначеності, принцип добросовісності, право власності, захист 

права власності. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию принципа правовой определенности в сфере защиты 

права собственности. Автором исследуются требования, которые вытекают из данного принципа: 

определенность, доступность, предвиденье нормативных предписаний, соответствие «законным 

ожиданиям», обеспечение остаточности судебных решений и их неукоснительного исполнения. 

Сформулированы выводы, что применение принципа правовой определенности   не означает, что все 

ситуации должны быть детально отображены в правовых нормах, однако критерии должны быть 

определены чтобы лицо могло разграничить свои правомерные и неправомерные действия. 

Ключевые слова: принцип правовой определенности, принцип добросовестности, право 

собственности, защита права собственности. 

The purpose of this article is the study of the principle of legal certanity in the sphere of the protection of 

the property rights. The principle of legal sertanity includes accessibility, predictability of the legal norms, the 

legitimate expectations of the subjects, the finality and feasibility of the court decision. These elements play a greate 

role in the protection of property rights. The summary says that legal certanity does not mean that all the situations 

and cases of violation of the property rights must be described in legal norms, but the person must understand 

weather its actions are in accordance with the legal requirements. 

Key words: principle of legal certanity, property rights, defence of the property rights. 

 

Однією з вимог-складових верховенства права є принцип правової визначеності. 
Оскільки принцип верховенства права є загальнотеоретичним, конституційним 

принципом, він поширює свою дію зокрема і на сферу приватноправових відносин. 

Метою даної статті є аналіз застосування вимог принципу правової визначеності в сфері 
захисту права власності. 

Принцип правової визначеності в окремих галузевих дослідженнях, як правило, не 
виділяється як самостійний, однак численні дослідження вказують на порушення, які 
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виникають через нечіткість та невизначеність законодавства, збереження за певними 

органами права діяти на власний розсуд у притягненні до відповідальності при захисті 
прав і свобод громадян. “Принцип визначеності означає вимогу чіткості підстав, цілей і 
змісту нормативних приписів, особливо тих із них, що адресовані безпосередньо 

громадянам. Вони повинні мати можливість передбачати правові наслідки своєї 
поведінки”.[2, c.6]  

У практиці Європейського суду з прав людини принцип правової визначеності 
знаходить таке тлумачення – норма не може вважатися законом, якщо вона не 
сформульована з достатньою чіткістю, що дає особі можливість узгодити з нею свою 

поведінку; особа повинна мати можливість, отримавши за необхідності відповідну 

консультацію передбачити в розумних межах і по відношенню до конкретних обставин 

правові наслідки, що спричинить її поведінка. Щоб відповідати вимогам правової 
визначеності необхідним є дотримання наступних вимог.  

Визначеність приписів закону. Це та вимога, яка визначає необхідність особи 

діяти відповідно до норми закону у тому випадку, коли зміст правової норми є чітко 

зрозумілим і особа має змогу оцінивши її зміст самостійно кваліфікувати власну 

поведінку як правомірну або неправомірну, усвідомлювати наслідки такої поведінки. 

Формулювання правової норми повинно бути ясним, чітким,  зрозумілим. 

Доступність закону, яка означає, що закон належним чином доведений до 

широкого загалу та створено усі умови для ознайомлення громадськості з його змістом. З 

цією метою законодавство України передбачає порядок оприлюднення закону. Хоч 

оприлюднення законів здійснюється і без порушень у налагоджений роками спосіб, 

ситуація з  оприлюдненням підзаконних нормативно-правових актів гірша. У тих сферах 

правового регулювання, де діють несистемні і часто застарілі положення законодавства, 
не узгоджені належним чином між собою, більшого значення набувають різноманітні 
роз’яснення, листи та узагальнення практики застосування положень, що містяться в 
нормативно-правових актах. Доступність правових приписів включає в себе вимоги щодо 

а) забезпечення порядку оприлюднення нормативно-правових актів; б) недопустимості 
застосування закону щодо особи, яка не могла знати про нього; в) неможливості 
погіршення правового становища особи через обмеження чи звуження її прав. 

Передбачуваність закону, при виникненні спору передбачуваність має 
встановлюватись індивідуально по відношенню до конкретної особи та обставин справи. 

Важливого значення передбачуваність закону набуває при застосуванні юридичної 
відповідальності, оскільки таким вимогам повинна відповідати і діяльність органів 
державної влади, що беруть участь у цьому процесі. Тобто встановлення змісту правової 
норми  особою, відносно якої застосовують правову норму, та органом чи посадовою 

особою, що її застосовує повинні корелюватись. Недопустимою є ситуація, коли наявність 
керівних роз’яснень вищестоящих органів у адміністративній вертикалі не стільки 

роз’яснює правову норму або узагальнює практику її застосування, скільки надає їй 

нового значення, часто всупереч положенням законодавства. Не відповідає вимозі 
передбачуваності також непослідовне застосування законодавства судовими органами, 

неоднакове застосування нормативно-правових актів у подібних правовідносинах, що 

спричиняє неоднозначність судової практики. 

Принцип правової визначеності висуває вимоги до остаточності та обов’язковості 
виконання судових рішень. Остаточність судового рішення означає, що воно може бути 

переглянуто виключно з підстав встановлених законом. Недопустимою є ситуація, коли 

особа вичерпала можливості захисту свого права шляхом звернення до судових органів, 
рішення по справі набрало законної сили, однак не виконується.   

Встановлюючи лінії взаємозв’язку принципу визначеності до приватноправових 

відносин захисту права власності слід виходити з того, що відносини власності є настільки 

поширеними у цивільному обігу та в повсякденному житті, що напевно немає такої 
людини, яка не була би суб’єктом права власності. З огляду на це постійно виникає 
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потреба і в захисті права власності, стосовно якого законодавством встановлені відповідні 
гарантії. Право власності є конституційним невід’ємним та непорушним правом особи, 

його дотримання відповідає такий вимозі верховенства права як дотримання прав і свобод 

людини. Крім Конституції України, основним документом, що регулює відносини 

власності є Цивільний кодекс України.  

Вимоги правової визначеності, які стосуються передбачуваності особою 

правомірності своїх дій виражені в цивільному законодавстві щодо захисту права 
власності через категорію добросовісності.  Як зазначав А.С. Довгерт, “закріплення 
загальних засад цивільного законодавства у ЦК України свідчить, перш за все, про 

підтвердження законодавцем “першоджерела цивільного законодавства”, яким виступає 
природне право, що випливає із раціональності і розумності. Воно складається з норм та 
принципів, які визначають поведінку людей у суспільстві незалежно від позитивного 

права” [1, c. 84]. Здавалося, тут можна поставити питання чи порушується принцип 

правової визначеності якщо ми звертаємось до першоджерела законодавства, а не до 

самого формулювання правової норми? Однак якщо звернутись до визначених вище 
складових, ми побачимо, що принцип правової визначеності не може розглядатись як 
буквальне передбачення нормою закону усіх випадків, що можуть виникнути при його 

застосуванні. Більше того, надмірна деталізація положень законодавства може зробити 

законодавчі положення надзвичайно жорсткими та позбавити правову норму властивості 
гнучкості та пристосування до мінливих реалій сьогодення, що особливо важливо для 
приватної сфери. В той же час “пошук першоджерела цивільного законодавства” не 
повинен суперечити іншій вимозі верховенства права - принципу законності. 

Стосовно цього у Постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду 

цивільних і кримінальних справ № 5 від 07.02.2014 р. “Про судову практику у справах про 

захист права власності та інших речових прав ” в абз. 3 зазначено наступне:  “ухвалюючи 

рішення, суд ... має визначити, які правовідносини сторін випливають із встановлених 

обставин та яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин. При цьому 

суд має навести у рішенні мотиви, з яких не застосував норми права, що на них 

посилалися особи, які беруть участь у справі.”[3] Наведене дає можливість погодитись з 
А.С.Довгертом в тому, що “суд повинен не лише механічно аналізувати конкретний 

аналітичний матеріал у вигляді юридичних документів, а й осмислювати принципи та цілі, 
що лежать в основі їх прийняття” [1, c. 85]. Норми Цивільного кодексу, що регулюють 
право власності широко забезпечують такі можливості. 

Так, серед норм, що стосуються права власності, вимоги правової визначеності 
втілені зокрема у ч.1 ст.12 (особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд), 

ч. 5 ст. 12 (якщо законом встановлені правові наслідки недобросовісного або нерозумного 

здійснення особою свого права, вважається, що поведінка особи є добросовісною та 
розумною, якщо інше не встановлено судом), ч. 1 ст. 330 (якщо майно відчужене особою, 

яка не мала на це права, добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщо 

відповідно до статті 388 цього Кодексу майно не може бути витребуване у нього.), ст. 390 

(власник майна має право вимагати від особи, яка знала або могла знати, що вона володіє 
майном незаконно (недобросовісного набувача), передання усіх доходів від майна, які 
вона одержала або могла одержати за весь час володіння ним.), ч.3 ст. 509 (зобов'язання 
має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості) ЦК України. 

Як динамічні правовідносини відносини власності не повинні і не можуть бути 

врегульовані з абсолютною чіткістю та характеризуватись крайньою визначеністю. По-

перше, це є нехарактерним для приватних відносин і відносин власності зокрема, а по-

друге необхідність жорсткого регулювання відсутня, оскільки цивільне право повинно 

швидко пристосовуватись до мінливих обставин.  

Разом з тим можна вважати, що праву власності забезпечений належний рівень 
правового захисту на нормативному рівні в Україні, зокрема, встановлюється 
неприпустимість втручання у здійснення права власності, визначені способи захисту прав 
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власника, недоторканість власності тощо. Однак недостатньо тільки проголошення таких 

гарантій, порушення права власності посідає чільне місце серед правопорушень. З позицій 

застосування вимог правової визначеності розгляд таких справ повинен забезпечувати 

зрозуміле і чітке, несуперечливе застосування положень законодавства для формування у 

суспільстві, а не тільки серед правників, усвідомлення правомірності чи неправомірності 
поведінки.  

Як справедливо зазначає П. Стьюарт національні системи можуть суттєво по 

різному кваліфікувати  правомірну поведінку та різнитись у засобах  захисту порушених 

прав.  Одна правова система може кваліфікувати прохід по приватній земельній ділянці як 
злочин, інша як цивільне правопорушення, третя може взагалі не передбачати санкцій за 
таку дію [7, с. 19]. Цей приклад, що стосується права власності на земельну ділянку 

яскраво свідчить про те, що незважаючи на визнання недоторканості власності, санкції за 
порушення цього права в різних країнах можуть суттєво відрізнятись. Виходячи з 
цивільного принципу добросовісності, при притягненні до відповідальності за порушення 
права власності у цьому випадку слід враховувати такий її аспект як “законні очікування”. 

“Особу слід вважати добросовісною, коли вона діє без умислу завдання шкоди іншій 

особі, а також не допускає недбалості чи легковажності по відношенню до можливого 

завдання шкоди” [1, с. 86] а це означає, що вимога правової визначеності така як 
передбачуваність проявляється в цьому принципі оскільки передбачуваність означає 
усвідомлення особою наслідків своїх дій – їх правомірного чи неправомірного характеру. 

В практиці Європейського суду з прав людини також знаходили  своє вирішення 
справи, щодо захисту права власності. Як правило, вони стосувались статті 1 Першого 

протоколу Європейській конвенції про захист прав та основних свобод людини, що 

передбачає: “Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. 

Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на 
умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте 
попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі 
закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням 

майном відповідно до загальних інтересів». Порушення цього положення було 

встановлене зокрема, у справі “Бурмеску проти Румунії”. Громадянином була подання 
заява про порушення права власності на житловий будинок внаслідок його незаконної 
безоплатної націоналізації. Суд вирішив, що заявник був позбавлений права власності на 
житловий будинок, що являло собою втручання у гарантоване право власності заявника. 
Суд зауважив, що не було надано жодного обґрунтування на виправдання ситуації, яка 
склалася у зв'язку з рішенням вищої судової установи Румунії, не було достатньо 

аргументовано, що позбавлення майна зумовлене «суспільними інтересами». Заявник був 
позбавлений права власності на майно, не отримував компенсації, яка б відповідала 
реальній вартості цього майна, а його зусилля щодо відновлення права власності були 

безуспішні. 
При захисті права власності неможливо передбачити всі випадки порушення такого 

права, тому здебільшого даний правовий інститут характеризується великою кількістю 

норм, які хоч і мають конкретний зміст, але визначені досить широко і регулюють різні за 
суб’єктним складом, напрямками діяльності, сферами господарювання суспільні 
відносини. Тим важливішим є правозастосовча практика та дотримання принципу 

правової визначеності для забезпечення такого правозастосування, яке дозволяло б 

необізнаній людині чітко розуміти значення своїх дій, та змогу відділити правомірну 

поведінку від неправомірної. 
Розглядаючи застосування принципу правової визначеності до захисту права 

власності слід зазначити, що принцип правової визначеності полягає у дотриманні таких 

вимог як визначеність, доступність, передбачуваність нормативних приписів, дотримання 
вимог “законних очікувань”, забезпечення остаточності судових рішень та їх неухильної 
виконуваності. Ці вимоги відіграють важливе значення у процесі захисту права власності. 
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Цивільне законодавство щодо захисту права власності створює умови для застосування 
цього принципу при виришенні справ, а також при встановленні добросовісності чи 

недобросовісності дій особи з відповідними правовими наслідками. 
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Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан діяльності і організації роботи фіскальних 

органів України та країн-членів ЄС. Наведено практичні проблеми діяльності фіскальних органів та 

сформульовано обґрунтовані висновки щодо покращення їх роботи, враховуючи досвід європейських країн. 

Ключові слова: фіскальні органи, діяльність фіскальних органів, європейський досвід, сфера 

оподаткування. 

Аннотация. В статье проанализировано современное состояние деятельности и организации 

работы фискальных органов Украины и стран-членов ЕС. Приведены практические проблемы 

деятельности фискальных органов и сформулированы обоснованные выводы по улучшению их работы, 

учитывая опыт европейских стран. 

Ключевые слова: фискальные органы, деятельность фискальных органов, европейский опыт, 

сфера налогообложения. 

О.D. OLIINIK. CURRENT STATUS OF FISCAL OF UKRAINE AND THE EU AND THEIR PLACE 

IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION 

The article analyzes the current state of activity and the organization of the fiscal authorities in Ukraine 

and EU Member States. The practical problems of activity of the fiscal authorities and valid conclusions formulated 

to improve their work, taking into account the experience of European countries. 

Keywords: fiscal authorities, the activities of the fiscal authorities, the European experience, the scope of 

taxation. 

 

Проголошення Україною курсу на євроінтеграцію та підписання Угоди про 

асоціацію України з ЄС призвели до необхідності вдосконалення державного апарату 

нашої держави та її системи органів публічного управління. Одним із таких стратегічних 

завдань стало спрощення взаємовідносин держави з платниками податків, зборів та інших 

соціальних платежів. Це стало поштовхом до формування нової моделі системи 

фіскальних органів, яка успішно функціонує в багатьох країнах Європи.  

Результатом цих реформувань стало утворення єдиного уніфікованого органу 

доходів і зборів – Міністерства доходів і зборів України шляхом об’єднання Державної 
податкової служби України та Державної митної служби України, яке у 2014 році було 

реорганізовано, шляхом перетворення, у Державну фіскальну службу України.  

Структура ДФС України є трирівневою. Окрім центрального апарату ДФС, у її 
структурі діють ще й територіальні органи. Регіональний рівень фіскальних органів нашої 
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держави представлений Головними управліннями ДФС (26 органів) та митницями ДФС 

(26 органів) в областях та м. Києві. Найнижчою районною ланкою ДФС є об’єднані 
державні податкові інспекції Головного управління ДФС у районах та містах і державні 
податкові інспекції Головного управління ДФС у районах міст, а також їх відділення. На 
районному рівні діє 318 територіальних органів ДФС.  

Також територіальним органом ДФС є Міжрегіональне головне управління ДФС, 

що є Центральним офісом з обслуговування великих платників. Йому підпорядковано сім 

Спеціалізованих державних податкових інспекцій з обслуговування великих платників у 

містах Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Луганську, Львові, Одесі, Харкові. Також 

до структури ДФС входить Енергетична митниця ДФС. У структурі фіскальних органів 
України діють також спеціалізовані департаменти та органи, такі як: Спеціалізована 
лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФС, Департамент спеціалізованої 
підготовки та кінологічного забезпечення ДФС і Інформаційно-довідковий департамент 
ДФС [1].     

Одним з основних завдань Державної фіскальної служби України  є  організація 
надання адміністративних послуг та додаткових сервісів під час виконання платниками 

своїх зобов’язань, підвищення рівня добровільного виконання цих обов’язків, поліпшення 
іміджу фіскальної служби за рахунок зручного податкового та митного адміністрування у 

частині обслуговування клієнтів. Тому в сучасних умовах взаємовідносин держави з 
бізнесом актуальним та необхідним кроком став перехід від технологічної моделі 
розвитку фіскальних органів до соціотехнологічної моделі, що сприятиме консолідації 
підрозділів і співробітників, згуртованості, взаєморозумінню, а також організації надання 
послуг клієнтам відповідно до світових стандартів якості обслуговування. 

Державна фіскальна служба є сучасним та ефективним органом державного 

управління. У 2014 році цією службою проведено значну роботу щодо забезпечення 
реалізації пріоритетних напрямів з подальшого реформування податкової та митної 
системи. Реалізація цих заходів сприяла підвищенню ефективності роботи органів ДФС та 
стала головним чинником у забезпеченні виконання завдань та досягненню позитивних 

темпів приросту надходжень платежів порівняно з 2013 роком. 

Державна фіскальна служба України забезпечує найбільшу частку доходів 
Зведеного бюджету України – 89 відсотків. Зокрема, у 2014 році до Зведеного бюджету 

України забезпечено 425 млрд. грн. платежів, що на 12,2 млрд. грн.., або на 3%, більше 
попереднього року. 

Підрозділи податкової міліції, які діють в структурі ДФС проводять активну 

боротьбу з фактами порушення податкового та митного законодавства. У провадженні 
слідчих фінансових розслідувань протягом 2014 року перебувало 10 982 кримінальних 

проваджень. До суду було направлено 1110 кримінальних проваджень, по яких 

забезпечено відшкодування збитків у розмірі 699,7 млн. грн., або 73% суми встановлених 

збитків, що на 10% більше, ніж у 2013 році. 
У 2014 році за матеріалами оперативних підрозділів розпочато 247 кримінальних 

проваджень за виявленими фактами незаконно заявлених до відшкодування 1,3 млрд. грн. 

та незаконно відшкодованих з бюджету 2,1 млрд. грн. податку на додану вартість. 
Виявлено ознаки кримінальних правопорушень та розпочато 150 досудових розслідувань 
за фактами неправомірного використання пільг при оподаткуванні ПДВ на суму 493 млн. 

гривень. Розпочато 463 досудові розслідування за виявленими фактами порушень при 

імпортних та експортних операціях на суму 1,3 млрд. грн. Припинено протиправну 

діяльність 48 конвертаційних центрів, якими було проконвертовано 22,5 млрд. грн., збитки 

від їх діяльності склали понад 3,8 млрд. гривень. За ініціативою оперативних підрозділів 
проведено перевірки 1 606 підприємств реального сектору економіки – користувачів 
послуг конвертаційних центрів, ліквідованих у 2014 та минулих роках, за результатами 

донараховано 722 млн. грн., стягнуто до бюджету 466 млн. грн. 
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За матеріалами оперативних підрозділів проведено 454 перевірки у сфері 
державних закупівель, донараховано 3,5 млрд. грн., до державного бюджету стягнуто 1,6 

млрд. гривень. Сума виявленого легалізованого доходу склала 1,4 млрд. гривень. 
Ініційовано проведення 145 документальних перевірок суб’єктів господарювання, які 
здійснюють діяльність у сфері новітніх технологій, за результатами донараховано коштів 
на суму 143,5 млн. грн., з яких до бюджету стягнуто 21,5 млн. гривень. До Єдиного 

реєстру досудових розслідувань внесено 153 відомості про вчинення кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із використанням новітніх технологій, по яких встановлено 

збитків на загальну суму 275 млн. грн., на сьогодні до бюджету стягнуто 25 млн. гривень. 
Також працівниками податкової міліції з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів 
на суму 507,5 млн. грн. У рамках кримінальних проваджень, в яких використовувались 
матеріали підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, 

відшкодовано завданих державі збитків на суму 75,1 млн. грн., накладено арешт на майно 

в сумі 330,6 млн. грн., вилучено майна на суму 28 млн. грн. 

Пріоритетним напрямом роботи органів ДФС є також створення сприятливих умов 
для платників з подання звітності в електронному вигляді. У 2014 році на цьому шляху 

досягнуто значних успіхів, а саме: 98,3 відсотка звітності з податку на додану вартість 
надсилається платниками засобами телекомунікаційного зв’язку [2]. 

Можна зробити висновок, що ДФС України, яка на сьогодні є центральним 

органом виконавчої влади, здійснює важливі та правильні кроки в реформуванні та 
модернізації своєї структури та податкової системи загалом з метою адаптації їх до 

європейських стандартів. Незважаючи на реорганізацію, яка проходить в системі 
фіскальних органів нашої держави, вони ефективно виконують свої функції.  

У зв’язку з підписанням Україною Угоди про Асоціацію з ЄС та проголошенням 

курсу на євроінтеграцію, доцільно дослідити сучасний стан діяльності фіскальних органів 
ЄС та їх місце в системі органів публічного управління.  

Пропонуємо розглянути діяльність фіскальних органів Республіки Польща. Адже 
Польща, як і Україна є постсоціалістичною країною, яка здобула незалежність лише у 

кінці 1980-их років. Однак вже у 2004 році вона стала членом ЄС, провівши ряд успішних 

реформ. На сьогодні Польща високорозвинена європейська країна, якій вдалося досягти 

значних успіхів в усіх сферах суспільного та економічного життя. Далеко не останнє місце 
в успішному розвитку економіки цієї держави відіграють її фіскальні органи. Інституційна 
структура фіскальних органів Республіки Польща, як і в Україні, є триступеневою, але має 
певні особливості. Вони не є окремим органом державної влади, а входять до структури 

Міністерства фінансів. Фіскальні органи Польщі представлені податковою адміністрацією 

і митною службою. Податкова адміністрація Польщі складається з податкових управлінь, 
як першої податкової інстанції, податкових палат як органів другої ланки та найвищого 

органу –  Міністерства фінансів. 
Головною ціллю податкової адміністрації Польщі є збір податкових надходжень 

найбільш ефективним та справедливим способом. Реалізації цієї цілі забезпечує 
стабільність і своєчасність податкових надходжень і інших податкових платежів до 

державного бюджету та місцевих бюджетів. Податкові палати ведуть контроль за 
діяльністю податкових управлінь, перевіряють річні фінансові звіти найбільш великих 

платників податків. В податковій адміністрації можна виокремити такі податкові органи: 

Міністр фінансів, а також директори податкових палат і керівники податкових управлінь, 
які підзвітні Міністру фінансів.  

Добір кандидатів на посади директора податкової палати та керівника податкового 

управління здійснюється в порядку конкурсу серед працівників управлінь та органів, 
підконтрольних Міністрові фінансів, які є громадянами Польщі, мають вищу юридичну 

або економічну освіту магістра або іншу вищу освіту, а також не менше чотирьох років 
стажу в цих управліннях і органах. Конкурс проводить комісія, створена Міністром 

фінансів. Він проходить у формі екзамену та складається з усної і письмової частин, в 
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процесі яких перевіряються знання особи, необхідні для виконання завдань на визначених 

посадах, а також управлінські навички [3].   

Митна служба Республіки Польща також є структурною одиницею Міністерства 
фінансів. До структури митної служби входить 150 митних відділів, 50 з яких здійснюють 
безпосереднє обслуговування пунктів митного пропуску, 46 митних управлінь та 16 

митних палат. Найвищим органом митної служби, як і податкової адміністрації, є Міністр 

фінансів [4]. Він координує діяльність митної служби, а також бере участь у формуванні 
державної митної політики. Міністр фінансів виконує свої завдання через Голову митної 
служби. Голова митної служби здійснює керівництво цією службою та забезпечує 
ефективне виконання її завдань; здійснює нагляд за діяльністю директорів митних палат і 
начальників митних управлінь; забезпечує виконання державного бюджету в межах, 

встановлених для митної служби. У Міністерстві фінансів Голові митної служби 

підпорядковано 5 департаментів: Департамент інформатизації публічних послуг; 
Департамент податкового і митного контролю; Департамент мита; Департамент митної 
служби і Департамент податкової адміністрації [5]. 

До завдань митної служби як фіскального органу належить нарахування та 
стягнення: мита та інших митних платежів, пов’язаних з імпортом та експортом товарів; 
податку на імпорт з товарів і послуг; акцизного податку; податку на ігри; плати за паливо; 

а також виявлення, запобігання та боротьба з податковими злочинами і 
правопорушеннями та притягнення до відповідальності осіб, що їх вчинили.   

Позитивні результати роботи фіскальних органів Польщі забезпечуються 
насамперед сучасним та ефективним управлінням людськими ресурсами. Згідно з даними 

офіційного сайту Голови державної служби Республіки Польща, службовці фіскальних 

органів становлять 35,3% усіх державних службовців. Управління цими службовцями 

здійснюється відповідно до державних стандартів, що стосуються п’яти сфер: організація 
управління персоналом, рекрутинг і початкове навчання, мотивація, розвиток і подальше 
навчання, припинення трудових відносин.  

Завдяки процедурі рекрутингу, вільні вакансії можуть зайняти кандидати, які 
найбільше відповідають конкретній посаді. На наступному етапі свого професійного 

розвитку службовці фіскальних органів проходять тренінги, що стосуються їх роботи і 
вибираються відповідно до Індивідуальної програми професійного розвитку. Такі тренінги 

спрямовані не лише на підвищення знань та вдосконалення навичок, але й на формування 
професійної поведінки службовців. Система навчання фіскальних органів забезпечується 
Центром професійної освіти Міністерства фінансів. Центр проводить навчання 
службовців за допомогою сучасних тренінгових програм, розробляє освітні програми 

разом із вищими навчальними закладами (включаючи спеціалізоване післядипломне 
навчання) та організовує тренінги з іноземними експертами, такі як конгреси, 

конференції. У 2012-2013 роках Центром було проведено 1467 стаціонарних та 72 

дистанційних тренінги, участь у яких взяли майже 60 000 службовців фіскальних органів 
Польщі [6]. 

З метою ефективного використанні ресурсів та вдосконалення обслуговування 
клієнтів, робота у податкових органах Польщі розподілена між двома групами 

працівників: 
– фронт-офіс – група працівників, діяльність яких спрямована на пряме та 

безперервне обслуговування клієнтів; 
– бек-офіс – працівники, що не беруть участі в безпосередньому обслуговуванні 

клієнтів. Цей блок розташований поза зоною обслуговування клієнтів.  
У всіх фіскальних органах Польщі створено умови для клієнтів-інвалідів 

(обладнано пандуси, розроблено інформаційні листівки шрифтом Бройля). Окремі 
службовці можуть надавати допомогу і глухонімим клієнтам. Більшість фіскальних 

органів обладнані також дитячими кімнатами.      
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У 2015 році в Республіці Польща почалася реформа фіскальних органів. 
Міністерство фінансів запевнило, що відповідні зміни допоможуть покращити 

обслуговування платників податків та зміцнити основні функції податкової адміністрації 
та митної служби.  

Правовою основою реформування фіскальних органів став Закон Республіки 

Польща «Про внесення змін в Закон «Про митну службу», Закон «Про податкові 
управління та палати» та в деякі інші закони» від 15 січня 2015 року [7]. Основною метою 

запропонованих змін є підвищення якості управління людськими ресурсами в податковій 

адміністрації та митній службі, оптимізації рівня добровільного виконання податкових 

зобов’язань та покращення якості обслуговування платників податків.  
Ще однією постсоціалістичною країною, якій вдалося стати високорозвиненою 

державною-членом ЄС та досягти значних успіхів у фіскальній державній політиці є 
Латвійська Республіка. Фіскальні органи Латвії представлені Державною службою 

доходів (ДСД), яка була утворена в результаті об’єднання Державної фінансової інспекції 
та Митного департаменту. Вона є органом державної влади та знаходиться у прямому 

підпорядкуванні Міністра фінансів. Державна служба доходів Латвії забезпечує облік 
податкових платежів та платників податків, адміністрування державних податків, зборів 
та інших обов’язкових платежів на території Латвійської Республіки, а також 

адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету ЄС та 
реалізацію митної політики [8]. 

Структурно ДСД Латвії є однорівневою. Вона представлена центральним 

апаратом – Державною службою доходів та центрами обслуговування клієнтів і пунктами 

митного контролю. Очолює ДСД Генеральний директор, якого призначає Міністр 

фінансів строком на 5 років. У структурі ДСД функціонують різні департаменти: 

Фінансовий департамент, Департамент фінансової поліції, Митний департамент, 
Департамент митної поліції, Департамент податкового контролю, Податковий 

департамент, Департамент юридичного супроводження та досудового врегулювання 
спорів, Департамент стягнення податкового боргу та інші [9]. На сьогодні ДСД Латвії – 

сучасний орган публічного управління, зорієнтований, в першу чергу, на клієнта. З метою 

підвищення рівня обслуговування клієнтів та надання послуг введено «Стандарт 
обслуговування платників податків» в центрах обслуговування клієнтів, а також 

«Стандарт обслуговування клієнтів митниці» і «Стандарт митного оформлення» в митних 

установах.  

У 2014 році в Латвії запрацював перший єдиний адміністративний комплекс ДСД, 

який передбачає сучасні та зручні умови для клієнтів і службовців обох сервісів 
(податкового та митного), і як наслідок надання усіх послуг ДСД в одному місці. Також 

планується створення в структурі ДСД Єдиного державного центру обслуговування 
клієнтів, що дозволить забезпечити клієнтам зручний доступ до обох сервісів ДСД та 
послуг, що надаються іншими установами, такими як Державна служба зайнятості, 
Державна інспекція праці та Служба державного соціального страхування.   

У 2014 році клієнти ДСД були забезпечені доступом до 211 сервісів і послуг, які 
надають фіскальні органи, більше того, отримання 183 послуг було доступне в 
електронній формі. Також фіскальні органи Латвії впроваджують новий (секторальний) 

підхід до адміністрування податків, звертаючи особливу увагу на окремі сектори ризику. 

Це означає, що у випадку встановлення ризиків невиконання податкових обов’язків, до 

платників податків саме цього сектору економіки в першу чергу будуть застосовуватися 
превентивні заходи податкового адміністрування, щоб забезпечити з часом виконання 
ними їх податкових обов’язків. І лише у випадку, коли бажаний результат не буде 
досягнуто, ДСД розпочинатиме здійснення податкового контролю [10].     

Фіскальна служба Франції знаходиться в складі Міністерства економіки, фінансів і 
бюджету. Адміністрування податків здійснюють Головне податкове управління та 
Головне управління мита та інших надходжень. Структурно Головне податкове 
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управляння складається з п’яти відділів: 1) відділ підготовки законодавства; 2) відділ 

загального управління податками; 3) відділ розгляду спорів; 4) відділ у справах земель і 
державного майна; 5) відділ кадрів.  

Головне управління мита та інших надходжень організує роботу митних пунктів на 
кордонах Франції та всередині країни. Воно забезпечує нагляд за додержанням державної 
заборони на продажу зброї, наркотиків і т. ін., а також здійснює санітарний контроль 
зовнішньої торгівлі. Також в структуру Міністерства економіки, фінансів і бюджету 

Франції входить Головне управління обліку, яке визначає обсяг державних доходів на 
основі даних про податкові надходження, що поступають від управлінь податків і мита та 
інших державних відомств [11]. Чисельність податкової служби Франції складає близько 

80 тис. працівників, зайнятих у 830 податкових і 16 інформаційних центрах.  

Для Франції властиві загальноприйняті у світовій фіскальній практиці санкції 
кримінального й адміністративного характеру за податкові правопорушення. В процесі 
збору й обробки необхідної податкової інформації податковими органами Франції 
інтенсивно застосовуються комп’ютеризовані технології. Податкова служба має 
спеціальний підрозділ, що займається питаннями спрощення документообігу та 
автоматизації розрахунків. Декларації обробляються в спеціальних обчислювальних 

центрах, кожний з яких обслуговує кілька десятків податкових центрів, а також забезпечує 
обмін податковою інформацією та послугами. Наприклад, у разі потреби певний 

обчислювальний центр може взяти на себе обробку декларацій іншого центру, 

перевантаженого роботою в даний час [12]. 

Отже, проаналізувавши Звіт про виконання Плану роботи ДФС на 2014 рік, можна 
зробити висновок, що Державна фіскальна служба є сучасним та ефективним органом 

державного управління, що виражається у забезпеченні виконання завдань та досягненні 
позитивних темпів приросту надходжень платежів порівняно з 2013 роком. Але разом з 
цим, наближаючись до простору ЄС, необхідно звернутись до досвіду тих передових 

країн, які успішно справились з податковою реформою і мають на сьогодні ефективну 

податкову систему і процес адміністрування податків в країні. 
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Наразі вітчизняне законодавство у сфері регулювання ADR (альтернативне 
вирішення спорів) перебуває на порозі значних змін в очікуванні прийняття низки законів, 
що регулюватимуть правовий режим здійснення медіації в Україні. Перш за все, маються 
на увазі законопроекти розроблені під егідою Міністерства юстиції України  «Про 

медіацію (примирення)». Прийняття цього закону істотно змінить усю архітектоніку 

процесуальних відносин і судоустрою в Україні, адже існуюча система процесуальних 

відносин і судоустрою, що склалася в нашій державі, значною мірою є рудиментом і 
атавізмом, що залишилися нам у спадок, ще з часів СРСР. І особливою мірою це 
стосується засад кримінального процесу. Якщо цивільний, господарський і 
адміністративний процеси вже новелізовані і провадження по таким категоріям справ 
відбувається на ґрунті нових кодексів, то провадження по кримінальним справам 

відбувається на базі існуючого з 1960 року Кримінально-процесуального кодексу. 

Стрімкий розвиток вітчизняного законодавства та його гармонізація з 
європейськими тенденціями розвитку права обумовили появу цілої низки нових 

інститутів, які раніше не були відомі українському права. Серед таких інститутів є 
система механізмів ADR, і зокрема медіації. Зрозуміло, що право є ідеологічним 

продуктом тієї владно-політичної системи, яка панує у суспільстві у конкретно-

історичний період, тому мова про медіацію у часи СРСР в радянському законодавстві не 
велась, адже для правової  системи тих часів притаманним був значний ухил в бік 
публічного права відповідно до відомої ленінської тези про те, що «ми нічого приватного 

не визнаємо»[1]. Зміна суспільної формації потягла за собою і трансформацію правової 
системи і відповідно появу цілої низки нових правовідносин. З огляду на це, досить 
корисним для вітчизняного досвіду нормотворення є досвід країн із розвиненими 

системами ADR, а також досвід країн, які нещодавно запровадили законодавство про 

медіацію. 

Проблематикою правового регулювання медіації займалися такі правники, як 
О. Віноградова, О. Іванова, О. Носирєва, О. Львова, а також представники західних 

правових шкіл – Б. Майерсон, С. Купер, Г. Браун, А. Маррот та інші. Проте, у більшості 
робіт присвячених компаративному аналізу медіації у різних правових системах нажаль 
відсутній єдиний підхід щодо класифікації систем правового регулювання медіації. 
Існуючі дослідження правового регулювання медіації у різних країнах переважно 

зводяться до описування тієї чи іншої системи нормативно-правового забезпечення, 
іноді – у порівнянні з іншими країнами. На наш погляд, досить прагматичним і корисним 

було б розробити систему класифікації систем правового регулювання медіації, що 



 46 

дозволить узагальнити світовий досвід і зробити певні висновки.  Як відмічав 
Н.М. Коркунов – із усіх галузей науки саме у правознавстві із особливою силою 

відчувається потреба в узагальнюючій системі[2].  Класифікація систем правового 

забезпечення медіації має велике пізнавальне значення оскільки дозволяє співставити 

різні сторони правового забезпечення медіації та  виявити певні зв’язки та залежності між 

медіацією та державними формами відправляння правосуддя і, таким чином, 

продемонструвати роль та значення медіації у правовій системі. 
У якості вихідного, базового критерію класифікації правових систем регулювання 

медіації доцільно обрати показник інституціоналізації правового забезпечення медіації у 

законодавстві, тобто наявність виокремлених, інституйованих нормативно-правових актів, 
що визначають правовий режим медіації та рівень її нормативно-правового забезпечення 
на рівні спеціального законодавства. З цієї точки зору правове регулювання медіації у 

сучасних зарубіжних правових системах поділяється на три групи: 

1) інтегроване правове забезпечення медіації – притаманне для країн, де 
правовідносини пов'язані із здійсненням медіації врегульовані спеціальним інтегрованими 

нормативно-правовими актами вищої юридичної сили у державі (законами); 

2) диференційоване нормативно-правове забезпечення медіації. Така форма 
нормативного регулювання медіації притаманна для тих країн, де медіація передбачена 
чинним законодавством, але не у формі спеціальних нормативно-правових актів, а 
шляхом визначення режиму здійснення медіації у інших нормативно-правових актах 

процесуального характеру; 

3) неформалізоване правове забезпечення медіації характерне для правових 

систем у законодавстві яких відсутня формальна заборона здійснення медіації чи інших 

форм ADR, проте такі правовідносини не закріплені жодним державним нормативним 

актом; 

4) забороняючі правові системи характерні для країн, де медіація між суб'єктами 

приватного права офіційно заборонена чинним законодавством, а сфера розв'язання будь-
яких правових конфліктів офіційно монополізована державою (державними судами або 

іншими державними установами). 

Прикладом країни з інтегрованою системою правового забезпечення медіації 
можуть бути США, які вважаються батьківщиною медіації. У Сполучених Штатах 

медіація, як один із методів конструктивного врегулювання спорів використовується ще з 
60-х років ХХ ст. і своїм історичним корінням заглиблюється у моделі розв'язання спорів 
у замкнених спільнотах релігійних громад квакерів та єврейських общин (типу 

Jewish Conciliation Board), які не бажали виносити свої внутрішні спори між членами 

громад на розсуд державних судових установ[3].  

З метою розв'язання конфліктів, що виникали між американськими профспілками і 
роботодавцями і набули масового характеру у 1947 році у США було створено 

Федеральну службу по медіації та примирювальним процедурам (Federal Mediation 

Conciliation Service, FMCS), яка існує і сьогодні, і, таким чином, поняття «медіації» було 

вперше піднесено на такий високий державний щабель. 
Вже у 1982 рік у США налічувалось вже близько 300 установ, що займаються 

медіацією по різних напрямках – сімейна конфліктологія, спори про спадщину, спори про 

право власності[4]. Найбільшого розповсюдження у США медіація набула у сфері 
сімейного права, конфліктів між сусідами, у сфері публічної політики, корпоративного 

права. Особливо значними стали такі організації «Neighborhood Justice Centers» 

(«Сусідський центр справедливості») та «Community Mediation» («Громадська медіація»), 

які були створені у 60-х роках і мали на меті надавати допомогу у медіації для тих верств 
населення, які в силу малозабезпеченості, або через моральні перепони  не могли собі 
дозволити здійснення судових процесів. Окрім того, у 60-х роках відбулась реформа 
американського процесуального законодавства одним із результатів якої стало 

закріплення принципу «американського правила» (american rule), згідно із яким видатки 
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по оплаті послуг адвоката кожна із сторін оплачує самостійно[5], що стимулювало злет 
адвокатських гонорарів подекуди до астрономічних сум і привернуло увагу громадськості 
до альтернативних форм розв'язання конфліктів. 

Медіація у правничих дослідженнях американських юристів набула значного 

ступеню розробленості і подекуди розглядається навіть, як панацея усієї правової системи 

і парадигма для осмислення усієї природи права. Так, достатньо знаковою постаттю у 

цьому напрямку досліджень був Лон Лувуа Фуллер (1902-1978), якого вважають 
фундатором концепції «процедурного природного права» і найбільш видатним 

теоретиком ADR[6]. Л. Фуллер доводив, що медіація є одним із вихідних принципів 
соціального порядку (princip of social order) [7] і розглядав медіацію більш широко – як 
інструмент за допомогою якого досягається ефективний соціальний правопорядок, як 
процес соціальної взаємодії у суспільстві[8]. Таким чином Л. Фуллер створив цілу 

філософію медіації, а його доробок багато у чому згодом був втілений у законодавство 

США про медіацію. 

У 1990 році у Конгресом США було затверджено закон про реформування 
цивільного судочинства, у якому містилось норма, відповідно до якої на державні суди 

покладався обов'язок сприяти і стимулювати громадян до звернення до альтернативних 

форм розв'язання конфліктів, що згодом втілилось у закріпленні у процесуальних 

кодексах багатьох штатів прав суддів спонукати сторін перенесення розгляду спору до 

медіатора. І зрештою, у 2001 році у США був прийнятий Єдиний закон про медіацію 

(Uniform Mediation Act), який консолідував понад 2500 різних нормативних актів про 

медіацію у рамках єдиного, інтегрованого закону. Відповідно до ст. 3 Єдиного закону про 

медіацію, суди США наділяються повноваженнями зобов'язувати сторін вчинити 

медіацію. 

Окрім США, інтегровані закони про медіацію існують у Аргентині (Закон «Про 

медіацію та угоди», 1995 року) [9], Болгарії (Закон «Про медіацію (посередництво)» 2004 

року), у Боснії Герцеговині (Закон «Про процедуру медіації» 2004 року),  Австралії (Акт 
про медіацію, 1997 року), Австрії (Федеральний закон про медіацію в цивільних справах, 

2004 року) [10], відповідні закони були прийняті в Угорщині (2002р.), Хорватії (2003р.), 

Канаді та Нікарагуа (2005р.). 

Прикладом диференційованої системи правового забезпечення медіації може бути 

законодавство Франції. У Франції відсутній спеціальний окремий нормативний акт 
присвячений правовому регулюванню медіації. Процедура медіації та правовий режим її 
здійснення визначається Цивільним-процесуальним кодексом Франції. Титул IV Книги І 
ЦПК Франції називається «Примирення» і містить цілу низку статей, які визначають 
порядок  і умови примирення. Зокрема, ст.127 дозволяє сторонам вживати заходів 
примирення на будь-якій стадії процесу. Примирення оформлюється судовим протоколом 

примирення, який підписується сторонами і суддею (ст.130). На прохання сторони їй 

можуть надаватись виписки із протоколу примирення, і такі виписки вважаються 
виконавчим документом.  

Декретом №96-652 від 22 червня 1996р. було введено в дію новелу до Цивільного 

процесуального кодексу -  Титул VI-bis «Посередництво» [11]. Відповідно до ст.131-1 

суддя, який розглядає справу, вправі за згодою сторін призначити третю особу, перед 

якою ставиться завдання вислухати сторони, співставити їх позиції та сприяти їм у 

розв'язання конфлікту. Розгляд спору посередником не позбавляє суддю права 
продовжити розгляд даної справи і вживати будь-які інші заходи, які вважатиме 
необхідними (ст.131-2) [12]. 

У якості посередника суд може призначити фізичну особу або некомерційну 

організацію (ст.131-4). У Франції медіатор не отримує заробітної плати від держави, а 
отримує лише певну фіксовану суму за проведення медіації, що обліковується по категорії 
судових витрат[13]. Згідно із ст.131-14 висновки, до яких дійшов посередник, а також 

свідчення та заяви, які були надані йому сторонами, не можуть бути доказами у ході 
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подальшого судового провадження по справі, у тому числі у інших інстанціях. Рішення 
про початок, припинення чи поновлення процедури посередництва не підлягає 
апеляційному оскарженню (ст.131-15). 

Систему правового забезпечення медіації в Україні можна віднести до 

неформалізованих, адже не дивлячись на відсутність спеціального нормативно-правового 

регулювання здійснення медіації на рівні комплексного чи інтегрованого законодавства 
жодним чином не заборонено в Україні сторонам здійснювати медіацію. Так, ч. 4 ст.55 

Конституції України гарантує кожному будь-якими не забороненими законом способами 

захищати свої права.  Власне кажучи це наразі і є конституційні основи здійснення 
медіації. Допоки в Україні не прийнято спеціального законодавства, то правові засади 

здійснення медіації слід визначати через норми наявного процесуального законодавства. 
Це і ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, і ст.78 Господарського 

процесуального кодексу які присвячені регулюванню правових засад укладання мирової 
угоди, а також ст.ст. 145-146 Кримінального кодексу України, які спрямовані на 
визначення підстав і умов  звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дієвим 

каяттям та примиренням винного з потерпілим – у випадках коли це допустимо 

кримінальним законом. 

Але при цьому слід констатувати ту обставину, що переважна більшість країн із 
неформалізованою системою забезпечення медіації наразі тяжіють до формалізації 
правового режиму медіації у спеціальних законах. Це стосується і України, і Російської 
Федерації, і Республіки Білорусь, і Казахстану і багатьох інших країн де вже розроблені і 
внесені на обговорення проекти відповідних законів і їх введення перебуває на різних 

стадіях впровадження. 
Формальної заборони медіації в правових системах зарубіжних країн не 

зустрічається, проте у системі права деяких країн система розв'язання правових 

конфліктів монополізована виключно державою уособлену відповідними органами. Такі 
країни, як правило, характеризуються не достатньою високим ступенем приватно-

правової автономії особистості, значним втручанням держави в сфері приватного життя. А 

тому, ми таку групу правових систем відносимо до забороняючих, з точки зору правового 

забезпечення медіації. Прикладом такої системи, може бути правова система колишнього 

СРСР. Хоча, і в законодавстві СРСР зустрічались правові моделі квазі-медіації (приміром, 

розгляд трудових спорів у КТС, товариські суди, робота громадських, профспілкових і 
партійних органів щодо врегулювання конфліктів, тощо), але подібні форми 

врегулювання конфліктів лише схожі із медіацією спільною методологією вирішення 
конфліктів, а по суті відрізняються від медіації в її класичному юридичному розумінні. 

В якості висновку слід зазначити, що наведений огляд правових систем, з точки 

зору правового регулювання медіації сприятиме більш чіткому розумінню перспектив 
впровадження медіації в Україні. 
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Анотація. У статті розглядаються питання визначення режиму процедур відповідальності за 

порушення податкового законодавства та місця фінансової і податкової відповідальності у структурі 

юридичної відповідальності з огляду на сучасні реалії існування процесуально-процедурного податкового 

режиму. 

Ключові слова: податковий режим, загальний процесуально-процедурний податковий режим, 

процесуальний режим відповідальності за порушення податкового законодавства. 

Аннотация. В статье осмотрены вопросы определения режима процедур ответственности за 

нарушения налогового законодательства и места финансовой и налоговой ответственности в структуре 

юридической ответственности с точки зрения на современные правовые реалии существования общего 

процессуально-процедурного налогового режима. 

Ключевые слова: налоговый режим, общий процессуально-процедурный налоговый режим, 

процессуальный режим ответственности за нарушения налогового законодательства. 

Annotation. The article addresses issues procedures determining the mode of liability for violation of tax 

laws and place financial and tax liability in the structure of legal liability given current realities of the existence of 

general judicial-procedural tax mode. 

Key words: tax mode, general judicial-procedural tax mode, procedural regime of liability for violation of 

tax legislation. 

 

Податково-правові відносини за своїм характером здійснюють імперативний вплив 
на платників податків, зобов’язуючи їх відповідно до вимог чинного податкового 

законодавства чітко та в строк здійснювати сплату податків, подавати податкову звітність 
та вчиняти інші дії, які ставлять їм у обов’язок, і які податкові органи уповноважені від 

них вимагати. Але без належного стимулу у вигляді відповідальності платники навряд чи 

добровільно б виконували ці обов’язки. 

На відміну від інших видів юридичної відповідальності податково-правова 
відповідальність має свої суттєві особливості, що зумовлені як самою природою 

податково-правових відносин, так і підходами законодавця до порядку та засобів впливу 

на платників. При цьому, закономірно виникає питання і про порядок притягнення до цієї 
відповідальності та порядок застосування санкцій, що мають бути визначені окремими 

процедурами. А також про режим застосування відповідальності за порушення 
податкового законодавства зважаючи на різноманітність видів юридичної 
відповідальності, що можуть бути застосовані. 

Питань правого регулювання податкової відповідальності торкався у своїх працях 

цілий ряд вчених серед яких К.С. Бельский, В.Р. Берник, А.В. Бризгалін, Д.В Вінницький, 

А.Н. Головкін, С.В. Запольський, А.П. Зрелов, А.Й. Іванський, Ю.А. Крохіна, І.І. Кучеров, 
М.П. Кучервенко, Н.Ю. Оніщук, О.В. Панкова, С.Г. Пепеляев, Л.І. Самсін, І.П. Устинова, 
А.Ю. Шорохов та інші. В той же час, дискусійними залишаються питання щодо місця 
фінансової та податкової відповідальності у структурі юридичної відповідальності та 
сутності останньої. Крім цього, вкрай малодослідженими є питання процесуально-

процедурного аспекту податкової відповідальності, якого у своїх працях торкалися лише 
С.В. Запольський, М.П. Кучервенко та І.Є. Криницький. А питання процесуально-

процедурного режиму відповідальності за порушення податкового законодавства, окрім 

де яких загальних аспектів висвітлених І.Є. Криницьким, загалом не досліджувалось. 
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Метою статті є аналіз наукових праць та норм податкового законодавства на 
предмет визначення режиму процедур відповідальності за порушення податкового 

законодавства та місця фінансової і податкової відповідальності у структурі юридичної 
відповідальності з огляду на сучасні правові реалії регулювання процесуальних 

податкових правовідносин. 

Відповідальність за порушення податкового законодавства покликана захищати 

майнові інтереси держави, а її ефективне застосування сприяє законному поповненню 

державних грошових фондів через внесення як сум несплачених податків і зборів, так і 
штрафів як форми відповідальності [1, с. 40]. Податковий кодекс України (далі – ПК 

України) встановлює у статті 111, що за порушення законів з питань оподаткування та 
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 

застосовуються такі види юридичної відповідальності: фінансова, адміністративна, 
кримінальна. При цьому, уточнюється, що фінансова відповідальність за порушення 
законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та 
застосовується згідно з ПК України та іншими законами у вигляді штрафних (фінансових) 

санкцій (штрафів) та/або пені [2]. 

Таке формулювання викликає, цілком логічне запитання, щодо правильності 
юридичної техніки викладу норми та необхідності саме такого закріплення суті 
відповідальності за порушення законів з питань оподаткування. Зокрема, з цього приводу 

Н.Ю. Оніщук цілком справедливо зазначає, що наведена норма, безперечно, викликає ряд 

питань щодо її змісту та доцільності. По-перше, нею відмічає, що не зрозуміло, навіщо 

наводити у ПК України перелік видів відповідальності за порушення законів з питань 
оподаткування, якщо формально ним регулюється лише перший вид (фінансова), 
адміністративна та кримінальна відповідальності встановлюються системами 

адміністративного та кримінального законодавства відповідно (Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, Кримінальним кодексом України) [3, с. 28]. 

З другою її тезою по даному питанню можна погодитися лише частково. Так, нею 

відмічається, що навряд чи можна безапеляційно вести мову про існування фінансової 
відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності. На її погляд, з одного 

боку, дійсно, характер фінансових санкцій має суттєві особливості. Однак, з іншого боку, 

фінансова відповідальність має охоплювати наслідки всіх порушень фінансового 

законодавства (яке, крім податкового, охоплює і бюджетне, валютне та ін.). У такому 

векторі, на її думку, фінансову відповідальність можна розглядати як певну родову 

конструкцію, що має свої видові прояви – податкову та бюджетну відповідальність 
зокрема. 

Стосовно питання існування фінансової відповідальності як самостійного виду 

юридичної відповідальності слід звернутися до дослідження І.П. Устинової, яка в ході 
порівняння адміністративно-правової та фінансово-правової відповідальності доходить 
цілком обґрунтованого висновку про існування фінансової відповідальності як 
самостійної [4, с. 66, 67], при цьому посилаючись на праці таких відомих науковців як 
А.Й. Іванського [5, с. 116]. К.С. Бельського [6, с. 15]. Ю. Н. Старілова [7, с. 13]. Варто 

відмітити, що дану проблематику піднімає і С.В. Запольський, який вказує на наявність 
широкої дискусії з питань існування фінансово-правової відповідальності і її видів, а 
також проблеми існування податкової відповідальності [8, с. 408]. 

В світлі сучасного стану розвитку фінансового та податкового права не можна 
погодитись, з позиціями, тих науковців, які вважають фінансово-правову та зокрема 
податкову відповідальність частиною адміністративної, до яких в тому числі належать 
А.Ю. Шорохов [9, с. 10], А.П. Зрелов [10], О.В. Панкова [11, с. 191], С.Г. Пепеляев[12]. 

При цьому, останній відмічає, що за порушення податкового законодавства може 
застосуватись адміністративна або кримінальна відповідальність, при цьому підстав для 
виділення податкової відповідальності у самостійний вид відповідальності немає [12, 

с. 395-396].  
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З іншого боку Д.В. Вінницький вказує на податкову відповідальність, як 
самостійний вид юридичної відповідальності [13, с. 310-317]. З чим також навряд чи 

можна погодитися зважаючи на підпорядкований характер податкової відповідальності 
фінансовій. На що цілком закономірно звертає увагу І.І. Кучеров відмічаючи, що залежно 

від того, яке порушення законодавства про податки і збори лежить в основі 
відповідальності, яка аналізується, вона може розглядатися як різновид фінансової, 
адміністративної або кримінальної відповідальності. А особи винні в податкових 

правопорушеннях, притягуються до податкової відповідальності, яка є різновидом 

фінансової [14, с. 246]. 

В світлі вказаного привертає до себе увагу конструкція термінології, щодо 

вживання термінів «податкова відповідальність» та «відповідальність за порушення 
податкового законодавства», на які звертали увагу такі вітчизняні дослідники як  
Н.Ю. Оніщук [3, с. 28], Л.І. Самсін [15, с. 492] та інші. Проте більшість дослідників 
зводить дане питання до застарілої термінології, яка існувала до і після прийняття ПК 

України, з чим навряд чи можна погодитися. Тим більше вагомою є точка зору на дане 
питання С.В. Запольського, який основуючись на позиціях висловлених іншими 

науковцями співвідносить їх як часткове з цілим [8, с. 405]. 

Так, поняття «порушення законодавства про податки і збори» та «податкові 
правопорушення» співвідносять між собою як загальне і часткове. Всі податкові 
правопорушення являються порушеннями законодавства про податки і збори, але не всі 
порушення законодавства про податки і збори є податковими правопорушеннями [16, 

с. 24]. Визначення поняття «податкового правопорушення» дається законодавцем у 

Податковому кодексі, в той час як поняття «порушення законодавства про податки і 
збори» охоплюється кількома галузями права, в залежності від заходів державного 

примусу виділяються інші, окрім безпосередньо податкових правопорушень, види 

порушень законодавства про податки і збори [8, с. 405]. Враховуючи вказане можна 
констатувати, що термін «податкова відповідальність» стосується тих випадків коли вона 
застосовується до порушень безпосередньо податкових норм і передбачена ПК України, 

термін «відповідальність за порушення податкового законодавства» розповсюджується як 
на відповідальність передбачену нормами ПК України, так і нормами інших законів, як це 
окреслюється у статті 109 та п. 111.2. статті 111 ПК України, стосовно фінансової 
відповідальності [2]. 

В цьому контексті Ю.А. Крохіна, відмічає, що інститут податкової відповідальності 
не відноситься до виключних явищ російської правової системи, що вважаємо є 
справедливим і для української. Так як правовий механізм податкових відносин 

забезпечується різними галузями права: фінансовим, податковим, адміністративним, 

митним, і основуючись на цьому інститут податкової відповідальності можна вважати 

комплексним міжгалузевим правовим інститутом [17, с. 353]. Звичайно питання про 

характер інституту податкової відповідальності залишається спірним проте беззаперечним 

є твердження, що за правопорушення у податковій сфері може наставати виключно 

податкова, так і митна, адміністративна та кримінальна відповідальність. 
Не підтримуючи загалом конструкцію п. 111.1. Статті 111 ПК України щодо 

наявності фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності, слід все ж 

констатувати, що останні два види відповідальності цілком застосовні до податкових 

правовідносин у передбачених чинним законодавством випадках. В той же час, фінансова 
відповідальність представляється як відповідальність що розповсюджується на всю сферу 

фінансових правовідносин і як цілком слушно зазначає М.П.Кучерявенко вона може бути 

представлена інституціональними різновидами [18, с. 9] (бюджетна, податкова, митна, 
валютна тощо), в контекст чого податкова відповідальність виділяється саме як різновид 

фінансової, і з цієї точки зору її і слід розглядати. Разом з цим, застосування до 

податкових відносин інших видів відповідальності окрім виключно податкових зумовлює 
потребу закріпити у законодавстві наявність фінансової відповідальності, проте вона має 



 52 

бути чітко розмежована із податковою, яка закріплюється виключно нормами ПК 

України. 

Податкове правопорушення, як і податкова відповідальність представляють собою 

обумовлене правове утворення, що має свою власну процесуальну форму реалізації [8, с. 
406], що є однією зі стадій податкового адміністрування [19, c. 12], яка при цьому може 
настати під час або після практично будь-якої стадії податкового адміністрування, тобто 

охоплює собою практично весь податковий процес [20, c. 29]. 

І така процесуальні форма повинна закріплювати процедури порядку застосування 
санкцій та притягнення винних у порушенні податкового законодавства осіб до 

відповідальності. При цьому, норми, які регулюють притягнення до відповідальності 
мають носити чіткий та однозначний характер,а це на превеликий жаль не можна 
спостерігати у сучасному податковому законодавстві. 

Так, аналіз ряду норм ПК України дозволяє стверджувати, що певні нарікання 
викликає положення стосовно того, що фінансова відповідальність застосовується у 

вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені ( п. 111.2 ст. 111 і ст.. 113 

ПК України). В зв’язку з цим, як цілком слушно відмічає М.П. Кучерявенко, виникають 
щонайменше два запитання: у чому відмінність штрафу і санкції (тоді, коли штраф і 
виступає санкцією); чому йдеться про множину санкцій, якщо з усієї системи фінансових 

санкцій застосовується лише одна – штраф? Крім того, у подібній редакції законодавець 
заклав бомбу вповільненої дії: і штраф, і пеня виступають різновидами санкцій! Тому 

будь-який платник може оскаржити акт, де йому нараховано і пеню, і штраф [18, с. 9]. 

Не менше питання викликає відсутність чіткої регламентації процедур притягнення 
платника до відповідальності, що передбачає наявність відповідних підстав з одного боку 

та певної правової конструкції складу правопорушення і порядку притягнення з іншого. 

Конструкція складу податкового правопорушення чинним податковим 

законодавством загалом не закріплена, як і відсутні ключові принципи притягнення до неї 
платників податків та посадових осіб податкових органів. Тобто в даному випадку 

виникає питання стосовно наявності вини особи, врахування її ступеня, особи порушника, 
об’єктивних обставин, що зумовили податкове правопорушення. Поряд з цим, процедури 

притягнення до відповідальності мають загальну та виключно поверхову регламентацію і 
зводяться до того, що результати перевірок відповідно до статті 86 ПК України [2] 

оформлюються, довідкою або актом, в останньому має бути зафіксоване порушення в разі 
його виявлення, а в разі незгоди платника він може оскаржити таке рішення у вигляді 
надання заперечень, що розглядаються у строк 5-ти робочих днів і за результатами такого 

розгляду надсилається відповідь згідно з вимогами статті 58 ПК України [2] та 
визначається грошове зобов’язанні платника податків. Сам же процесуальний статус, 
права і обов’язки учасників такого розгляду, порядок і умови його проведення, 
законодавством фактично не регламентовані. А це дозволяє говорити про поза 
процесуальну форму притягнення до податкової відповідальності. 

В контексті вказаного цілком слушною є думка молодого дослідника 
С.Жулавського, що нормативна конструкція фінансової відповідальності не відповідає 
конституційним принципам юридичної відповідальності, зокрема: 1) принципу 

індивідуалізації юридичної відповідальності, яка передбачає врахування ступеня вини 

порушника, його матеріального стану, умов скоєння правопорушення та ін.; 2) принципу 

справедливості, який не дозволяє притягнути особу двічі до одного і того ж виду 

юридичної відповідальності за одне правопорушення; 3) принципу законності, який 

обумовлює обов’язковість наявності процесуальної форми реалізації юридичної 
відповідальності [21, с. 89]. 

Відповідно процесуальна регламентація процедур притягнення до податкової 
відповідальності потребує значного покращення з закріпленням всіх необхідних атрибутів 
юридичної відповідальності та чітким визначенням санкцій, що можуть бути застосовані 
до платників. 
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Важливим елементом будь якого процесу є і режим, що регламентує його 

процедури, не є виключенням і процедури відповідальності за порушення податкового 

законодавства. Так режим відбиває специфіку процедурних питань статусу його учасників 
й особливостей реалізації галузевого фінансово-правового методу, представляючи собою 

сукупність принципів, що діють у податковому процесі, основних способів та засобів їх 

реалізації, гарантій здійснення податково-процесуальної діяльності [22, с. 104-105]. 

З огляду на вищезазначене не може викликати заперечень той факт, що режим 

притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення 
податкового законодавства значно відрізняється від режиму саме фінансової 
відповідальності. В той же час, фінансова відповідальність передбачає притягнення за 
порушення податкового законодавства вцілому, а це зумовлює особливості процедур та 
відповідно їх режимів, зокрема щодо відповідальності за порушення порядку сплати мит 
відповідно до норм митного законодавства. 

Стосовно ж самої податкової відповідальності, що регламентується нормами ПК 

України, то тут можна спостерігати доволі специфічну ситуацію коли з одного боку існує 
значна недосконалість принципів, гарантій та засобів і способів реалізації, в той же час 
самі процедури, що регламентують процес притягнення до податкової відповідальності не 
мають відмінностей в режимі, уособлюючи собою фактично складову загального 

процесуально-процедурного податкового режиму. Який у своєму складі містить значну 

кількість податкових процедур, до яких застосовуються режимні вимоги, при цьому 

будучи неоднорідним з прив’язкою режимів до конкретних процедур. Водночас у межах 

цього режиму існують загальні для всіх податкові процедури, режими яких є базою для 
інших режимів, визначаючи ключові режимні вимоги, без яких було б дуже складно або 

неможливо реалізувати інші процедури [23, с. 38]. 

Саме вказаним характеристикам і відповідає режим процедур податкової 
відповідальності, який передбачає застосування до всіх посадкових відносин і на всіх 

стадіях податкового процесу, стимулюючи платників до належного виконання 
податкового обов’язку та в разі необхідності застосовуючи передбачені санкції. При 

цьому, він може бути поширений і на інші податкові режими, для користувачів яких 

відповідальність також є загальною і не має специфіки зумовленої такими режимами. 

Напрямом подальших досліджень вбачається розгляд режиму процедур 

оскарження рішень контролюючих органів в контексті загального процесуально-

процедурного податкового режиму. 
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Анотація. У статті розглядаються теоретичні питання можливості використання 

нетрадиційних методів криміналістики на різних етапах проведення досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. Аналізуються особливості застосування слідчим спеціальних знань та залучення 

спеціаліста для проведення гіпнозу. Доведено, що використання гіпнозу, як нетрадиційного методу 

криміналістики, при розслідуванні кримінальних правопорушень може бути дієвим методом розслідування 

та виявлення винних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності. 

Ключові слова: нетрадиційні методи криміналістики, гіпноз, спеціальні знання, спеціаліст, 

розслідування кримінальних правопорушень, гіпнолог. 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы возможности использования 

нетрадиционных методов криминалистики на различных этапах проведения досудебного расследования 

уголовных правонарушений. Анализируются особенности применения следователем специальных знаний и 

привлечения специалиста для проведения гипноза. Доказано, что использование гипноза, как 

нетрадиционного метода криминалистики, при расследовании уголовных преступлений может быть 

действенным методом расследования и выявления виновных лиц и привлечения их к уголовной 

ответственности. 
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Annotation. The article deals with theoretical questions the possibility of using non-traditional methods 

of criminology at the various stages of pre-trial investigation of criminal offenses. The features of the application by 

the investigator expertise and the involvement of experts to conduct hypnosis. It is proved that the use of hypnosis as 

a non-traditional method of criminology, in the investigation of criminal offenses can be an effective method to 

investigate and identify those responsible and bring them to justice. 

Keywords: nontraditional methods of criminology, hypnosis, expertise, specialist investigation of 
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Криміналістика, як наука перебуває у постійному русі та розвитку, а її складові 
частини розширюють предмет свого дослідження, зокрема, криміналістична техніка 
змінює та вдосконалює свою теоретичну базу на основі новітніх наукових розробок 
вітчизняних та зарубіжних вчених.  

За останні роки злочинність, озброєна найсучаснішими технологіями та 
досягненнями у різноманітних наукових галузях, виходить на вищий рівень, що вимагає 
від криміналістики постійного вдосконалення своїх методів та прийомів. Значно 

розширився фронт криміналістичних досліджень, з’являються нові наукові напрями. 

Криміналістика безперервно збагачується новими даними, цікавими гіпотезами і 
концепціями, що відносяться до усіх основних галузей її проблематики. Серед них є і 
нетрадиційні методи, застосування яких є мало дослідженими, а результати досить 
сумнівними, що викликає постійні суперечки серед науковців. Питання застосування 
нетрадиційних методів та спеціальних знань у процесі розслідування є досить 
дискусійним і досліджувалося такими вченими як В.Ю. Шепітько, Н.І. Клименко, 

О.І. Клевцов, І.І. Когутич, Л.І. Казміренко та інші. 
Однак, наявність великої кількості таких розробок ще не є свідченням того, що 

вони застосовуються на практиці. Хоча, зазначимо, що нетрадиційні методи дослідження, 
які не закріплені ні на науковому рівні, ні на законодавчому, можуть застосовуватися у 

процесі проведення слідчих дій (обшук, допит тощо). 
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Актуальність даної теми полягає в необхідності розкриття значення та ролі 
нетрадиційних методів та спеціальних знань у криміналістиці. Завжди існувала дискусія 
між наукою та практикою з даного питання: з одного боку науковці цілком доречно 

акцентують, що науково необґрунтовані методи не можна застосовувати при 

криміналістичному дослідженні, з іншого боку, коли всі загальновизнані методи 

криміналістики використані, а розслідування ще не зрушило з «мертвої точки», слідчому 

нічого не залишається, як звернутися до нестандартних методів розслідування. Звичайно, 

такими методами не можливо обґрунтувати свої висновки, але за їх допомогою можливо 

зрозуміти реальний хід подій, які стали причиною негативних наслідків.  
Серед природничих і технічних наук та методів, що використовуються в 

розслідуванні злочинів, є ще й нетрадиційні. Під нетрадиційними необхідно розуміти такі 
знання й методи, які ще не набули достатнього визнання та поширення, їх не можна 
зарахувати до загальновідомих у науці та усталених і впроваджуваних у практику. 

Відповідно, нетрадиційні криміналістичні знання й методи можна визначити як такі, що 

не набули достатнього визнання в теорії криміналістики та впровадження в практику і які 
криміналістика пристосовує і використовує у своїх цілях для розкриття та розслідування 
злочинів. Якщо в основі наукових криміналістичних знань лежать філософські, то в основі 
нетрадиційних – звичайні, донаукові практичні знання. Це спеціалізовані форми людської 
практики пізнання світу, досвід, який має вплив на науку й інші форми пізнання. 

Виходячи з даних сучасної криміналістичної науки, нетрадиційні знання та 
методи можна умовно поділити на три групи: 

1. Нетрадиційні криміналістичні знання, тобто знання, які вже використовуються 
в розслідуванні злочинів, але ще не набули достатнього розвитку та визнання в теорії 
криміналістики. 

2. Нетрадиційні спеціальні знання, тобто знання та методи сучасних природничих, 

технічних і суспільних наук, які є перспективними для застосування та використання в 
практиці розслідування злочинів. 

3. Нетрадиційні психоенергетичні знання-знання, які показують енерго-

інформаційні особливості психічної діяльності людини і дають можливість дістати 

інформацію про минуле та майбутнє [5, с. 95]. 

Гіпноз – штучно викликаний психічний стан людини, подібний до сну, в основі 
якого лежать явища гальмування перебігу нервових процесів вищих відділів головного 

мозку. Явища гіпнозу було відоме багато віків тому. Історію цього  стану психіки можна 
простежити, починаючи з  античних часів танаскальних зображень Давнього Єгипту. 

Видатну роль у вивченні гіпнозу відіграли такі вчені, як Парацельс, Месмер, Бред, Шарль 
та інші. У Росії вивченням гіпнозу займалися Бєлін, Бехтерев, Ніколаєв, Пав-лов тощо. 

Батьком російської гіпнології по праву можна вважати видатного психоневролога В. М. 

Бехтерева. Його праці започаткували систематичне науково-експериментальне вивчення 
механізму гіпнозу та використання його як методу моделювання станів людини для 
дослідження різних психофізичних реакцій. Також на науковому рівні воно було пояснено 

вченим-хіміком О. Бутлеровим. Він припустив, що рух нервових струмів в організмі 
подібний до взаємодії електричних струмів у провідниках, і пояснив фізичну природу 

сигналів від мозку однієї людини до мозку іншої [5, с. 98]. 

Одним з них є гіпноз, а саме його застосування як прийому встановлення істини. 

На сьогодні термін «гіпноз» не є визначеним. У перекладі з грецької «гіпноз» означає сон, 

на що й вказує Порот (1952) надаючи йому наступне визначення: «Гіпнозом називають 
штучно викликаний неповний сон певного виду». Проте це визначення є коротким і не 
відображає повноти даного явища. [7, с. 24]. 

Суть гіпнозу полягає в сильній концентрації уваги на якому-небудь предметі за 
повного ігнорування усього іншого. Коли об’єктом концентрації є голос гіпнолога, що 

промовляє потрібну інструкцію, гіпнотичний стан стає корисним дослідом, який чинить 
вплив і після виходу з цього стану. Крім лікувальних властивостей гіпнозу були помічені 
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й такі, як покращення пам’яті або спонукання до вчинення певних дій, які особа не вчиняє 
за власним бажанням.  

Протягом останніх двадцяти років за кордоном з'явився ряд публікацій з 
представленими в них результатами використання гіпнозу як засобу, що стимулює 
спогади очевидців про події кримінального характеру. Правоохоронні органи США, 

Великобританії, Канади, Австралії, Ізраїлю використовують гіпноз під час розкриття 
тяжких злочинів. Метод гіпнозу використовується переважно під час допиту свідків та 
потерпілих, що добровільно дали на це згоду, і практично не використовується до 

підозрюваних та обвинувачених, показання яких не мають сили доказу відповідно до 

положень закону. Так, у США для проведення допиту з використанням гіпнозу необхідні: 
письмова згода допитуваної особи; її детальний інструктаж з поясненням мети та завдання 
процедури, її нешкідливості для здоров'я, з гарантіями для допитуваного додержання 
конфіденційності та використання одержаних під час допиту відомостей тільки за їх 

прямим призначенням; письмовий дозвіл ФБР; письмовий дозвіл Генеральної 
прокуратури; письмове орієнтування для інтерв'юера, з коротким викладом інформації у 

кримінальному провадженні, що готується слідчим і додається до провадження; медична 
ліцензія гіпнотизера (спеціаліст і консультант ФБР); спеціальний агент інтерв'ю - штатний 

співробітник ФБР (дипломований психолог, що має знання з права, техніки інтерв'ю, 

методики розслідування та судового гіпнозу). Кількість присутніх при допиті осіб 

повинна бути мінімальною, присутність слідчого, який веде кримінальне провадження, не 
допускається. Процедура допиту фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису, що 

пізніше дає експертам та суддям змогу оцінити правильність дотримання процедурних 

вимог [8, с. 66]. 

У вітчизняних правоохоронних органів інтерес до знань про гіпноз зріс лише у 

останнє десятиліття. Він може служити джерелом отримання оперативної інформації. В.О. 

Образцов зазначає, що до «числа нетрадиційних методів криміналістичної методології 
відноситься, правда, поки що неофіційний, не узаконений допит особи після введення її у 

гіпнотичний стан. Неухильно, хоча й повільно, з оглядкою, гіпноз наближається до 

кримінального судочинства, завойовуючи все більше умов невгамовних вчених-

криміналістів, проникаючи у діяльність творчих співробітників правоохоронних органів» 

[6, с. 233-234]. Поки що проблема використання можливостей гіпнозу у боротьбі із 
злочинністю знаходиться у зародковому стані. Є всі передумови вважати, що у 

найближчому майбутньому в рамках криміналістики сформується новий науковий 

напрямок – гіпнологія, яка отримає повноправний статус метода, закріпленого наукою та 
апробованого практикою, який сприятиме отриманню інформації про обставини 

розслідуваної події. 
В сучасній науці виділяють наступні основні види гіпнозу: класичний, 

каталептичний, сомнамбулічний, психологічний наяву, китайський парадоксальний, 

наркогіпноз, апаратний, циганський і патологічний. Кримінальні гіпнотизери в теперішній 

час використовують для здійснення обману усі перераховані види гіпнозу, але найчастіше 
застосовується психологічний гіпноз [3, с.4]. Допустимість гіпнозу як одного зі способів 
встановлення істини при розслідуванні кримінального провадження бентежить тим, що 

гіпноз, який цілком базується на навіюванні, є «вторгненням» гіпнотизера у людську 

свідомість та активним впливом на неї. Виходячи з того, що вплив є обов’язковою умовою 

спілкування як взаємодії, у слідчій практиці постає питання про застосування його у 

рамках положень закону, що забороняють обман, фальсифікацію, приниження людської 
гідності, ущемлення законних прав та інтересів. У закордонній практиці гіпноз набув 
широкого застосування. Він був використаний у низці гучних проваджень. Допит 
Альберта Десалво, більш відомого як Бостонський душитель, тривав 50 годин. У частині 
допиту, що проводилась під гіпнозом, Десалво описав вбивство Евелін Корбін, 

пригадавши подробиці, в тому числі стосовно її здоров’я, які вона називала при розмові з 
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ним. В США існують спеціальні навчальні заклади базової підготовки для слідчих в 
царині застосування гіпнозу. 

Випадками використання гіпнозу у правоохоронній діяльності належним чином є 
залучення психіатра чи психолога з досвідом роботи у цій галузі; надання йому 

мінімального об’єму інформації; фіксування процесу технічними засобами [8, с. 3]. На 
теренах колишнього Радянського Союзу тема використання гіпнозу правоохоронним 

органами починає активно підійматись лише у 90-х роках. У 1997 р. в Академії МВС РФ 

була захищена кандидатська дисертація В.Д. Хабалевим з юридичної психології на тему  

«Застосування гіпнозу для активізації пам’яті опитуваних осіб в діяльності зарубіжної 
поліції», яка, однак, не принесла очікуваного резонансу. 

У НДІ МВС РФ з 1992 р. існував відділ, де проходило вивчення нетрадиційних 

психологічних прийомів розкриття злочинів. Очолював відділ кандидат медичних наук 
А.И. Скрипніков, активно пропагуючи гіпнорепродукціонне опитування як метод 

підвищення ефективності роботи органів МВС [3, с.28].  

На сьогоднішній день, найважливіше питання, яке порушується при обговоренні 
проблеми використання гіпнозу в юридичній практиці, стосується дотримання прав 
людини. Багато вчених ставляться до цієї проблеми скептично, вважаючи, що стан гіпнозу 

пов'язаний з пригніченням волі людини, грубим вторгненням у її психіку та можливим 

заподіянням шкоди психічному здоров'ю загіпнотизованого [1, с. 212]. 

З прийняттям Конституції України та конституційним визнанням Україною прав і 
свобод особи на рівні міжнародно-правових стандартів дуже вагомими є загальногуманні 
засади в діяльності правоохоронних органів. Наявність у допитуваної особи права вибору 

- може вона бути допитана з використанням гіпнозу або ні - свідчить про правомірність 
використання самого методу, і про дотримання її суб'єктивного конституційного права. 
Виявлення доброї волі особи закріплено у ст. 28 Конституції України, де записано, що 

"жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим 

дослідам". 

Як і законодавство Росії, законодавство України не містить жодного 

процесуального документа, який би регулював застосування гіпнозу в розслідуванні 
кримінальних проваджень. Відсутність ратифікації Україною міжнародних документів, 
які регулюють подібне застосування, унеможливлює їх використання при вирішенні 
даного питання. А некомпетентність, поспіх, а іноді просто необізнаність деяких слідчих у 

галузі судового гіпнозу іноді робить цю процедуру просто небезпечною для здоров’я 
опитуваного. До того ж велику роль відіграє і деяка упередженість працівників 
правоохоронних структур. В МВС України є думка, що слідчий не може навіть думати 

про такі методи в розслідуванні кримінальних проваджень і що він не може виходити за 
межі наданої йому законом компетенції. Таким чином, використання гіпнозу на території 
України, як способу встановлення істини по кримінальному провадженні, є можливим при 

чіткому дотриманні:по-перше, процесуального аспекту, тобто виключної добровільності 
процедури, що підтверджується бажанням, письмовою згодою особи, технічною 

фіксацією процедури, наданням та роз’ясненням необхідної інформації, належною 

кваліфікацією експерта, підтвердженою відповідними документами, і невикористання 
інформації, отриманої подібним чином, як доказу у провадженні. По-друге, медичного 

аспекту, тобто ретельної перевірки фізичного та психологічного стану піддослідного, 

проведення необхідних аналізів, консультація з лікарем;по-третє, етичного аспекту, тобто 

вирішення питання про застосування процедури у рамках положень закону, що  

забороняють фальсифікацію, приниження людської гідності, зачіпання законних прав та 
інтересів. Так само неприпустимо психічне насильство – шантаж, погрози, обман, 

необґрунтовані обіцянки, використання релігійних забобонів, низької культури 

допитуваного, незнання ним своїх прав тощо. Навіть за дотримання таких умов слід 

враховувати, що дані, отримані цим способом, не можуть мати доказової сили, повинні 
базуватись на фактичних матеріалах або підлягати надзвичайно ретельній перевірці.  
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Висновок. Підсумовуючи вищезазначене, доходимо висновку, що нетрадиційні 
методи дослідження та спеціальні знання не можуть стати офіційно прийнятими лише 
тому, що вони не дають точного чи конкретного результату. З іншого боку, вони можуть 
допомогти органам досудового розслідування зрушити з «мертвої точки» кримінальні 
провадження. Вони є скоріше факультативними, ніж обов’язковими методами. Так буде 
до того моменту, поки їх ефективність і точність не буде доведена. Тому, на нашу думку, 

цінність нетрадиційних методів на практиці є безспірною, що дозволяє говорити про 

необхідність їх законодавчого кримінального процесуального врегулювання, як 
факультативні методи розслідування в криміналістиці, але доволі дієві для отримання 
необхідної доказової бази.  

Проаналізувавши зазначені вище обставини та обґрунтування щодо застосування 
та використання гіпнозу при розслідуванні кримінальних правопорушень в Україні 
вважаю, що в чинний Кримінальний процесуальний Кодекс України слід додати окрему 

статтю, яка б містила порядок проведення такої слідчої дії, як допит, але суб’єктом допиту 

був би гіпнолог, який проводив процес гіпнозу та давав покази під загрозою кримінальної 
відповідальності за відмову від дачі показань або за завідомо неправдиві показання щодо 

проведення процедури гіпнозу. Також, під час проведення допиту гіпнолог має 
повідомити про метод, який він використовував, в чому його суть та значення, 
сформовану стадію гіпнозу, стан допитуваного  під час проведення самої слідчої дії – 

допиту: про поставлені запитання та отримані відповіді, реакції на запитання та їх 

значення з психологічної точки зору тощо. 

Зазначені нами зміни та доповнення до чинного Кримінального процесуального 

кодексу України, на нашу думку допоможуть не лише уникнути неправильних рішень, 
але й віднайти нові напрями вдосконалення слідчої та оперативної діяльності та 
вдосконалення самого порядку проведення досудового розслідування в Україні, а також 

виявлення, збору, отримання та фіксації необхідних джерел отримання інформації та 
самих доказів при розслідуванні кримінальних правопорушень.  
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Анотація. Стаття присвячена питанню визначення корисливого мотиву у злочинах проти 

власності. Проаналізовано здобутки попередніх науковців і на цій основі продовжено розробку понятійного 

апарату вчення про корисливі злочини проти власності. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу определения корыстного мотива в преступлениях протии 

собственности. Проанализированы достижения ученых и на этой основе продолжена разработка 

понятийного аппарата учения о корыстных преступлениях против собственности. 

Ключевые слова: корысть, корыстный мотив, корыстные преступления против собственности. 

Annotation. The article is devoted the definition of mercenary motives in crimes against property. 

Researchers analyzed the achievements of previous and on this basis continued development of conceptual 

apparatus doctrine of acquisitive crimes against property. 

Keywords: profit motive, mercenary motive, mercenary crimes against property. 

 

Постановка проблеми. Загальне поняття корисливих злочинів проти власності – це 
чинник, який дозволяє правильно вирішувати питання, які виникають при кваліфікації 
діяння, дає можливість пізнати індивідуально певні ознаки злочину і порівняти їх 

відповідність до вимог закону. Тому, вважаємо доцільним, провести аналіз з визначення 
поняття користі та корисливого мотиву як основоположних понять для розподілу злочинів 
проти власності на класифікаційні групи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослiдження питань корисливого 

мотиву у злочинах проти власностi знайшло своє вiдображення в роботах П.П. Андрушка, 
О.I. Бойцова, Г.М. Борзенкова, Б.В. Волженкiна, Г.I. Волкова, П.А. Воробея, 
Л.Д. Гаухмана,  В.Г. Гончаренка, О.О. Дудорова, В.П. Ємельянова, А.А. Жижиленка, 
Г.А. Кригера, С.В. Максимова, П.С. Матишевського, П.П. Михайленка,  
В.О. Hавроцького, А.В. Hаумова, А.О. Пiнаєва, В.I. Плохової, О.I. Рарога,  
М.С. Tаганцева, В.Я. Tацiя, Е.С. Tенчова, О.I. Чучаєва та iнших. 

Мета статті – критично проаналізувати здобутки попередніх науковців і на цій 

основі продовжити розробку понятійного апарату вчення про корисливі злочини проти 

власності. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Злочинна користь є одним з 

найдавніших і дуже небезпечних реакцій антигромадської поведінки людей. Само 

злочинне користолюбство як негативна якість і як факт суспільного життя виникло і 
розвивалося разом з виникненням і розвитком власності, зародженням антагоністичних 

протиріч між працею і капіталом, особистими і суспільними інтересами. У зв’язку з чим 

представляється обґрунтованим і вірним для більш повного аналізу, почати з 
етимологічного висвітлення терміну "користь", який є системоутворюючим у 

словосполученні "корисливий мотив".  

Користь розрізняють як морально-етичну та кримінально-правову категорії. Як 
кримінально-правова категорія, користь – це, перш за все, матеріальні потреби, 

задовольняючи які особа вчиняє злочин. Матеріальні потреби є основою поведінки особи, 

коли остання прагне отримати якусь матеріальну цінність, яку не має, крім того, 

прагнення до матеріальної вигоди виражається у намірі позбавитися від певних 

матеріальних витрат – сплати боргу, виплати аліментів, повернення майна тощо. Зазначені 
матеріальні потреби, які є джерелом виникнення процесу мотивації у сукупності з іншими 

його елементами, ведуть до формування у особи корисливих прагнень (спонукань) [1]. До 

того ж не слід надавати юридичного значення тому факту, хто реально отримав 
необґрунтовану майнову вигоду у результаті вчинення злочину – сам злочинець, близькі 
або сторонні йому особи. Необгрунтовне збагачення у результаті вчиненого злочину не 
може впливати на правову оцінку злочину як вчиненого з корисливою метою і не 
виключає відповідальності викрадача за корисливе посягання на власність [2, с. 160-161].  

На нашу думку, для більш об’єктивного визначення та розуміння поняття користі 
необхідно дослідити певні етапи її розвитку. Отже, користь, як прагнення до 

привласнення матеріальних цінностей, з’явилася при певних соціальних передумовах, 

вона виникла разом з приватною власністю, появою держави, розділенням суспільства на 
класи [3].   

Безумовно у ході розвитку цивілізації користь у житті людини виконувала різні 
функції. Спочатку мотив користі був обумовлений необхідністю задовольнити природний 
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інстинкт самозбереження людини, але поступово, матеріальні блага, що привласнюються 
безпосередньо як продукти природи, стали доповнюватися речами, знаряддями, 

створеними самою людиною. Сьогодні корислива мотивація  (цілеспрямованість)  
злочинної поведінки, на думку дослідників, не є підставою відмежування злочинних 

посягань на власність і диференціацію відповідальності за них, оскільки панування 
приватної форми власності не сприяє поширенню користі як такої (чим більше 
економічної рівності, тим слабкіше виражені корисливі мотиви) [4, c. 219].  

У науці кримінального права склалися два підходи щодо змісту цієї категорії. 
Згідно одного з них, під користю розуміють прагнення винного протиправним шляхом 

набути реальну можливість володіти, користуватися і розпоряджатися чужим майном як 
своїм власним, а рівно незаконно набувати інші вигоди майнового характеру для себе або 

інших осіб.  Згідно другого підходу, користь має місце, якщо чуже майно незаконно і 
безоплатно вилучалося і (або) зверталося: 1) на користь винного; 2) на користь 
співучасників злочину; 3) на користь інших осіб, що перебувають з винним в особистих і 
(або) майнових відносинах. Ми у своєму дослідженні виходимо з того, що 

під мотивом злочинної поведінки взагалі, розуміється те, що сформувалося під впливом 

соціального середовища і життєвого досвіду особи мотив, який є внутрішньою 

безпосередньою причиною злочинної діяльності і виражає особове відношення до того, на 
що направлена злочинна діяльність [5, с. 66]. Мотив передує меті і детермінує останню. 

Мотив як усвідомлена потреба – фундамент (основа), на якому виникає мета. 
Ми погоджуємося, що корислива поведінка характеризує властивості самої особи. 

Мотивація корисливої поведінки і особа злочинця взаємопов’язані. Особисті риси 

злочинця накладають відбиток на мотивацію, а мотиви злочинної поведінки, 

закріпившись у кримінальних діях, деформують особу злочинця [5, с. 68]. 

У найзагальнішому вигляді користь є прагненням одних людей до заволодіння 
засобами існування інших. Безумовно, основною мотиваційною рисою ринкових відносин 

залишається прагнення до максимізації прибутку. Таким чином, можемо дійти висновку, 

що існує лише рухомий чинник певних, найпоширеніших видів злочинності, що 

безпосередньо спричиняє порушення чинного законодавства – це первинний і єдиний 

його вид, здатний тривати без кінця – це корислива натура людини. Цей первісний чинник 
– людська сила, яку ми назвали "корисливість", ділиться на частини як у внутрішньому 

існуванні суб’єкта злочину, так і ще більше в його предметній сфері, яка є мотивом 

порушення закону задля незаконного привласнення корисної речі з подальшим її 
використанням.  

Що стосується питання ролі (значення) мотиву злочину, зазначимо, що вона завжди 

була дискусійною, тому що приватний корисливий мотив не може бути відірваний від 

суспільного і державного. Ці три складові корисливих мотивів в системі права повинні 
бути об’єднані в цілому, політико-правовому, фінансово-економічному й суспільно-

культурному житті.  
Необхідно зазначити, що останнім часом значення користі як мотиву вчинення 

злочинів проти власності явно посилюється. У науковій літературі зустрічається чимало 

міркувань, пов’язаних із визначенням функціональних форм користі, які властиві як 
суб’єктам правовідносин, так і вихідним моментам, об’єктам власності, що знаходяться 
під охороною закону. Нарешті, така функція користі, яка знаходиться у взаємозв’язку з 
мотивом, метою посягань на чужу власність має суто кримінальний зміст. Жодна 
протиправна корисливо мотивована дія або бездіяльність не здійснюється поза цими 

формами корисливих інтересів, які залишаються в межах норм існуючого права [6, с. 78]. 

Ми переконані, що поняття користі як мотиву має бути однаковим для всіх складів 
злочинів, інакше воно виявиться розмитим і буде створювати додаткові труднощі для 
правозастосовників. Таке поняття має бути закріплене в кримінальному законі, інакше, як 
показує практика, неминучі різночитання у кваліфікації відповідних суспільно 

небезпечних діянь [7, с. 24-26]. Вказані розбіжності при застосуванні закону про 
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кримінальну відповідальність є неприпустимими й потребують негайної реакції 
законодавця. 

На нашу думку, визначення корисливого мотиву запропоноване С.В. Албул, який 

розкрив його як прагнення задовольнити індивідуальну життєву потребу винного або 

іншої особи (групи осіб) шляхом завідомо протиправного, передбаченого кримінальним 

законом, заволодіння чужим майном чи чужими майновими правами, або шляхом 

звільнення від майнових зобов’язань та зменшення витрат [8, с. 23-25], є вдалим та 
містить низку позитивних аспектів (у цьому визначенні поняття мотиву розкривається 
через загальноприйнятий в психології термін – прагнення, що передає внутрішні 
властивості мотиву, а саме: мотив є результатом психічної діяльності людини, який в 
свою чергу спонукає її на вчинення певних фізичних дій чи утримання від їх вчинення та 
мотив завжди спрямований на задоволення певної життєвої потреби). 

Однак, як вказує К.В. Ілляшова, поряд з усіма позитивними рисами аналізоване 
визначення містить й певні недоліки. Так, в ньому міститься логічна помилка, замість 
корисливого змісту "потреби" автор описує шляхи (способи, засоби) її досягнення, а саме: 
"шляхом завідомо протиправного, передбаченого кримінальним законом, заволодіння", 

тобто поняття мотиву розкривається через способи вчинення злочину. Вважається, що 

такий підхід навряд чи є виправданим, оскільки спосіб вчинення злочину є самостійною 

ознакою складу злочину, і знаходить своє відображення в об’єктивній стороні, тому його 

додаткове окреслення при визначенні мотиву є зайвим. Об’єктивні ознаки злочину: 

діяння, наслідки, спосіб та інші, можуть свідчить про наявність корисливого мотиву, але 
не можуть замінити його [9, с. 205]. 

Автори більшості визначень корисливого мотиву концентрують свою увагу не на 
меті, якої бажає досягти винний, не на прагненні, яке має бути задоволене шляхом, 

наприклад, вилучення власності, а безпосередньо на способі задоволення цього прагнення 
– на самому вилученні власності, на підставі чого робиться хибний висновок про 

корисливість спонукань. Науковці, керуючись вищезгаданою постановою пленуму 

Верховного Суду України "Про судову практику у справах про злочини проти власності", 

не надають характеру життєвої потреби визначального значення. Адже при експлікації 
корисливого мотиву було б нелогічним наголошувати на некорисливості самої життєвої 
потреби, яка лежить у підґрунті формування мотиву. Визначальним вважається лише 
наявність бажання винного заволодіти певною власністю або позбутися майнових 

зобов’язань [9, с. 205]. 

Таким чином, розкриваючи поняття мотиву як прагнення задовольнити потреби, 

необхідно виходити з корисливості самої потреби для характеристики мотиву як 
корисливого. У разі, якщо потреба, яку прагне задовольнити особа, не є корисливою, то 

мотив також не може визнаватись корисливим, навіть якщо задовольняється вона 
"шляхом завідомо протиправного, передбаченого кримінальним законом, заволодіння 
чужим майном чи чужими майновими правами, або шляхом звільнення від майнових 

зобов’язань та зменшення витрат" [8, с. 23–25]. Тобто, дії винного пов’язані з 
заволодінням майном, правом на майно спрямовані на задоволення не корисливої потреби 

не можуть кваліфікуватись як корисливі злочини проти власності, а повинні становити 

низку інших злочинних або незлочинних правопорушень. 
Різноманітність поглядів, безумовно, в решті решт призводить до проблем у 

правозастосуванні. Отже, ми підтримуємо думку щодо доцільності законодавчого та 
доктринального закріплення терміну "корисливий мотив", можливо і у наступному 

формулюванні: корисливий мотив – прагнення протиправно задовольнити потребу самого 

винного, близьких або сторонніх йому осіб у набутті майнових цінностей, майнових прав 
або в звільненні від майнових зобов’язань з метою наживи. 

Правильне (коректне) розуміння корисливого мотиву дозволить повною мірою 

реалізувати принципи справедливості та суб’єктивного ставлення у вину при застосуванні 
норм Кримінального кодексу. Адже корисливий мотив може мати місце лише у тих 



 63 

випадках, коли потреба самого винного, близьких або сторонніх йому осіб міститься у 

набутті (використанні) матеріальних благ або звільненні від майнових обов’язків. Коли ж 

набуття матеріальних благ або звільнення від обов’язків є лише засобом задоволення 
потреби, а не самою потребою, то корисливий мотив може бути відсутній. 

 Звуження змісту корисливого мотиву призведе фактично до декриміналізації 
певного кола діянь, які до сьогодні кваліфікуються як корисливі злочини проти власності, 
але в дійсності винні особи не керуються корисливими мотивами. З огляду на те, що деякі 
з них можуть бути достатньо суспільнонебезпечними, слід розглянути питання введення 
до Кримінального кодексу нових кримінально-правових заборон, якими буде передбачена 
відповідальність за заволодіння майном або майновими правами без корисливих 

спонукань. Вважається що такі діяння мають нижчий ступінь суспільної небезпеки, що 

додаткового обґрунтовує необхідність їх виокремлення. 
Утім, безумовно держава в період трансформації економіки до ринкових відносин і 

формування приватної власності на засоби виробництва має забезпечити суспільство 

такими нормами права, які б гарантували свободу підприємницької діяльності як 
невід’ємного права людини [10, с. 116]. При цьому важливо підкреслити, що тут йдеться 
лише про необхідні природні для держави, суспільства і особи корисливі інтереси, 

потреби, цілі, які, як і будь-який процесс, потребують юридичного регулювання, виходячи 

з дуалістичної сутності людського фактору, котрий здатний творити не лише добро, але й 

зло для держави, суспільства та інших людей.  

Відповідно до конституційних засад в правових нормах, що формуються в період 

переходу до розвиненої ринкової економіки, повно і прямо повинно заборонятися лише 
те, що шкідливе в поведінці людей і в такий спосіб визнавати і захищати корисне та 
суспільне корисне [11, с. 33].  

Сьогодні само розуміння сутності корисливого мотиву та його змісту продовжує 
залишатися поліваріантним, а саме: 1) прагнення до безоплатного і свідомо 

протиправного привласнення чужого майна для задоволення власних потреб; 2) прагнення 
набути викрадене чуже майно у свою власність або власність третьої особи; незаконне 
вилучення і (або) чужого майна на користь винного; 3) на користь осіб, близьких винному, 

задля поліпшення матеріального становища яких він особисто зацікавлений; 4) на користь 
юридичних осіб, з функціонуванням яких безпосередньо пов’язане його матеріальне 
становище; 5) на користь інших осіб, які є співучасниками розкрадання або які 
знаходяться з винним у майнових відносинах; 6) отримання майнової (матеріальної) 
вигоди для себе або інших осіб [3]. 

Висновки. Підводячи висновок, пропонуємо під корисливим мотивом розуміти 

прагнення протиправно задовольнити потребу самого винного, близьких або сторонніх 

йому осіб у набутті майнових цінностей, майнових прав або в звільненні від майнових 

зобов’язань з метою наживи; під корисливими злочинами проти власності розуміти 

сукупність передбачених кримінальним законом суспільно небезпечних діянь, в основі 
вчинення яких лежить корисливий мотив, тобто прагнення протиправно задовольнити 

потребу самого винного, близьких або сторонніх йому осіб у набутті майнових цінностей, 

майнових прав або в звільненні від майнових зобов’язань з метою наживи, способом 

вчинення якого є застосування фізичного або психічного насильства. 
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Враховуючи обставини скоєння кримінальних правопорушень у сфері 
оподаткування, слід зазначити, що такі слідчі (розшукові) дії, як огляд місця події, трупа, 
освідування, слідчий експеримент, впізнання та ексгумація трупа не застосовуються, бо в 
них немає потреби. Такі ж слідчі (розшукові) дії, як допит, обшук, огляд документів, 
призначення судово-бухгалтерської, судово-економічної експертиз досить широко 

застосовуються в практиці органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства. Слід також зазначити таке джерело отримання доказів, як призначення 
документальної перевірки, яке не передбачене кримінальним процесуальним 

законодавством. Тому у статті ми більш детально зупинимось на засобах отримання 
доказової інформації при розслідуванні податкових кримінальних правопорушень. 

Методика слідчого дослідження документів включає три етапи: вивчення змісту 

документа, дослідження зовнішніх ознак із застосуванням технічних засобів та 
процесуальне оформлення результатів огляду. При роботі з документами треба 
додержуватись загальних правил: 1) перш, ніж взяти документ у руки, треба зафіксувати 

його на місці виявлення; 2) пам’ятати, що документ – це джерело запахового сліду і, що на 
ньому можуть бути сліди рук; 3) документ треба брати тільки пінцетом або за краї 
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аркуша; 4) перегинати тільки по старих складках; 5) не підшивати, не скріплювати 

скріпками; 6) у провадження кожний документ треба поміщати в окремих конвертах; 

7) охороняти від дії прямих променів (сонце, ультрафіолет, високочастотні поля тощо) [1, 

с.211]. 

Так, вивчення змісту документа починають з уважного читання його тексту, 

аналізу змісту і встановлення належності документа до ситуації його виявлення. Потім 

фіксують його зовнішній вигляд, форму, наявність посвідчувальних знаків, правильність 
заповнення реквізитів, відзначають загальний стан. Дослідження загального стану 

документа проводиться із застосуванням джерел скісного і точкового освітлення, луп, 

мікроскопа, вимірювальних засобів, фото техніки, світлофільтрів для кольороподілу. 

При розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), джерелом доказів є, перш за все, 
документи, в яких відобразилися дії службових осіб. Аналіз вивчених та узагальнених 

матеріалів кримінальних проваджень даної категорії показує, що найбільш достовірну 

інформацію про кримінальні правопорушення у сфері оподаткування можна отримати у 

результаті проведення таких слідчих (розшукових) дій як обшук та огляд документів 
(з участю спеціаліста), допит підозрюваних та свідків, а також призначення експертиз. 

Вилучення документів під час обшуку є однією з основних процесуальних дій, 

направлених на виконання тактичного завдання розслідування – забезпечення збереження 
документів та подальшого їх дослідження. Підстави, процесуальний порядок та 
особливості проведення обшуку визначені у ст. ст. 234-236 КПК України. 

Для об’єктивності і повноти розслідування кримінальне процесуальне 
законодавство передбачає право органів розслідування на витребування у суб’єктів 
господарської діяльності необхідних документів. Помилки, які іноді допускають слідчі 
при підготовці та проведенні вилучення нерідко призводять до втрати важливих для 
провадження документів, і як наслідок – до суттєвих ускладнень у розслідуванні 
податкових кримінальних правопорушень. Перш за все, правильність вилучення по 

провадженнях даної категорії залежить від ретельної підготовки, в яку, з урахуванням 

специфіки податкових кримінальних правопорушень, входять наступні заходи: 

1. Визначення переліку документів, які необхідно вилучити. З цією метою слідчий 

знайомиться із спеціальною літературою, використовує свій особистий досвід або 

допомогу відповідного спеціаліста в формі отримання консультацій та порад. У таких 

випадках доречним є складання переліку документів, які підлягають вилученню. 

В залежності від особливостей податкових кримінальних правопорушень 
вилученню підлягають документи різного характеру, які дозволяють провести предметне 
дослідження діяльності суб’єкта підприємницької діяльності та сприяють якісному 

здійсненню досудового розслідування. До них належать: реєстраційні документи; 

документи первинного обліку; бухгалтерські реєстри; ділове листування; документи, що 

відображають розрахунки податків; податкові декларації; документи, що свідчать про обіг 
грошових коштів на розрахунковому рахунку господарюючого суб’єкта; чорнові записи 

тощо. 

2. Визначення державних органів, підприємств, установ та організацій, в яких 

знаходяться необхідні слідству документи. Специфічним для даної категорії проваджень є 
вилучення документів у різних організацій, оскільки повному та об’єктивному 

дослідженню обставин здійснення ухилень від сплати податків допомагає вилучення 
документів у різних суб’єктів господарської діяльності, які між собою вступали в 
фінансово-господарські операції. В більшості випадків тільки методом зустрічної 
перевірки можливе встановлення механізму ухилення від сплати податків. При підготовці 
до проведення вилучення слідчий повинен визначити звітній період, за який будуть 
вилучатись документи. 

3. Визначення місця та часу проведення вилучення. Вивчення та узагальнення 
матеріалів кримінальних проваджень про порушення податкового законодавства показує, 
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що іноді вилучення документів проводиться в кабінеті слідчого у службової особи, якій 

заздалегідь повідомляється про те, які документи необхідно принести. Практика 
проведення "вилучення" документів в кабінеті слідчого не дозволяє використати фактор 

раптовості, який має велике значення для проведення цієї слідчої (розшукової) дії [2, 

с.252]. На наш погляд, такі дії можуть призвести до втрати важливих доказів у 

провадженні, оскільки зацікавлені особи заздалегідь отримують інформацію про необхідні 
слідству документи та мають достатньо часу для їх знищення, фальсифікації або 

приховування. 
Крім того слід зазначити, що такі дії взагалі не є вилученням. По своїй суті це 

вимога слідчого до посадових осіб підприємств, установ, організацій щодо пред’явлення 
документів, які можуть встановити необхідні у провадженні фактичні дані (ст. 93 КПК 

України). 

Оформляти такі дії відповідно до КПК України потрібно протоколом вилучення. 
Таким же чином має оформлятися і добровільне представлення документів службовими та 
іншими особами [3, с. 19]. 

4. Визначення кола осіб, участь або присутність яких необхідна при проведенні 
даної процесуальної дії. КПК України встановлюється коло осіб, присутність яких при 

вилученні обов’язкова (ч. 7 ст. 223, ч. 1 ст. 236). До таких осіб у провадженнях про 

порушення податкового законодавства належать поняті та представники підприємств, 
установ чи організацій, у приміщенні яких проводиться вилучення. У деяких випадках 

слідчому доцільно залучити до вилучення спеціалістів (наприклад, в галузі 
бухгалтерського обліку). Якщо є підстави вважати про можливість створення перешкод 

при вилученні документів, тоді дана дія може бути проведена примусово, для чого 

доцільно залучити ще кілька працівників правоохоронного органу. Слід також зазначити, 

що у випадку вилучення значної кількості документів слідчому слід здійснити заходи по 

забезпеченню їх транспортування. 
5. Збір відомостей про осіб, у яких планується проводитись вилучення. Здійснення 

цього підготовчого заходу необхідне для попереднього встановлення можливості відмови 

цих осіб видати необхідні документи, внаслідок чого вилучення може набути примусового 

характеру. Особливого значення це набуває при плануванні вилучення у житлі або іншому 

володінні особи. На практиці може виникнути ситуація, коли слідчий прийде проводити 

вилучення, отримає відмову від особи, що займає житло, і не зможе здійснити подальші 
дії без постанови слідчого судді. Тому ще на підготовчій стадії слід передбачити 

можливість примусового вилучення і звернутись по узгодженню з прокурором до 

відповідного слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України). 

Типовими недоліками, що мають місце при проведенні вилучення документів по 

провадженнях про податкові кримінальні правопорушення є: а) неповне визначення 
переліку документів, що підлягають вилученню; б) неповне визначення переліку 

державних органів і установ, де знаходяться вказані документи; в) проведення 
"вилучення" документів в кабінеті слідчого у осіб, яким заздалегідь повідомлено про 

документи, які потрібно принести. 

Вилучення є відносно не складною, у тактичному відношенні, процесуальною 

дією, яка, як правило, не супроводжується конфліктними ситуаціями і не порушує 
психологічний контакт з особою, у якої вона  проводиться, тому при належній попередній 

підготовці як правило не виникає складнощів при безпосередньому її проведенні. 
При розслідуванні кримінальних правопорушень, скоєних у сфері оподаткування, 

огляд документів бухгалтерського та податкового обліку є найбільш поширеною слідчою 

(розшуковою) дією. Без проведення цієї слідчої (розшукової) дії вилучені ревізорами та 
співробітниками органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства в ході перевірки дотримання податкового законодавства, документи 

бухгалтерського та податкового обліку не можуть мати статусу речових доказів у 

кримінальному провадженні. 
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Необхідно розрізняти два види огляду документів: 1) огляд як прийом, спосіб 

збирання документів; 2) огляд як метод попереднього дослідження [1, с. 211]. Огляд як 
прийом, спосіб збирання документів є необхідною процедурою, коли слідчий під час 
проведення слідчих (розшукових) дій виявляє і вилучає документи. У цьому випадку 

документ є матеріальним джерелом (слід – документ, слід – предмет). Виявлені документи 

описують у протоколі, упаковують і вилучають. Огляд як метод попереднього 

дослідження – це самостійна слідча (розшукова) дія, об’єктами дослідження якої є 
документи, одержані під час проведення інших слідчих (розшукових) дій, надані 
учасниками процесу, або витребувані слідчим. Огляд проводиться в кабінеті слідчого в 
присутності понятих, як правило, за участю фахівця. Таке дослідження документів можна 
провести на початковому етапі досудового розслідування, наприклад, для виявлення 
невидимих слідів зміни на документі, виявлення прихованих текстів, ознак підроблення 
реквізитів документа тощо. Огляд проводить слідчий, який визначає мету і завдання 
такого дослідження, використовує спеціальні засоби і свої професійні знання для більш 

глибокого вивчення такого важливого джерела інформації. 
На етапі підготовки до проведення слідчого огляду документів доцільно виконати 

наступні заходи: скомпонувати документи за відповідною тематикою; ознайомитись із 
літературою, яка дає уявлення про те, як правильно повинні оформлятися дані документи, 

а також із криміналістичною літературою, в якій зазначено способи підробки документів; 
отримати консультацію у відповідних спеціалістів (бухгалтера, діловода, товарознавця 
тощо); отримати консультацію у криміналістів, які займаються дослідженням документів; 
підготувати необхідні технічні засоби, які використовуються для виявлення підробок на 
документах. 

Таким чином, викладене дає підстави стверджувати, що при розслідуванні 
податкових кримінальних правопорушень робота з документами вимагає чи не 
найбільших витрат часу і сил слідчого. Ця робота може здійснюватися як у процесуальній, 

так і у не процесуальній формах. 

Процесуальна форма роботи з документами полягає, перш за все, у їх слідчому 

огляді, який проводиться у порядку, передбаченому ст.  237 КПК України. Такі 
документи, згідно з діючим законодавством повинні бути досліджені, по можливості 
сфотографовані, детально описані в протоколі огляду та приєднані до матеріалів 
провадження відповідною постановою. 

У літературі поки що не існує єдиної точки зору стосовно того, які саме документи 

слід оглядати в процесуальному порядку зі складанням протоколу огляду. На думку Б.В. 

Коробейникова, слідчий огляд проводиться лише у відношенні документів – речових 

доказів. Інші ж документи вивчаються, аналізуються, але таке вивчення не є слідчою дією. 

Вивчення проводиться без понятих, а його результати не фіксуються в протоколі [4, с. 58]. 

Існує точка зору, відповідно до якої огляд документів проводиться не тільки з метою 

виявлення та фіксації таких їх ознак, які надають документам значення речових доказів, 
але і для встановлення засвідчених ними або викладених в них обставин і фактів, що 

мають значення для провадження [5, с.568]. 

На наш погляд, суперечливість у цьому питанні породжена різними аспектами його 

дослідження. Перший полягає в тому, що огляд є методом пізнання (дослідження), який 

може застосовуватися при підготовці і проведенні багатьох слідчих (розшукових) дій. 

Зовсім інший аспект дослідження має місце, коли огляд розглядається як окрема 
слідча (розшукова) дія. У цьому випадку мета огляду полягає у виявленні і фіксації у 

протоколі з додержанням вимог ст. 237 КПК України таких ознак певного документа, які 
надають йому статусу речового доказу по кримінальному провадженню. 

Не процесуальною ж роботою з документами є їх вивчення, яке має велике 
значення при розслідуванні податкових кримінальних правопорушень. Вона є 
невід`ємною частиною роботи слідчого на початковому етапі розслідування проваджень 
про ухилення від сплати податків, а також під час розслідування (при підготовці таких 
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слідчих (розшукових) дій, як допит свідків, підозрюваних та інших). Вивчення документів 
відрізняється від їх огляду тим, що: а) не регулюється нормами КПК України і його 

результати не фіксуються у процесуальних документах; б) аналізу піддається значно 

більший обсяг документів ніж при огляді; в) всі документи аналізуються у взаємозв’язку, 

а не кожний окремо, як при огляді. Слід зазначити, що попереднє вивчення документів 
досить часто проводиться слідчим саме для підготовки до його огляду. 

У провадженнях про кримінальні правопорушення у сфері оподаткування особливу 

увагу необхідно приділяти вивченню документів з різноманітними резолюціями, 

підписами, помітками підозрюваного, оскільки вони можуть вказувати на безпосереднє 
відношення певної службової особи до дій, які відображені в таких документах. 

Вирішивши питання про належність документів у якості доказів, слідчому слід 

визнати документи, які відповідають ознакам ст. 98 КПК України, речовими доказами та 
приєднати їх до матеріалів кримінального провадження відповідною постановою, так само 

як і документи, які не є речовими доказами, але мають значення для провадження. Такі 
документи повинні весь час зберігатися у матеріалах провадження. Ті ж документи, які в 
результаті огляду визнаються такими, що не мають відношення до встановлення обставин, 

що мають значення для провадження, підлягають поверненню. 

Слід відзначити, що для дослідження документів як на місці виявлення, так і при 

попередньому дослідженні в кабінеті слідчого використовуються загальні засоби польової 
та експертної криміналістики. Слідчий і спеціаліст можуть застосовувати будь-яку техніку 

неруйнівного характеру, документ – джерело доказів – до проведення експертизи має 
залишатися в первісному стані. Внесення змін у документ неприпустимо. Випадки 

необережного пошкодження документа повинні бути виключені. 
Слідчий огляд документів оформляють протоколом огляду цих документів. 

Доцільно було б, щоб результати огляду були додатково зафіксовані також на фото, кіно, 

відеозапис, відображені в планах, схемах, як додатках до протоколу. 

У зв’язку із викладеним виникає ряд проблемних питань, вирішення яких потребує 
знаходження додаткових відповідей на тактичному рівні, а саме:  

– вилучення окремих документів в процесі обшуку при дотриманні процесуальних 

норм потрібно здійснювати не тільки в організації, стосовно працівників якої ведеться 
розслідування, але і у вищестоящих організаціях, страхових компаніях, а також в 
установах і фірмах, з якими підозрюваними здійснювалась спільна господарська 
діяльність; 

– вилучати потрібно оригінали документів, оскільки тільки вони мають силу 

доказів. У кожному конкретному випадку потрібно процесуально вирішувати, яким чином 

приєднувати до матеріалів провадження в якості доказів копії тих документів, вилучення 
яких здійснити неможливо; 

– оскільки в оперативному плані найбільшу цінність має неофіційна облікова 
документація та різноманітні чорнові записи (у ділових щоденниках, блокнотах, 

записниках, які офіційно не зареєстровані), існує процесуальна проблема, чи можуть вони 

виступати в якості доказів; 
– суттєвою проблемою на сьогоднішній день є тактика виявлення та вилучення 

інформації про фінансово-господарську діяльність тих підприємств і установ, в яких 

ведення та обробка бухгалтерських обліків та звітів здійснюється на персональних 

комп’ютерах, а повний обсяг такої інформації зберігається на персональних комп’ютерах, 

в серверах локальних мереж чи на окремих магнітних носіях. 

Проблема полягає не тільки в не достатньо високій технічній кваліфікації 
працівників органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 
але і в необхідності залучення сторонніх спеціалістів для подолання систем захисту 

інформації, які створені програмістами організацій, де проводиться розслідування 
виявлених податкових кримінальних правопорушень. Знову таки постає питання про 

недостатнє врегулювання на законодавчому рівні правил поводження з електронними 
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документами. Електронні документи в ході використання можуть піддаватися навмисним 

або необережним змінам (механічним, фізичним, хімічними) матеріальної основи – 

структури і змісту документа. Такого роду механічні, фізичні та хімічні зміни – це сліди 

матеріальної підробки електронного документа. 
У той же час зміни, що вносяться програмними або логічними засобами в 

технологічному процесі формування, обробки, прийому, передачі, зберігання та 
використання документа в його зміст, реквізити, цифровий підпис, спеціальний і 
відкритий коди – це сліди інтелектуальної підробки електронного документа. 

Сліди матеріальної підробки документів є предметом техніко-криміналістичного 

дослідження документів, а сліди інтелектуальної підробки є об’єктом почеркознавчого або 

авторознавчого дослідження документів. Саме ці питання будуть предметом подальшого 

наукового пошуку. 
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Анотація. У статті зроблено порівняльний аналіз соціально-правових аспектів страхових внесків 

та єдиного соціального внеску. Досліджено законодавчу базу, що регулює єдиний соціальний внесок та інші 

страхові внески. 

Ключові слова: єдиний соціальний внесок, страхові внески, соціальне страхування, соціальне 

забезпечення, визначення розміру єдиного соціального внеску. 

Аннотация. В статье сделано сравнительный анализ социально-правовых аспектов страховых 

взносов и единого социального взноса. Исследовано законодательную базу, которая регулирует единый 

социальный взнос и другие страховые взносы. 

Ключевые слова: единый социальный взнос, страховые взносы, социальное страхование, 

социальное обеспечение, определение размера единого социального взноса. 

Summary. The comparative analysis of sociallegal aspects of insurancepayments and only social payment 

is done in the article. Alegislative base that regulates only social payment and otherinsurance payments is 

investigational. 

Key words: only social payment, insurance payments, social security, public welfare, determining size 

of only social payment. 

 

Становлення ринкових відносин, формування демократичної, соціальної, правової 
держави, зміна суспільних пріоритетів, формування принципово нових механізмів, які 
дозволять реалізувати конституційні гарантії прав і свобод громадян, обумовлюють 
необхідність по-новому дослідити сталі правові інститути, які забезпечують належний 

рівень функціонування правової системи та системи соціального захисту громадян 

України. Серед них значну роль відіграє інститут захисту громадян від настання різних 

видів соціальних ризиків. Врегулювання проблем які виникають при настанні соціальних 

ризиків покладено на систему соціального страхування. Прийняття Основ законодавства 
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування стало значним кроком 

України до європейських стандартів. Цей правовий акт став основою, що забезпечує 
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комплексний соціальний захист громадян на засадах загальнообов’язкового державного 

соціального страхування:  страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими народженням чи похованням; страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності; страхування на випадок безробіття; пенсійного страхування; соціального 

медичного страхування [1]. 

Порядок здійснення окремих видів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та порядок справляння страхових внесків регулюються окремими законами. 

Однак, не зважаючи на те, що 28 грудня 2014 року Верховною Радою України було 

прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації 
фонду оплати праці» [11], яким передбачено об’єднання фондів соціального страхування: 
з нещасних випадків на виробництві, з тимчасової втрати працездатності та медичного 

страхування і створення Фонду соціального страхування України, загальнообов’язкове 
державне соціальне медичне страхування в Україні досі не запроваджене. Не зважаючи на 
те що, ще в 2013 році у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону про 

загальнообов’язкове державне медичне страхування[12].  

Вище згадані, нормативно-правові акти забезпечили формування сучасної системи 

соціального страхування, сприяли переходу від бюджетного до страхового принципу 

фінансування окремих напрямів соціальних видатків. Основним джерелом наповнення 
фондів соціального страхування є страхові внески роботодавців і застрахованих осіб. 

Не зважаючи на те, що ще в 2010 році вступив в силу Закон України «Про облік та 
збір єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
в Україні» [9] не припиняються гарячі дискусії з приводу системи збору та обліку єдиного 

соціального внеску. Про що свідчить значна кількість публікацій вітчизняних та 
зарубіжних науковців, зокрема: Белінської О., Бастричева В., Бровенко М., Василенко Л., 

Внукова В., Григораш Т., Еспіна-Андерсена К., Зайчука Б., Кольберга Дж. Е., Конопліна 
Ю., Кузьминчук К., Кузьмич Н., Максимчук Є., Масленникової Т., Мельник С., Мних М., 

Полозенко Д., Сидорчука А., Скуратівського В., Скотаренко А., Шавариної Н., 

Шаманської Н., Шахова В., Шелемеха Н.,  Юрія С. та ін. 

Однак ряд питань залишається не повністю дослідженими і, на думку автора, слід 

окремо приділити увагу соціально-правовому аналізу єдиного соціального внеску та 
страхових внесків.  

Метою статті є проведення аналізу законодавчої бази з метою порівняння 
соціально-правових аспектів єдиного соціального внеску та страхових внесків. 

Прогалини, які існують в правовому регулюванні порядку справляння страхових 

внесків за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування 
сприяють необхідності створювати принципово нову фінансову модель накопичення 
страхових коштів. Складність реформування системи соціального захисту полягає в тому, 

що процес її будівництва ще не завершено, і його завершити можна лише за умови 

внесення змін до законодавчих актів, що обґрунтують розміри страхових внесків, 
покращать платіжну дисципліну та зменшать адміністративні видатки роботодавців під 

час сплати страхових внесків. 
Сучасне законодавство про державне соціальне страхування містить декілька 

понять страхового внеску: так Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.,  страховий внесок визначає, як цільовий 

загальнообов’язковий платіж, який справляється на всій території України [2], а Закон 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та 
похованням від 18 січня 2001р., як відрахування до фонду соціального страхування [3]. На 
думку автора, таке визначення поняття не зовсім вдале,   
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оскільки воно не враховує правову природу страхових внесків на соціальне 
страхування, та не розмежовує податки та збори. Необхідність такого розмежування 
виникла після вступу в дію Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 26 червня 1997р., який містить перелік об’єктів для нарахування 
«зборів» на пенсійне страхування, що не входять до традиційної фінансової бази 

соціального страхування – фонду оплати праці, а саме: операції з купівлі-продажу валют, 
торгівлю ювелірними виробами, при відчуженні легкових автомобілів, об’єктів 
нерухомості та послуг мобільного зв’язку, де об’єктом оподаткування виступають суми 

операцій [4, 9]. На думку автора, тут використання терміну «збори», цілком виправдане, 
так як ці кошти направляються до спеціального фонду державного бюджету, відповідно 

до ст. 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» [5]. Ст. 1 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», визначає страхові 
внески як кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов’язкове державне 
пенсійне страхування, сплачені згідно з законодавством, що діяло раніше; надходження 
від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що 

спрямовуються на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 
Виявлені протиріччя викликали необхідність чітко розмежувати в законодавстві 

України терміни «страхові внески» і «збори» на страхування. Різні підходи у визначенні 
«страхового внеску» ускладнюють дослідження його соціально-правової суті та можуть 
стати перешкодою для розвитку недержавного пенсійного страхування й добровільної 
форми соціального страхування. Підставою розмежування поняття «внески» та «збори» 

є об’єкт нарахування. Термін «страхові внески» має використовуватися в законодавстві 
під час справляння платежу, де об’єктом виступає фонд оплати праці, заробітна плата, 
грошове забезпечення, оподаткований прибуток тощо. Роботодавці – суб’єкти 

підприємницької діяльності включають страхові внески до валових витрат, суми 

страхових внесків вираховуються з доходів працівників, що підлягають обкладанню 

податком з доходів фізичних осіб [6]. Всі інші нарахування слід вважати «зборами», які 
носять тимчасовий характер, сплачуються до спеціального фонду державного бюджету та 
мають іншу правову природу. Таке розмежування понять матиме практичне значення, 
дозволить з’ясувати соціально-правову природу страхового внеску на соціальне 
страхування, його відмінність від податків, інших обов’язкових платежів. На страхові 
внески не розповсюджуються норми податкового законодавства [2], і це має спростити  

відносини між фондами соціального страхування та іншими суб’єктами страхування, 
зменшити адміністративні витрати при сплаті страхових внесків.  

Соціально-правова природа страхових внесків на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування проявляється в тому, що вони гарантують соціальне забезпечення 
конкретної особи в разі настання соціального ризику та наповнюють солідарну систему 

соціального страхування; порядок визначення розміру тарифу здійснюється з врахуванням 

ризиковості професії та ступеню тяжкості можливих наслідків настання соціального 

ризику. 

Отже, з метою уточнення та ліквідації прогалин у Основах законодавства України 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування[1], автор вважає необхідним, 

закріпити визначення страхових внесків як обов’язкових платежів, які сплачують до 

фондів соціального страхування страхувальники та застраховані в силу закону або 

договору про соціальне страхування з метою накопичення коштів для забезпечення права 
на соціальне забезпечення та профілактику соціального ризику в рамках соціального 

страхування. 
Окремо зауважимо, що Закон України «Про облік та збір єдиного соціального 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні» передбачає 
справляння єдиного соціального внеску та визначає його як консолідований страховий 

внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою 
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працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, на загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування і 
сплачується в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення прав 
застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за соціальним страхуванням 

[7]. Запропоноване визначення якісно відрізняється від тих визначень, які містились в 
законодавстві, що регулювало систему соціального забезпечення до прийняття єдиного 

соціального внеску. Цей закон закріплює максимальну величину бази нарахування 
єдиного внеску у розмірі, що дорівнює 10 розмірам прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб [7]. Також позитивним є те, що для визначення страхового стажу 

використовується категорія мінімального страхового внеску, яка передбачає використання 
не лише періоду сплати внесків, а й враховує їх розмір. Страхові внески нараховуються з 
урахуванням фактичних виплат (доходів), що не перевищують максимальної величини 

фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу 

фізичних осіб, з якої справляються внески, визначеної Кабінетом Міністрів України. 

Відмітимо, що введення єдиного соціального внеску зменшило кількість документації, що 

необхідно було оформляти при перерахуванні страхових внесків різних страхових фондів, 
покращився документообіг. Однак, складним і не зрозумілим залишається механізм 

визначення величини мінімального внеску. 

Не втрачає актуальності і проблема накопичення страхових коштів для 
фінансування видатків Фондів соціального страхування. Не доводяться розміри страхових 

внесків  та підстави їх зміни  до відома основних платників  та кола осіб, які підлягають 
соціальному страхуванню в обов’язковому порядку. Цей недолік можна виправити в 
випадку оприлюднення шляхом публікації актуарних розрахунків.       

Окремо звертаємо увагу, що чинне законодавство залишає без уваги інші можливі 
джерела формування страхових коштів. Це є економічно не обґрунтованим, та значно 

збільшує фінансовий тягар для основних суб’єктів страхування. 
Під час визначення розміру страхових внесків до фондів соціального страхування 

додаткові джерела надходження коштів можуть враховуватися,  лише, у разі їх 

систематичного надходження, що фактично унеможливлює зменшення розмірів страхових 

внесків. Зауважимо, що саме зменшення розмірів страхових внесків стане стимулом для 
виведення оплати праці з тіньового сектору. З метою активізації податкової та 
інвестиційної політики слід переглянути та доопрацювати  законодавчі акти, що 

регулюють податкові пільги, або звільняють від оподаткування, гарантують окремі 
інвестиційні гарантії, компенсації з боку держави.  

Не зважаючи на всі, вищезгадані, позитивні зміни, що з’явились в Україні з 
введенням єдиного соціального внеску, держава постійно повинна звертати увагу на 
розвиток інших джерел надходження коштів до фондів соціального страхування. 

Окремо приділимо увагу визначенню критеріїв та розмірів страхових внесків. 
Відповідно до чинного законодавства страхові внески повинні забезпечувати: 

фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків; створення 
резерву коштів для забезпечення виплат та надання соціальних послуг застрахованим 

особам; надання особам матеріального забезпечення та соціальних послуг, передбачених 

законодавством; покриття витрат страховика, пов’язаних із здійсненням 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
При визначенні розмірів страхових внесків законодавство використовує 

диференційний підхід. Визначають дві підстави для диференціації внесків на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві: джерело фінансування заробітної плати та клас професійного ризику. Для 
бюджетних установ та об’єднань громадян страхові тарифи встановлюються в розмірі 
0,2% від сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. Для всіх інших 

роботодавців, при встановленні страхових внесків, передбачено таку диференціацію: 
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- розподіл галузей економіки за класами професійного ризику виробництва; 
- визначається на кожному підприємстві в межах галузевих тарифів залежно від 

рівня травматизму, професійної захворюваності та стану охорони праці з урахуванням 

знижки або надбавки в межах до галузевого тарифу. 

Діапазон розмірів страхових тарифів встановлюється в залежності від класу 

професійного ризику підприємства, установи, організації – від 0,66% до 13,60% [5]. Закон 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві» [10] передбачає існування знижок або надбавок до тарифів 
страхових внесків, що стимулює роботодавців покращувати умови й безпеку праці. Розмір 

знижок чи надбавок до страхових коштів диференційний в межах 50% страхового тарифу, 

встановленого для відповідної галузі економіки. Розрахунок розміру страхового внеску 

для кожного підприємства провадиться Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків відповідно до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ 
та організацій на загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, що затверджується Кабінетом Міністрів 
України [8]. 

«Професійна небезпека виробництва» є основним фактором при визначенні класу 

професійного ризику, але жоден законодавчий акт не дає визначення цього терміну. Тому 

доцільно чинне законодавство доповнити, і «професійну небезпеку виробництва» вважати 

ступенем вірогідності втрати професійної працездатності або смерті особи під час 
виконання своїх трудових обов’язків, що встановлюється з урахуванням статистичних 

даних частоти нещасних випадків у галузі виробництва (на підприємстві), ступеня 
ушкодження здоров’я, тяжкості наслідків страхового випадку. 

З запровадженням єдиного соціального внеску при встановленні розміру 

страхового платежу підвищилась роль поняття «класу професійного ризику», тепер він 

впливає на всі види загальнообов’язкового державного соціального страхування. Поняття 
«клас професійного ризику» є громіздким за змістом навіть в рамках Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві». Тому є важливим обґрунтування критеріїв, що впливають на розмір 

єдиного соціального внеску та зачіпають права і законні інтереси кожного роботодавця. 
«Клас професійного ризику» впливає на подальший пропорційний розподіл єдиного 

страхового внеску до окремих видів соціального страхування. 
Законопроект “Про єдину систему збору та обліку внесків на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування” для роботодавців встановлюються розміри єдиного 

соціального внеску, у відсотках до бази нарахування, відповідно за 30 класами 

професійного ризику виробництва. Для інших платників розмір єдиного соціального 

внеску встановлюється в залежності від обраного способу оподаткування, статусу (члени 

сім’ї фізичної особи-підприємця, сезонні працівники, працюючий пенсіонер). Для 
підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, підприємств та організацій 

товариств УТОГ та УТОС, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків 
загальної чисельності працюючих, страхові тарифи у складі єдиного соціального внеску 

запропоновано залишити на рівні існуючих пільг з поступовим доведенням страхового 

тарифу до розміру, що сплачується на загальних підставах.  Страхові внески роботодавців 
до фондів соціального страхування зменшаться з 37, 5 % до 27, 7%, або на 9,8%. А для 
застрахованих осіб внески збільшаться з 3,5% до 12,4%, або на 8,9%. Таким чином єдиний 

соціальний внесок дає можливість зменшити податковий тягар на 0,9%. 

Зазначення розмірів пропорцій не робить процес справляння єдиного страхового 

внеску прозорим. Відповідно до законопроекту розмір єдиного соціального внеску, а 
також пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування будуть встановлюватися Верховною Радою України в Законі України про 

Державний бюджет України на відповідний рік щодо кожної категорії платників.  
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З 1 січня 2017 року Україна перейде до накопичувальної пенсійної системи. Чинне 
законодавство вже сьогодні передбачає можливість добровільної участі у системі 
державного соціального страхування осіб, які не увійшли до неї в обов’язковому порядку. 

Зауважимо, що розміри внесків для осіб, які добровільно беруть участь у системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування є обтяжливими, і дорівнюють 
сумарному показнику розмірів страхових внесків, які справляються з роботодавців та з 
осіб, на користь яких провадиться страхування [10]. Високий розмір страхових внесків 
відштовхує їх від участі у системі соціального страхування на добровільних засадах і цю 

перешкоду можна подолати лише шляхом зниження розміру страхових внесків. Адже 
соціальне страхування є гарантією матеріального забезпечення в разі настання 
соціального ризику в рамках соціального страхування, яке в ринкових умовах підвищує 
рівень соціального забезпечення. Враховуючи конституційні свободи та досвід 

європейських країн доцільно було б надати можливість особам, що добровільно 

приймають участь у соціальному страхуванні самостійно визначати розмір та 
пропорційність розподілу коштів за різними видами соціального страхування. 

З впровадженням другого рівня пенсійної реформи частина коштів буде 
спрямовуватись до персонального рахунку в Накопичувальному фонді пенсійного 

страхування працівника. В Європі другий рівень пенсійного забезпечення дозволяє 
працівникам після припинення трудової діяльності залишатись на тому рівні фінансового 

забезпечення, до якого вони звикли під час трудового періоду свого життя. А третій рівень 
пенсійного забезпечення, добровільне накопичення коштів в страхових компаніях 

дозволяє вільно подорожувати світом, та почувати себе соціально захищеними від різних 

ризиків. Якщо не вносити зміни в розрахунки єдиного соціального внеску і паралельно 

робити відрахування до другого та третього рівня пенсійного забезпечення, такий тягар 

стане не посильним для більшості українців і наслідком буде перехід в тінь нарахування 
заробітної плати та приховування реальних доходів. Таким чином, запровадження єдиного 

соціального внеску, що спростив механізм формування страхових коштів, і зменшив 
навантаження адміністративного фінансування для роботодавців, без внесення змін 

стосовно нарахування податкової ставки,  практично нівелюється. 
Проведення реформ має на меті підвищити рівень соціального забезпечення 

громадян України, що можливо лише за рахунок накопичення достатньої кількості коштів 
для фінансування соціального забезпечення в рамках соціального страхування та на 
фінансування заходів щодо профілактики страхових випадків. В рамках проведення 
реформ на Пенсійний фонд України покладено обов’язок  забезпечення збору єдиного 

соціального внеску, облік надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою, 

що також  не сприяє покращенню пенсійного забезпечення населення. 
Узагальнюючи результати дослідження чинного законодавства про соціальне 

страхування в частині формування страхових внесків  та єдиного соціального внеску слід 

запропонувати наступні шляхи підвищення ефективності застосування норм: 

-  норми чинного законодавства слід доповнити колом суб’єктів за кожним 

видом страхування, та об’єктами справляння страхових внесків для кожної категорії 
платників; 

-  визначати підстави диференціації розмірів страхових внесків; 
- організувати своєчасне інформування основних суб’єктів страхування про 

обґрунтування розмірів страхових внесків шляхом публікування їх актуарних розрахунків;  
- з метою забезпечення збільшення числа осіб, які беруть участь у 

обов’язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, необхідно 

значно зменшити необґрунтовано великі розміри страхових внесків для цих осіб. 

Список використаних джерел 

1. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон 

України від 14 січня 1998 р.// Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – Ст. 219. 

2. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р.// 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49-51. – Ст. 376. 



 75 

3. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 
2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 14. – Ст. 71. 

4. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37. – Ст. 237. 

5. Про Державний бюджет України на 2015 рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 

2015. – № 5. – Ст.  37. 

6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 

березня 2000р.// Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – Ст. 171. 

7. Закон України «Про облік та збір єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування в Україні» [Електронний ресурс]: Закон України від 08 липня 2010 року 

№ 2464-VI. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua. 

8. Постанова Кабінету України  «Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій» [Електронний ресурс]: Закон України 

від 3 листопада 1998 р. № 1740 .- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1740-98-

%D0%BF 

9. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи» [Електронний ресурс]: Закон України від 28.12.2014 р.  N 71-

VIII. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19 

10.  Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України 

від 22 лютого 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80. 

11. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» 

[Електронний ресурс]: Закон України від 28 грудня 2014 р. № 77-VІІІ.- Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19 

12. Проект Закону «Про загальнообов’язкове державне медичне страхування» [Електронний ресурс]: 
Проект Закону України від 5квітня 2013р. №2597-1.- Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/71-1 

13.  Проект Закону «Про єдину систему збору та обліку внесків на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» [Електронний ресурс]: Проект Закону України   від 08.07.2010 № 2464-VI.-

 Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-1 

 

 

Манжосова О.В. Окремі аспекти правового забезпечення захисту права власності на тимчасово непідконтрольних Україні територіях 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВА 

ВЛАСНОСТІ НА ТИМЧАСОВО НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ УКРАЇНІ ТЕРИТОРІЯХ 

Манжосова О.В. 

(кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького 

інституту Національного університету «Одеська юридична академія») 

 

Ефективний захист права власності є на сьогодні однією з найболючіших проблем 

сучасної України. Норми діючого законодавства, зокрема ст. 41 Конституції України 

гарантує кожній особі захист права приватної власності на майно [1], але відсутність 
традиції шанобливого ставлення до приватної власності та дотримання принципу її 
непорушності, що залишилась у спадщину від радянського минулого, не дозволяє 
сформувати дієву загальнодержавну систему її абсолютного захисту. Не зважаючи на 
значну кількість проблем у здійсненні права власності та її захисті, слід відзначити, що 

відсутня ефективна правова, організаційна, управлінська діяльність держави спрямована 
на захист права власності. В деяких випадках, можна говорити про відсутність 
ефективного реагування, а іноді, і про порушення цього права органами державної влади, 

місцевого самоврядування та їх посадовими особами. Окрім того, слід звернути увагу на 
невисоку правову обізнаність власників щодо можливості захисту своїх прав. Все це 
зумовлює відсутність позитивних змін щодо забезпечення права власності.  

Вміння держави сформувати досконале нормативне забезпечення захисту права 
власності та створити належний механізм його реалізації є відзнакою правової держави та 
показником її цивілізованості. В Україні, яка, після 25 років незалежності все ще 
знаходиться на початковому етапі цих процесів, ситуація з захистом приватної власності 



 76 

ускладнилась низкою політичних проблем, які призвели до втрати державою контролю 

над частиною її території. Не зупиняючись на деталях, слід відзначити, що на території 
Автономної республіки Крим та східній частині нашої держави не діють норми 

українських законів, не здійснюється діяльність державних органів, що призводить до 

неможливості належним чином забезпечити реалізацію та захист конституційних прав і 
свобод, в тому числі права власності. Фактично склалась ситуація, при якій на частину 

території України розповсюджується дія законодавчих норм сусідньої держави-окупанта, 
а на частині, через встановлення правового режиму антитерористичної операції, не має 
можливості забезпечити належну реалізацію українського законодавства.  

Зважаючи на гостру необхідність захисту законних прав та інтересів громадян 

України, що опинились на непідконтрольних територіях (мова йде про мешканців 
Автономної республіки Крим), був прийнятий Закон України «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15. 

04. 2014р. [2], який з-поміж іншого, статтею 11, встановлює гарантії реалізації та захисту 

права власності і правовий режим майна на тимчасово окупованій території. Зокрема, 
відзначається, що на вказаній території право власності охороняється згідно із 
законодавством України, а за фізичними та особами, підприємствами, установами, 

організаціями зберігається право власності та інші речові права на майно, у тому числі на 
нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, якщо воно набуте відповідно до законів 
України. Закон також пропонує здійснювати реєстрацію набуття та припинення права 
власності на нерухоме майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, на 
території підконтрольній Україні і встановлює нікчемність будь-яких правочинів щодо 

нерухомого майна, у тому числі щодо земельних ділянок. Нагадаємо, що відповідно до 

статті 216 Цивільного кодексу України [3], недійсний правочин не створює юридичних 

наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю, а кожна із сторін зобов’язана 
повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання недійсного 

правочину, а в разі неможливості такого повернення, – відшкодувати вартість того, що 

одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. При цьому, якщо у зв’язку із 
вчиненням недійсного правочину особі завдано збитків та моральної шкоди, вони 

підлягають відшкодуванню винною стороною. 

Аналіз Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України» свідчить про декларативність його 

положень щодо правового статусу власності та її захисту на територіях непідконтрольних 

Україні, разом з тим, слід відзначити деякі позитивні зрушення в цьому питанні, а саме: 
вперше на законодавчому рівні визначене ставлення української держави до політичних 

процесів, що відбулися на частині її території і відзначена необхідність захисту права 
власності, а також здійснене інформування осіб, що перебувають на визначених 

територіях про правовий статус їх майна та наслідки правочинів щодо нього. При цьому 

говорити про створення визначеним законом дієвого механізму захисту права власності 
важко, адже на території АРК фактично діють норми російського законодавства. 

Якщо говорити про правове забезпечення захисту власності та механізм його 

реалізації на певних територіях Донецької та Луганської областей, слід відзначити, що 

воно базується на нормах Цивільного кодексу України без будь-яких уточнень та 
зауважень, які б підкреслювали особливий статус даних територій.  

Фактичне ведення військових дій в межах правового режиму антитерористичної 
операції призводить до численних порушень права власності пов’язаних з різними 

формами її незаконного припинення, але дієвого механізму захисту, на даному етапі бути 

не може. Це пов’язане з тим, що діяльність правоохоронних органів припинена, а отже не 
має можливості захисту законних прав та інтересів. В даному випадку, скоріше, варто 

говорити про вимогу власника, права якого порушені, на відшкодування завданої йому 

майнової та моральної шкоди, яка може бути реалізована не раніше ніж буде відновлений 

повний контроль держави на визначених територіях.  
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Наступним кроком на шляху відновлення порушеного права власності, буде 
розробка механізму відшкодування шкоди завданої майну, який необхідно створювати 

базуючись на нормах національного законодавства та міжнародного права. Особливо 

актуальними питаннями при цьому буде визначення належного суб’єкта відповідальності, 
доведення в кожному окремому випадку наявності самої шкоди; протиправності дій, 

якими завдана шкода, тобто факту порушення норми права; причинного зв’язку між 

протиправними діями і шкодою, що настала, а також порядок відшкодування завданої 
шкоди. 
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Анотація. На основі наукових підходів та судової практики у статті визначаються способи 

протидії розслідування злочинів, вчинених у Чорнобильській зоні відчуження. 
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Summary. Based on scientific approaches and Litigation defined in Article ways of combating the 

investigation of crimes committed in the Chernobyl exclusion zone. 
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Постановка проблеми. Поширеність і небезпека злочинів, що вчиняються у 

Чорнобильській зоні відчуження, та необхідність розробки засад криміналістичної 
методики їх розслідування з метою оволодіння ними практичними працівниками для 
ефективного вирішення завдань кримінального провадження, визначення способів 
протидії розслідуванню вказують на безумовну актуальність обраного напрямку 

дослідження.  
Нормативно-правове регулювання режиму Чорнобильської зони відчуження є 

важливим для подальшого визначення особливостей розслідування злочинів, які 
вчиняються на території цієї зони, що створює необхідні методологічні передумови для 
більш глибокого, фундаментального вивчення зазначеного явища. 

Теоретичні і практичні питання подолання протидії розслідуванню злочинів, її 
загальних і спеціальних засобів та методів, ґрунтовно висвітлені у працях вітчизняних та 
зарубіжних вчених (О.В. Александренко, Е.У. Бабаєвої, В.П. Бахіна, І.В. Грицюка, 
В.М. Карагодіна, В.К. Лисиченка, О.О. Мілевського, В.О. Образцова, Р.М. Шехавцова та 
ін.). Разом з тим, оновлені підходи до кримінального провадження, удосконалення 
різнорівневих систем подолання протидії його здійсненню, встановлення способів 
протидії розслідуванню для успішної боротьби зі злочинністю, засвідчують наявність 
наукового інтересу до цих питань.  

У нормативно-правовому аспекті існує необхідність розробки й затвердження на 
державному рівні відповідних програм для відвернення крадіжок та виявлення зниклих 

радіоактивних джерел, а також створення нової національної системи обліку й контролю 
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радіоактивних матеріалів в Україні, розробки цільової програми профілактики 

злочинності в Чорнобильській зоні відчуження. 
Метою цієї статті є конкретизувати способи протидії розслідуванню злочинів та 

виділити їх групи з метою підвищення ефективності розслідування злочинів, вчинених у 

Чорнобильській зоні відчуження.  
Виклад основного матеріалу. Однією з  складових механізму протидії 

розслідуванню злочинів, яка пов’язує форми і суб’єктів протидії, є способи її вчинення. 
Як відомо, механізм протидії являє собою динамічну систему процесів і явищ, 

центральною ланкою якої виступає спосіб її вчинення, систему, яка відображається у 

навколишньому середовищі і тим самим сприяє виникненню інформації про поведінки 

відповідних суб’єктів (суб’єктів протидії).  
Змістом категорії „спосіб” (щодо протидії розслідуванню) виявляється сукупність 

вмотивованих, цілеспрямованих і необхідних дій, проявів бездіяльності, зумовлених 

обстановкою вчинення суспільно небезпечного діяння, слідчою ситуацією, що виникла у 

зв’язку з його вчиненням і розслідуванням, які здійснюються суб’єктом (протидії) для 
досягнення поставленої мети. Спосіб виступає не лише об’єктивною ознакою протидії 
кримінальному провадженню, а й такою протиправною формою поведінки, яку особа 
свідомо обирає для досягнення бажаного для неї результату. Саме знання про способи 

перешкоджання кримінальному провадженню, надають можливість ефективно долати 

протидію або запобігати їй. 

На способи вчинення протидії кримінальному провадженню впливають деякі 
об’єктивні закономірності, а саме: виникнення зв’язків і відношень в середині механізму; 

формування і вибору способу протидії; виникнення інформації про поведінку суб’єкта 
протидії; виникнення і руху процесів, супутніх поведінці суб’єктів протидії. 

Наразі варто зауважити, що іноді способи протидії ототожнюються із прийомами 

протидії розслідуванню. Проте, загальновідомо, що при формулюванні наукових термінів 
повинні використовуватися загальновживані поняття, необхідно уникати багатозначності 
та розпливчастості, смислового перевантаження тощо. Тому, на наш погляд, хоча спосіб 

протидії розслідуванню розкривається через категорію „прийом”, ці поняття потрібно 

розрізняти. 

Спосіб, у більшості наукових джерел, визначають як порядок дій, прийомів, 
методів поведінки особи. Ототожнення зумовлено, напевно, тим, що, подекуди, спосіб 

розглядається як прийом, система прийомів тощо. Але, логічно, навіть із таких визначень 
випливає, що категорію „спосіб” складають певні прийоми. Наприклад, фальсифікація 
(тобто створення помилкової інформаційної моделі злочину, включаючи відомості про 

осіб, які його вчинили, і носіях такої інформації [38, с. 45]), як спосіб протидії 
розслідуванню/судовому провадженню, може здійснюватись за допомогою різних 

прийомів, методів: завідомо неправдивих показань, підміні доказів, підробці документів 
тощо. 

За своїм тлумаченням слово „прийом” означає раціональну поведінку особи [195]. 

Його розглядають як елемент методу, окремий крок, фазову дію в реалізації методу. 

Сьогодні під методом розуміють особливий прийом або систему прийомів, що 

застосовуються в будь якій науково-практичній діяльності [195]. Жоден прийом не є 
повноцінним і завжди реалізується в сукупності дій. Тобто, прийоми повинні становити 

певну систему, об’єднану логікою поставленого завдання. 
Разом з тим, кожна категорія має свій зміст, вираженням якого є форма – 

внутрішня та зовнішня організація змісту. Спосіб протидії кримінальному провадженню 

пов’язаний із фізичними та функціональними можливостями людини. Вони 

обумовлюються характером вчиненого суспільно небезпечного діяння, зовнішніми 

умовами і наявною обстановкою, слідчою ситуацією. Отже, розглядаючи протидію 

кримінальному провадженню, як явище, можна виділити „змістовну” сторону, яку 

представляє спосіб та „формальну” – зовнішнє вираження способу через прийом. Тобто, 
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прийом, на нашу думку, є зовнішнім виразом способу як один або сума (сукупність) 
поведінкових актів особи – суб’єкта протидії. Кожному способу протидії кримінальному 

провадженню характерні певні методи, які складаються із раціональних прийомів із 
притаманною їм функціональною визначеністю. 

При організації розслідування кримінального правопорушення і подальшого 

судового провадження, з точки зору розвитку цих стадій в часі, відповідні уповноважені 
особи правоохоронних і судових органів повинні виявляти та вивчати механізм окремих 

дій, проявів бездіяльності, сукупність і характер зв’язків між якими дозволяють оцінити їх 

як протидію кримінальному провадженню.  

Спираючись на дослідження В.А. Овечкіна [129, с. 7] і мету протидії 
кримінального провадження – перешкоджання його здійсненню, способи протидії можна 
класифікувати на: 1) способи, що виступають у формі перешкоджання отриманню 

органами досудового розслідування інформації про суспільно небезпечне діяння: 
переміщення матеріальних джерел інформації про злочин; маскування матеріальних 

джерел інформації про злочин; знищення матеріальних, а в деяких випадках і ідеальних 

джерел інформації про злочин; ухилення від явки до органу розслідування; відмова від 

дачі показань; недонесення; 2) способи, що виступають у формі перешкоджання 
отримання органами досудового розслідування інформації про злочин та видачі замість 
неї неправдивої інформації: фальсифікація; інсценування; завідомо неправдиве 
повідомлення з метою приховування злочину; завідомо неправдиве показання з метою 

приховування злочину [38, с. 45]. 

Також імпонує класифікація Р. М. Шехавцова: „1) за об’єктами впливу (слідчий, 

оперативний працівник, свідок, підозрюваний, обвинувачений, експерт, суддя, члени їх 

сімей, а також предмети матеріального світу, що є джерелом доказової інформації); 2) за 
метою (уникнути кримінальної відповідальності, добитися притягнення до неї невинних, 

дискредитувати слідчого, оперативного працівника і внаслідок цього змінити напрям 

розслідування, припинити кримінальне переслідування у цілому або щодо окремих осіб); 

3) за джерелом походження (від підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, 
експерта, захисника, осіб, пов’язаних з тим, хто розслідує злочин, посадовими, 

процесуальними правами та обов’язками, а також таких осіб, котрі не беруть участі в 
розслідуванні, як рідні підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків); 4) за способом 

реалізації (приховування слідів злочину шляхом їх знищення, маскування, фальсифікації, 
психічний і фізичний вплив); 5) за обсягом впливу (прості та комплексні); 6) за 
тривалістю (одномоментні й такі, що застосовуються в процесі всього розслідування); 
7) за характером прояву (явні й приховані)” [225, с. 14]. 

Дослідження криміналістичних вчень про способи протидії розслідуванню 

злочинів, їх класифікації та правозастосовної практики у Чорнобильській зоні відчуження, 
дозволили констатувати наступне.  

Найтиповіші способи протидії кримінальному провадженню безпосередньо 

особами, які вчинюють суспільно небезпечне діяння, можна представити у виді трьох 

груп, які залежать від розвитку у часі такого явища, як злочин:  

- перша група способів пов’язана із підготовкою до вчинення злочину, 

характерного для досліджуваної зони (підготовчі способи протидії) – при наявності мети 

збуту радіоактивних матеріалів, інших об’єктів із зони відчуження без спеціальних 

дозволів, підшуковуються особи, зацікавлені в отриманні таких об’єктів, засобів і 
пристосувань (обладнаних контейнерів) для їхнього переміщення; оглядається місцевість 
(ділянка лісу, водойми, територія зони) з тим, щоб обрати найвигідніше місце, знищити, 

замаскувати у подальшому сліди і т.і.; з’ясовується пропускна система на підприємстві 
для розробки злочинної тактики; налагоджуються корупційні зв’язки із правоохоронними, 

судовими органами, Державним агентством України з управління зоною відчуження, 
керівництвом підприємств зони; фальсифікація дозвільних документів на проведення 
певних робіт в зоні, вивезення за її межі певних об’єктів;  
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- друга група способів протидії може мати місце при безпосередньому вчиненні 
суспільно небезпечного діяння (безпосередні способи протидії): намагання не залишати 

матеріальних та ідеальних слідів своєї діяльності; маскування, приховування події 
злочину, місця його вчинення (характерно для викрадення кольорового металу); 

здійснення психічного, фізичного впливу на потерпілих, свідків (зокрема, на місцеве 
населення – „самоселів”, „вахтовиків”) з метою запобігти зверненню до правоохоронних 

органів; проведення домовленостей на КПП при перетині кордону зони, в тому числі, із 
спеціалістом по дозиметричному контролю;  

- третя група способів (способи перешкоджання кримінальному провадженню) 

пов’язана із проведенням досудового розслідування виявленого злочину і судовим 

провадженням щодо нього, перебуває на заваді їх здійсненню та може виражатись у: 

даванні неправдивих показань, відмові у даванні показань, відмові від попередніх 

показань; примушуванні близьких, родичів, друзів до підтвердження неправомірного 

алібі; знищенні радіоактивних матеріалів, радіаційно заражених об’єктів, підроблених 

документів; підкупі спеціалістів, експертів, свідків, слідчого, судді; приховуванні знарядь 
і засобів вчинення суспільно небезпечних діянь (пристосувань, на яких переміщався 
об’єкт, зброї, за допомогою якої здійснено незаконне полювання, рибальського 

спорядження, контейнерів для зберігання радіоактивних матеріалів тощо); обмові 
спеціаліста, експерта, інших уповноважених суб’єктів у вчиненні протиправних дій; 

затягуванні досудового розслідування за допомогою симуляції хвороби, неадекватної 
поведінки під час проведення слідчих (розшукових) дій, ухиленні від явки до органу 

розслідування чи суду. 

При цьому, для зазначених способів характерна активність дій, окрім третьої 
групи, де можлива бездіяльність при відмові від дачі показань. 

Протидія з боку свідків, потерпілих проявляється під час досудового розслідування 
злочинів і судового провадження та полягає у: даванні завідомо неправдивих показань, 
відмові від свідчень, не з’явленні до органу досудового розслідування, суду (для 
проведення слідчих (розшукових) дій за їх участю), виборі поведінки, яка дезорганізує 
проведення певної слідчої дії, симуляції хвороби тощо. Протидія спеціалістів і експертів 
завжди є активною – складання завідомо неправдивого висновку, довідки (наприклад, 

щодо приналежності речовини до радіоактивних матеріалів, розмірів завданої шкоди, 

радіаційного зараження об’єктів, перевищення допустимої дози опромінення тощо).  

Окремо слід виділити способи протидії розслідуванню, які застосовуються самими 

органами розслідування, що можуть виражатись у: гальмуванні слідчої діяльності, 
знищенні доказів, незаконних вказівках вищестоящого керівництва, прокурора, створенні 
штучних підстав для закриття кримінального провадження. 

Таким чином, спосіб, як складова механізму протидії кримінальному 

провадженню, повинен завжди враховуватись особами, які його здійснюють (державними 

органами і службовими особами, що ведуть процес) з тим, щоб бути тактично 

підготовленими до організації, планування досудового розслідування, судового 

провадження, побудови відповідних версій, моделювання, прорахунку можливостей 

проведення необхідних процесуальних дій і прийняття відповідних процесуальних рішень 
у строки, встановлені законом, що дозволить ефективно виконати завдання кримінального 

провадження. Окрім того, знання способів протидії кримінальному провадженню дозволяє 
запобігти її вчиненню, зокрема, при здійсненні досудового розслідування або судового 

розгляду кримінальної справи.  

Висновки. Однією із складових механізму протидії розслідуванню злочинів, яка 
пов’язує форми і суб’єктів протидії, є способи її вчинення. Змістом категорії „спосіб” 

(щодо протидії розслідуванню) виявляється сукупність вмотивованих, цілеспрямованих і 
необхідних дій, проявів бездіяльності, зумовлених обстановкою вчинення суспільно 

небезпечного діяння, слідчою ситуацією, що виникла у зв’язку з його вчиненням і 
розслідуванням, які здійснюються суб’єктом (протидії) для досягнення поставленої мети. 
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Неможливо ототожнювати категорії „спосіб” і „прийом” протидії кримінальному 

провадженню. Остання є зовнішнім виразом способу як один або сума (сукупність) 
поведінкових актів особи – суб’єкта протидії. Кожному способу протидії кримінальному 

провадженню характерні певні методи, які складаються із раціональних прийомів із 
притаманною їм функціональною визначеністю. Прийоми повинні становити певну 

систему, об’єднану логікою поставленого завдання. 
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Анотація. В статті розглядаються інформаційні права пацієнтів, аналізується їх законодавче 

закріплення та надаються пропозиції щодо удосконалення механізму їх захисту. 

Ключові слова: інформаційні права пацієнтів, інформація, здоров’я, медичний вплив. 

Аннотация. В статье рассматриваются информационные права пациентов, осуществляется 

анализ их законодательного закрепления, и даются рекомендации по усовершенствованию механизма их 

защиты. 

Ключевые слова: информационные права пациентов, информация, здоровье, медицинское влияние. 

Abstract. In article it is reviewed the information rights of patients, analyzed its legal basics and made 

propositions on improvement of its protection mechanism. 

Keywords: information rights of patients, information, medical effect. 

 

Найціннішим багатством людини є її життя та здоров’я, тому вони повинні бути 

надійно захищені як на державному рівні так і на світовому. Починаючи з 1945 року 

набуває нового значення рух за права людини у світі, коли Хартія країн членів ООН 

підтвердила непорушність основоположних прав людини, задекларувавши правовий 

статус пацієнта. Як наслідок, відбувається зміщення акценту регулювання відносин лікар - 

пацієнт з сфери медичної етики у законодавчу площину. Міжнародне регулювання в 
галузі правового статусу пацієнта у цей період здійснювалося таким законодавством: 

Загальна Декларація прав людини (1948), Міжнародна конвенція громадянських і 
політичних прав (1966), Міжнародна конвенція економічних, громадянських і культурних 

прав (1966), Європейська конвенція з захисту прав людини та основних свобод (1950), 

Європейська соціальна хартія (1961). Визначальною в цій сфері можна вважати 

Європейську нараду з прав пацієнтів Європейського Регіонального офісу, що зібралася за 
сприяння ВООЗ в Амстердамі (1994), де було прийнято Європейську Декларацію про 

політику в галузі дотримання прав пацієнтів у Європі. У цій Декларації визначалася 
загальна стратегія з дотримання прав пацієнтів у Європейському регіоні. На нараді також 

було закладено принципи поваги прав людини і людських цінностей в охороні здоров’я, 
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інформації про медичну допомогу і як нею найкраще скористатися, згоди, 

конфіденційності і приватності лікування та організації медичної допомоги, які стали 

визначальними для країн, які приводять національне законодавство у відповідність до 

європейських стандартів.  
Україна не залишилася осторонь зазначених процесів. Людина, її життя і здоров’я 

визнається в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. 

За роки незалежності намітилися значні зрушення у процесі правового 

регулювання відносин що складаються між представниками медичних установ та 
пацієнтами. У конфлікті інтересів, що виникає між цими двома суб’єктами, більш 

незахищеним виявляється пацієнт, тому забезпечення дотримання їх прав та інтересів є 
обов’язком держави та суспільства. Разом з тим рівень захищеності прав людини у сфері 
надання медичних послуг залишається досить низьким, що є наслідком кількох чинників, 
зокрема, недоліків правового регулювання, низької обізнаності медичних працівників та 
самих пацієнтів щодо своїх прав. 

Аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати, що пацієнт за договором 

про надання медичної допомоги наділений певним переліком прав. Дослідженням прав 
пацієнтів займалися такі вчені як Козуліна С.О., Малеїна М.Н., Сенюта І.Я., Стеценко 

С.Г., Тихомиров А.В., Турак Й.А., Шаблова Е.Г. та інші. Разом з тим зазначеними 

вченими не було приділено достатньої уваги інформаційним правам пацієнтів, які під час 
розбудови інформаційного суспільства в Україні набувають особливого значення. Адже 
однією з найважливіших гарантій розвитку, дотримання та захисту будь яких 

універсальних прав людини є інформація й інформаційні права[2].  

Мета статті полягає у розкритті інформаційних прав пацієнтів та визначенні шляхів 
удосконалення механізму їх захисту.  

Загалом правами пацієнта називають специфічні права, похідні від загальних 

цивільних, політичних, економічних, соціальних та культурних прав людини, що 

регулюються при отриманні медичної допомоги, та пов’язаних з нею послуг, або у зв’язку 

з будь-яким медичним впливом, що здійснюється стосовно людини [3, с. 35] 

Також поняття прав пацієнта було запропоноване у проекті Закону України «Про 

захист прав пацієнтів» від 06.12.2007 № 1132. А саме, правами пацієнта проект назвав 
права, реалізовані на індивідуальному, колективному і груповому рівнях в області 
охорони здоров’я, в тому числі у зв’язку з будь-яким медичним втручанням [4, ст.1]. 

Полтавець Д., Солоп Л., Хоменок О. вважають, що права пацієнта – це категорія, 
яка є частиною загального поняття прав людини в сфері охорони здоров’я, і ця категорія 
повністю залежить від умови – факту звернення за медичною допомогою, при чому таке 
звернення здійснюється не лише шляхом особистого дзвінка до лікаря чи відвідування 
закладу охорони здоров’я (пряме звернення), але й у випадку, коли швидка забирає 
непритомного постраждалого з місця ДТП (опосередковане звернення) [5].  

Перелік прав пацієнтів закріплено в Цивільному кодексі України[8] та Основах 

законодавства про охорону здоров’я[14].  

Законодавство сфери охорони здоров’я (до сфери якого відносяться питання, 
пов’язані з правами пацієнта), створене за роки незалежності України, базоване на 
Конституції України та кероване метою забезпечення соціальних та особистих прав 
людини. В рамках виконання Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» відбувається формування 
національного законодавства в сфері охорони здоров’я разом з його гармонізацією до 

законодавства Європейського Союзу та міжнародного медичного права.  
Верховна Рада України прийняла Закон України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я» у 1992 р. (далі Основи) [14]. Основи проголошують, що «кожна 
людина має природне та непорушне право на охорону здоров’я». Тут вперше в Україні 
визначено права і обов’язки громадян в сфері охорони здоров’я, головні правові норми 

щодо прав пацієнтів та гарантії їх прав на охорону здоров’я.  
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В Основах закладені головні правові норми європейського зразка, зокрема: про 

обов’язок надання медичної інформації пацієнтові (ст. 39), про право пацієнта на вільний 

вибір лікаря та лікувального закладу (ст. 34, 38), про порядок і умови надання згоди на 
застосування методів профілактики, діагностики, лікування (ст. 42, 44), про лікарську 

таємницю (ст. 40) та згоди на медичне втручання (ст. 43) [14]. 

Необхідно зазначити, що окремого закону, який би регулював права паці, визначав 
статус та механізм захисту їх в Україні немає. На міжнародному рівні ці права закріплені 
в Лісабонській декларації про права пацієнта від 1981 року, яка включає наступні права 
пацієнта: – вільно обирати свого лікаря; – отримувати допомогу від медичного 

працівника, який вільний від будь-якого зовнішнього впливу при винесенні своїх 

клінічних чи етичних рішень; – погодитися або відмовитися від лікування після 
отримання адекватної інформації; – лікар має поважати конфіденціальний характер 

медичних і особистих відомостей про пацієнта; – померти із гідністю; – прийняти або 

відхилити духовну і моральну підтримку, включаючи допомогу священика відповідної 
конфесії [6]. 

Кожна людина має справу з інформацією, яка стосується його здоров’я. 
Серед прав якими наділений пацієнт при зверненні за медичною 

допомогою/послугами є і інформаційні права: 
- право на достовірну та своєчасну інформацію про: стан свого здоров'я і 

здоров’я населення, існуючі і можливі фактори ризику розвитку захворювання та 
наслідків медичного втручання та їх ступінь; 

- право на ознайомлення з усією медичною документацією про себе; 
- право на інформовану згоду на медичне втручання;  
- право на збереження в таємниці інформації (лікарська таємниця) про: факт 

звернення за медичною допомогою; стан свого здоров’я, в тому числі діагноз; інші 
відомості, що стали відомі медичним працівникам під час обстеження та лікування; 

- право на конфіденційність[5]. 

В Конституції України право на інформацію віднесено до основних прав 
людини[1]. З цього погляду, забезпечення права людини, в тому числі на медичну 

інформацію, визначає як рівень демократичності самої держави, так і рівень інтеграції 
національного права у світове співтовариство, відповідність права міжнародно-правовим 

стандартам. 

Відповідно до чинного законодавства України, за загальним правилом пацієнтові 
має бути надана така інформація: 

– медична інформація, тобто дані про стан здоров’я пацієнта, мету 

запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку 

захворювання тощо; 

– інформація щодо надання пацієнтові медичної допомоги/послуг (наприклад, 

режиму роботи закладу охорони здоров’я, умов перебування у стаціонарі тощо). 

В Основах законодавства про охорону здоров’я ст. 39 закріплено право кожного на 
достовірну, повну і своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, включаючи існуючі і 
можливі фактори ризику та їх ступінь[14]. Лікар зобов’язаний пояснити пацієнтові у 

доступній формі стан його здоров’я, мету запропонованих досліджень і лікувальних 

заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявності ризику для 
життя і здоров’я. 

Як обґрунтовано зазначають Полтавець Д., Солоп Л., Хоменок О. медична 
інформація, що надається пацієнтові, повинна відповідати наступним принципам: 

достовірності медичної інформації, своєчасності медичної інформації, повноти медичної 
інформації, та доступності медичної інформації[5]. На нашу думку, медична інформація 
крім зазначених принципів повинна відповідати ще й етичним нормам, адже наше 
законодавство закріпило в п. 3 ст. 285 ЦК України[8], ч. 4 ст. 39 Основ[14] право 

медичного працівника надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, обмежити 



 84 

можливість його ознайомлення з окремими медичними документами, якщо інформація 
про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров’я. Разом з тим, інформація про 

стан здоров’я не повинна звучати як смертельний вирок. Лікар надаючи хворому 

інформацію про нього не повинен забувати про уразливість пацієнта в момент хвороби, 

така інформація не повинна подаватись з байдужістю до подальшої долі пацієнта, не 
повинна відбирати у пацієнта бажання жити, навіть у тих випадках, коли жити 

залишається не довго. Не заперечуємо що лікарю надзвичайно складно обрати той обсяг 
та форму подачі інформації, які не зашкодять пацієнтові, але й не позбавлять його 

уявлення про реальність, адже давати хворому марну надію не менш жорстоко ніж 

відібрати її взагалі. 
Ми цілком підтримуємо позицію вчених цивілістів що, пацієнту повинен 

надаватися повний обсяг інформації про стан його здоров’я і не обмежуватися ніякими 

факторами (такими наприклад, які знайшли своє відображення в п. 3 ст. 285 ЦК 

України[8] ). Адже між лікарем і пацієнтом існують особливі довірливі відносини, які 
несумісні з приховуванням інформації чи обманом хворого; висловлення пацієнтом згоди 

на проведення певних дій (медичне втручання); необхідністю активного і свідомого союзу 

лікаря і пацієнта в боротьбі з хворобою; наявність бажання пацієнта здійснити певні дії 
щодо свого майна (заповіт, продаж тощо), оформлення шлюбних відносин, усиновлення 
тощо; не можна ігнорувати також стійку тенденцію у поглядах населення знати повну 

правду про своє захворювання (навіть у тяжких випадках). 

Необхідно відзначити, що право пацієнта на інформацію про стан свого здоров’я 
включає також право на ознайомлення з відповідними медичними документами, що 

стосуються його здоров’я. Частина 1 ст. 285 ЦК України[8] та ч. 1 ст. 39 Основ[14] 

передбачають не лише право пацієнта бути ознайомленим з медичною інформацією про 

нього в усній формі, але можливість пацієнта знайомитись з медичною документацією, що 

стосується його або у випадках, передбачених законодавством його рідних. Тобто пацієнт 
має право знайомитися з історією своєї хвороби та іншими документами, що можуть 
слугувати для подальшого лікування.  

На практиці процедуру ознайомлення пацієнта з медичною документацією 

доцільно проводити на прохання пацієнта у присутності лікуючого лікаря, який здатний у 

разі необхідності надати пацієнтові певні пояснення та відповісти на його запитання. 
Медична документація пацієнта повинна зберігатися у лікувальній установі, а пацієнтові 
повинен бути виданий консультативний висновок чи виписний епікриз. Крім 

вищезазначеного, щоб отримати доступ до медичної інформації про себе, відповідно до 

положень ст.ст. 10, 19 та 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» [15], 

пацієнт має право надіслати письмовий запит на інформацію до відповідного 

розпорядника інформації. 
Ще одним з інформаційних прав пацієнтів є право на інформовану згоду на 

медичне втручання. 
У повсякденній медичній практиці під інформованою згодою розуміється 

добровільне прийняття пацієнтом курсу лікування або терапевтичної процедури після 
надання лікарем адекватної інформації. На практиці біомедичних дослідів інформована 
згода – можливість вибору між прийняттям пропозиції, зробленої дослідником або 

відмовою від неї. В обох випадках відповідь на пропозицію про згоду передбачає, дійсну 

здатність розуміти цю інформацію і компетентність з боку особи, якої це стосується [3, 

с. 37]. 

Необхідно сказати, що поняття інформованої згоди знайшло своє відображення в 
Основах законодавства України про охорону здоров’я [8, ст. 43] та ЦК України [8, 

ст. 285], а принципи почали застосовуватися у відповідних законах (Про трансплантацію 

органів, Про боротьбу з туберкульозом, Про попередження захворювання на СНІД тощо), 

проте вона ще не стала основним принципом повсякденної медичної практики. Відповідно 

до ст. 43 Основ[14] згода інформованого пацієнта необхідна для застосування методів 
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діагностики, профілактики та лікування. Перш за все, це пов’язано з підтвердженням 

згоди пацієнта на медичне втручання у будь-якій формі впливу на організм (переривання 
вагітності, видалення апендиксу, застосування лікарських засобів, забір крові для 
лабораторного дослідження, тощо).  

Отже ми погоджуємося що, під інформованою згодою на медичне втручання 
необхідно розуміти добровільне, компетентно прийняття пацієнтом запропонованого 

лікарем варіанту лікування, що ґрунтується на отриманні повної, об’єктивної та всебічної 
інформації щодо майбутнього лікування, його можливих ускладнень та альтернативних 

методах лікування[5]. 

Стаття 32 Конституції України[1] забороняє втручатись в особисте і сімейне життя, 
а також передбачає, що збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди не допускається, крім випадків, визначених законом, і 
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. У ст. 286 

ЦК України[8] та у ст. 39-1 Основ[14] закріплено право пацієнта на таємницю про стан 

здоров’я, а також про факт звернення за медичною допомогою, діагноз, відомості 
одержані при його медичному обстеженні. У ст. 40 Основ[14] законодавець визначає один 

з найважливіших деонтологічних принципів – лікарську таємницю. Стаття 78 Основ[14] 

закріплює обов’язок медичних працівників зберігати лікарську таємницю. 

Тобто пацієнт має право на лікарську таємницю, а медичні працівники зобов’язані 
зберігати професійну лікарську таємницю.  

Правовий інструментарій щодо збереження таємниці інформації про стан здоров’я 
пацієнта розширено на принципах європейських стандартів. В цих стандартах заборонено 

вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи 

лікування людини, а також передбачена відповідальність за незаконне розголошення 
інформації про стан здоров’я[9]. 

Сутність права на таємницю про стан здоров’я фізичної особи полягає в її 
можливості самостійно визначати коло осіб, які можуть отримати інформацію про стан її 
здоров’я, а також вимагати від осіб, які отримали цю інформацію у зв’язку з виконанням 

ними службових обов’язків (наприклад, лікар, медична сестра, санітарка тощо) або з 
інших джерел (наприклад, випадкове отримання інформації або отримання інформації від 

самого хворого (з попередженням про неможливість її подальшого поширення), не 
розголошувати її [10, с. 693–694].  

Слушною, на наш погляд, є позиція висловлена Майкут Х.В. в праці «Окремі 
аспекти цивільно-правової охорони права на таємницю про стан здоров’я» [11] суб’єктом 

лікарської таємниці, тобто особою, яка нею володіє, є медичні працівники та інші особи, 

які виконують професійні або службові обов’язки у сфері охорони здоров’я. Власником 

конфіденційної медичної інформації є пацієнт, який і приймає рішення про можливість її 
поширення будь-яким способом будь-яким особам.  

За незаконне розголошення лікарської таємниці ст. 145 КК передбачає кримінальну 

відповідальність. Стаття 286 ЦК України закріпила у ч. 3 обов’язок фізичної особи 

утримуватись від поширення інформації про стан здоров’я, факт звернення за медичною 

допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні, яка 
стала їй відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків або з інших джерел. 

Важливим аспектом лікарської таємниці є обов’язок її збереження після смерті 
особи. Законодавець регламентує це питання лише в аспекті закріплення у ч. 4 ст. 285 ЦК 

України[8] та ч.5 ст. 39-1 Основ[14] права членів сім’ї або інших фізичних осіб, 

уповноважених ними, у разі смерті пацієнта, бути присутніми при дослідженні причин 

його смерті та ознайомитись із висновками щодо причин смерті, а також право на 
оскарження цих висновків до суду.  

Цікавою є думка відповідно до якої всі дані про хворобу, сімейне та інтимне життя 
померлого залишаються об’єктом лікарської таємниці з метою забезпечення охорони його 

доброго імені і репутації його родичів, проте можливе надання окремих даних, якщо це 
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викликано інтересами рідних, близьких, спадкоємців померлого [12, с. 167–168]. Такої ж 

позиції дотримується, зокрема, судова практика Німеччини [13, с. 189–190] 

Повага до конфіденційності інформації про стан свого здоров’я є невід’ємним 

принципом правової системи України. Вирішальною є не лише повага до медичної 
таємниці пацієнта і захист приватного життя хворого, а також і забезпечення його довіри 

до працівників медичних закладів, до медичної професії та медичних послуг загалом. 

Вітчизняним законодавством не повністю визначено режим збирання, зберігання, 
використання та поширення інформації, зокрема щодо психічного стану людини, її 
примусового огляду та лікування, не створено процедуру захисту прав особи від 

протизаконного втручання в її особисте життя. 
Демократична цивілізована держава тільки у виключних випадках, на підставі 

Закону та спеціального судового рішення може порушити недоторканість приватного 

життя людини, в тому числі ознайомитись з його медичною інформацією. Зрозуміло, що 

вимушена необхідність збору відомостей про приватне життя громадянина може 
виникнути тільки при умові боротьби зі злочинністю, чи для охорони здоров’я та безпеки 

інших громадян. Принцип невтручання в особисте та сімейне життя людини передбачає 
кожному члену суспільства гарантовану державою можливість контролювати збір та 
обробку інформації про власне приватне життя. Зрозуміло, що відповідно до цього, 

законодавство встановлює достатньо детальну регламентацію до державних органів, що 

мають право збирати та обробляти інформацію про громадян. Такі вимоги 

встановлюються в спеціальних та галузевих законах, корпоративних нормах. Персональні 
дані не можуть бути використані з метою заподіяння майнової та моральної шкоди 

громадянину, зменшення чи обмеження реалізації прав та свобод громадянина України. 

Обмеження прав громадян України на основі використання інформації про їх соціальне 
походження, расову, національну, мовну, релігійну, партійну належність чи майновий, 

посадовий стан заборонено та карається відповідно до кримінального чи 

адміністративного законодавства. Кожний має право знати ким, коли збирається 
інформація про нього, ким, як і з якою метою вона буде використана. 

Вимоги про дотримання конфіденційності особистої інформації ставляться до 

фізичних та юридичних осіб, які відповідно зі своїми повноваженнями мають інформацію 

про громадян. За правилом, такі особи при отриманні та використанні інформації несуть 
відповідальність за порушення режиму захисту, у відповідності з законодавством. 

Особисті, приватні таємниці, що довіряються представникам ряду професій для захисту 

прав та законних інтересів громадян, вже слід розглядати як професійну таємницю. 

Відповідно, лікарська таємниця повинна розглядатися як окремий інститут медичного та 
інформаційного права. 
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Анотація. У статті досліджуються теоретичні та нормативно-правові складові щодо 

визначення Українського народу як суб’єкта права власності Українського народу на природні ресурси. 

Ключові слова: суб’єкти права власності на природні ресурси, Український народ як суб’єкт права 

власності на природні ресурси. 

Аннотация. В статье исследуются теоретические и нормативно-правовые составляющие 

определения Украинского народа в качестве субъекта права собственности на природные ресурсы.  

Ключевые слова: субъекты права собственности на природные ресурсы, Украинский народ как 

субъект права собственности на природные ресурсы.  

Summary. The article deals with theoretical and normative compounds of definition of the Ukrainian 

people as a subject of the natural resources ownership. 

Key words: subjects of the natural resources ownership, Ukrainian people as a subject of the natural 

resources ownership. 

 

Перерахування в галузевому законодавстві суб’єктів права власності виступає 
вагомим критерієм відмежування специфіки права власності саме Українського народу на 
природні ресурси. Таким чином, суб’єктна визначеність виступає найпершою умовою 

специфікації даної правової конструкції загалом.  

Між тим, саме “поняття суб’єкта права публічної власності, його основні 
властивості і повноваження повинні бути предметом дослідження конституційного права і 
об’єктом закріплення конституційного законодавства”[1]. Зазначене повною мірою 

стосується такого своєрідного суб’єкта права, яким є Український народ.  

У цьому зв’язку також принагідно зазначимо, що неоднозначність підходів різних 

авторів до тлумачення цього правового феномену була зумовлена, як видається, не в 
останню чергу розбіжностями в інтерпретації ключових понять, що складають елементи 

згаданої правової конструкції. Зокрема, найпершою в цьому сенсі є категорія 
“Український народ”, яка є вихідною, базисною для наступних уточнень та юридичного 

закріплення конструкції права власності на природні ресурси за згаданим суб’єктом права.  
Ключовим моментом у визначенні своєрідності суб’єкта прав власності 

Українського народу на природні ресурси виступає, як не парадоксально, відповідь на 
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питання про можливість визнання за Українським народом статусу суб’єкта права 
власності загалом. Для цього необхідно спершу звернутися до бодай побіжного аналізу 

питання щодо предметної визначеності суб’єкта права власності. Саме це дасть 
можливість з’ясувати “міру його юридичної влади” (за висловом Ю.К. Толстого[2]). 

Нагадаємо, у цьому зв’язку, що під суб’єктами права зазвичай розуміють в 
юридичній науці осіб та організації як носіїв передбачених державою прав та обов’язків, 
встановлених (передбачених) законом і таких (осіб), які беруть участь у 

правовідносинах[3; 4]. При цьому ж наявність у таких суб’єктів певного кола прав та 
обов’язків і визнаної законом можливості мати інші прав та обов’язки складають 
характерну рису суб’єкта права, що іменується правосуб’єктністю[3].  

Разом з тим, під суб’єктами права власності розуміють учасників цивільного 

обороту, які здійснюють своє право на річ (майно) відповідно до закону за своєю волею та 
незалежно від волі інших осіб (стаття 316 Цивільного кодексу України[5]). При цьому 

вважається, що суб’єктивне право власності є абсолютним[6]. Суб’єктові права власності 
(власникові) повинні протистояти усі інші особи, хоча кожна особа має право вимагати 

від власника припинення порушень її прав. 
Змістом права власності відповідного суб’єкта є права (правомочності) володіння, 

користування та розпоряджання належним йому на праві власності  майном, у даному 

випадку – природними ресурсами. Адже суб’єктивне право власності – це також 

забезпечена законом міра можливої поведінки відповідного суб’єкта права власності щодо 

володіння, користування та розпорядження належним йому майном; воно надає власнику 

можливість на свій розсуд використати таке майно для будь-якої не забороненої законом 

діяльності (стаття 319 Цивільного кодексу України[5]). 

Разом з тим, право власності на природні ресурси має свою специфіку. Зокрема, у 

даному випадку дещо меншою є властива цивільному праву абсолютність влади власника 
на природні ресурси. З цього погляду М.М. Брінчук, вважає, що таке поняття права 
власності може визначатися як “закріплене в нормах публічного права суспільне 
відношення з визначення приналежності природи (природних об’єктів) суб’єкту права, що 

наділяють з урахуванням специфіки природи (природних об’єктів) володільця  права 
владними повноваженнями з володіння, користування та розпорядження цим об’єктом, 

здійснювані з урахуванням публічно-правового режиму природокористування і охорони 

довкілля, а також охоронюваних законом прав та інтересів інших осіб. Регулювання і 
здійснення права власності на природу підпорядковане вирішенню публічно-правового 

завдання підтримання, забезпечення екологічного благополуччя як публічного 

інтересу”[7].  

Наведені вище загальноправові (цивільно-правові) поняття є передумовою для 
аналізу специфіки правосуб’єктності Українського народу як суб’єкта права власності на 
природні ресурси. При цьому доктринальні позиції дослідників щодо визнання за 
Українським народом такого права нині є діаметрально протилежними.  

Так, якщо одні вчені (зокрема, В.І. Андрейцев[8; 9], В.В. Костицький[10], 

В.В. Носік[11], В.Ф. Погорілко[12], В.І. Семчик[13] та ін.) вважають Український народ 

суб’єктом права власності, то інші (зокрема, А.П. Гетьман[14], Л.П. Заставська[15], 

Ю. Космін[16], Р. Майданик[17], М.В. Шульга[18] та ін.) заперечують саму правову 

можливість існування такого суб’єкта права власності, як Український народ, відмінного 

від держави, по суті ототожнюючи право власності Українського народу з правом 

державної власності на природні ресурси.  

Численні теоретико-правові дослідження, що проводилися в юридичній літературі 
попередніх років (зокрема, наукові праці О.В. Міцкевича[4], Р.О. Халфіної[19] та ін.), 

заперечували наявність спеціального статусу народу як суб’єкта права з мотивів 
неможливості протиставлення інтересів народу інтересам держави як представника та 
виразника волі й інтересів народу (зокрема, за умов радянського соціалістичного 

державно-правового  ладу). Як видається, таке заперечення ґрунтується на припущенні 
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про неможливість виокремлення народу в якості самостійного суб’єкта права (передусім 

публічного права), що зумовлює його наступну “заміну” державою та (чи) її органами 

(іноді сюди ж додаються також органи місцевого самоврядування).  
Проте в юридичній літературі переважає все ж думка (М.В. Баглай[20], 

В.Ф. Коток[21], О.О. Кутафін[4], В.Д. Мазаєв[1], Л.С. Мамут[22] та ін.), до якої 
приєднуємося і ми, щодо визнання за народом статусу самостійного суб’єкта 
правовідносин (конституційно-правових, цивільно-правових, еколого-правових тощо), хоч 

і не в статусі юридичної особи, властивостями якої володіють виключно органи публічної 
влади. Зокрема, як ключовий аргумент тут можна визнати тезу, згідно з якою 

“правосуб’єктність народу укорінюється в його суверенітеті та установчому характері 
народовладдя”[1]. Водночас, як зауважувалося в науковій літературі, саме “визнання 
особи суб’єктом конституційно-правових відносин перебуває у прямій залежності від 

поширення на неї дії конституційно-правової норми”[23].  

В українському випадку, вважаємо, на користь даної тези “працює” і точка зору ще 
одного суб’єкта – а саме законодавця, який чітко та недвозначно відніс у статті 13 

Конституції України Український народ до числа суб’єктів права власності на природні 
ресурси. Ігнорувати цю позицію, яка до того ж є не доктринальною, а офіційною, можна 
лише заперечуючи статус Конституції України як нормативно-правового акта найвищої 
юридичної сили в державі, норми якого до того ж мають пряму дію (стаття 8 Конституції 
України[24]).  

Конструювання на правовому рівні суб’єкт-об’єктної системи у змістові права 
власності Українського народу на природні ресурси, що має, як бачимо, своїм джерелом 

конституційну матерію, зумовлює, своєю чергою, прискіпливу увагу до з’ясування 
зумовленості фіксації такого регулювання найперше на конституційному рівні.  

Якщо, зокрема, звернутися до розгляду цього питання в українській юридичній 

науці, то маємо констатувати, що в ній розгорнута відповідь на це питання в цілому 

відсутня. Тому при аналізі причин конституційної фіксації суб’єктів та об’єктів права 
власності Українського народу на природні ресурси ми виходитимемо з докладного 

науково-правового аналізу змісту та особливостей таких причин. зроблених на 
зарубіжному конституційному матеріалі в дослідженні Г.М. Андреєвої[25], та спробуємо 

екстраполювати зроблені цією дослідницею висновки на специфіку вітчизняного 

нормативно-правового регулювання означеного комплексу питань.  
Можна, очевидно, погодитися з думкою В.В. Гошуляка у тому, що “конституційне 

право, як жодна інша галузь права, тісно пов’язана з політикою. І конституція в цьому 

сенсі є елементом філософії держави. Вона є стабільним і довготривалим, розрахованим 

на тривалу перспективу нормативним правовим актом. Тому держава, визначаючи 

стратегію свого розвитку з метою стимулювання виникнення того чи іншого процесу, 

включає такі правові норми в основний закон країни”[26]. 

З цієї точки зору, включення до конституційних норм додаткових змістовних 

положень щодо такого суб’єкта права власності, як Український народ, було зумовлено, 

не в останню чергу: 1) необхідністю захисту права саме даного суб’єкта права на 
найвищому юридичному рівні “в силу конкретних історичних причини і при існуванні 
об’єктивної потреби в захистові”[25] цього суб’єкта права; 2) необхідністю визначення 
статусу Українського народу як власника у зв’язку із суттєвою зміною правового режиму 

природних ресурсів, зокрема відносин власності на них (від виключно загальнонародної 
власності на природні ресурси – до плюралізації форм власності на них, що зумовлює нові 
тлумачення правової природи суб’єкта цієї власності, змісту його правосуб’єктності 
тощо); 3) потребою в обмеженні прав інших власників природних ресурсів, заперечення 
абсолютного характеру їх власності на природні ресурси у зв’язку із встановленням 

особливого правового режиму належності природних ресурсів на титулі власності 
Українському народові; 4) потребою визначення кола повноважень органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування виступати від імені Українського народу у 
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здійсненні його повноважень як власника зазначених ресурсів; 5) потребою у визначенні 
кола об’єктів, які належать Українському народові на титулі власника природних 

ресурсів, для відмежування його прав від прав інших власників на такі ресурси[25].  

Загалом всі означені причини посуб’єктного розмежування форм власності на 
природні ресурси, закладеного на конституційному рівні, з виокремленням Українського 

народу як одного із суб’єктів права власності, відображаються і в поресурсному 

законодавстві України, яке в цілому на сучасному етапі розвитку, як відомо, уникає 
вжиття терміну “форма власності на природні ресурси”, віддаючи тим самим данину 

цивілістичним підходам до вирішення даної проблеми.   

Український народ як певна збірна категорія являє собою похідного від сукупності 
громадян суб’єкта права, що, своєю чергою, не має якостей фізичної чи юридичної особи. 

Хоч, заради справедливості, слід все ж відзначити, що в юридичній літературі були 

зроблені певні спроби показати похідність Українського народу як “цілісної соціальної 
спільності” від територіальних громад, які, будучи первинними соціальними спільнотами, 

начебто утворюють сам народ[27].  

У цьому сенсі, говорячи словами Т.Є. Абової, народ як такий “не може 
безпосередньо формулювати волю, виявляти її або відчувати провину, оскільки не володіє 
інтелектом, психікою, фізичним тілом”[28]. Тому статус цього суб’єкта права 
визначається його функціональним (публічно-владним) призначенням.  

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що для правової категорії 
“Український народ” характерний високий ступінь збірності, узагальнення, за якого це 
поняття співвідносить з поняттям “громадянин України” як ціле та частина. Сукупність 
таких громадян має значення не в арифметичному сенсі, а в сенсі існування якісно нової 
спільноти, яка володіє притаманними їй публічними інтересами, що мають бути 

закріплені та відображені в чинному законодавстві. Це, говорячи словами мексиканського 

дослідника М. Діаса-і-Діаса, “ідеальний суб’єкт, застосовуваний політично тонко”[25]. 

Складовими публічних інтересів, безумовно, виступають екологічні інтереси 

народу[29], що також дістало відображення та текстуальне закріплення в чинній 

Конституції України. 

Зокрема, з огляду на конструкцію особливостей здійснення права власності, 
вміщену в законі (зокрема, у статтях 319, 321-324 Цивільного кодексу України[5]), 

Український народ як суб’єкт права власності на природні ресурси: вправі володіти, 

користуватися та розпоряджатися цими ресурсами на свій власний розсуд; має право 

вчиняти будь-які не заборонені законом дії щодо цих ресурсів; володіє рівними з іншими 

суб’єктами права власності умовами при здійсненні своїх прав; не може використовувати 

своє право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам 

суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі; не може зазнавати 

втручання у здійснення своїх прав як власника з боку держави, що не стосується 
здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування 
повноважень власника від імені Українського народу, тобто в силу делегування цих 

повноважень суб’єктом права власності зазначеним органам; його діяльність як власника 
не може бути обмежена чи припинена законами або іншими нормативними актами; він не 
може бути протиправно позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні; він 

не може зазнати примусового відчуження об’єктів свого прав власності з мотивів 
суспільної необхідності; він зобов’язаний утримувати об’єкти свого права власності у 

стані, який забезпечує збереження корисних властивостей природних ресурсів в інтересах 

нинішнього та майбутніх поколінь Українського народу; він несе ризик випадкового 

знищення та випадкового пошкодження належних йому на праві власності природних 

ресурсів; він не може обмежити суб’єктивне право громадян України на користування 
природними об’єктами права власності Українського народу інакше ніж на підставі 
закону.  
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Принагідно зазначимо, що у вітчизняній юридичній літературі в цілому обійдено 

належною увагою питання щодо суті та змісту правоздатності Українського народу як 
суб’єкта права власності на природні ресурси. Між тим, від його вирішення залежить не 
лише загальне уявлення про межі такої правоздатності, але і про можливості відповідних 

законодавчих уточнень таких меж у ході коригування змісту відповідних галузевих 

нормативно-правових актів, зокрема природоресурсного профілю.  

Тому слід, очевидно, визнати за Українським народом як суб’єктом права власності 
на природні ресурси саме спеціальну правоздатність, під якою в юридичній науці 
розуміють “здатність мати лише ті права і нести ті обов’язки, які спеціально передбачені 
законом”[28]. У такий спосіб його правоздатність визначається через своєрідний її 
обмежувач: визначення обсягу такої правоздатності на основі виключно Конституції та 
законів України, що певною мірою зближує таку правоздатність з правоздатністю органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, які “зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України” (частина друга статті 19 Конституції України[24]).  

Водночас Український народ як суб’єкт права власності на природні ресурси в силу 

конституційних приписів не може у порядку, встановленому зокрема цивільним 

законодавством (стаття 346 Цивільного кодексу України[5]), припинити своє право 

власності. Тобто це право власності має чітко виражений постійний і незмінний характер. 

Його реалізація відбувається не в силу волевиявлення суб’єкта права цієї власності, а в 
силу конституційних приписів, які одночасно виступають як уповноважуючі та 
зобов’язуючі норми.  

Як самостійний суб’єкт відносин власності Український народ вправі сам  

здійснювати діяльність з реалізації правомочностей власника шляхом проведення 
всеукраїнського референдуму або ж делегувати відповідні повноваження органам 

публічної влади, що повинні виступаючи від його імені, провадити свою діяльність у 

напрямі володіння, користування та розпорядження об’єктами власності Українського 

народу на засадах відповідності інтересам Українського народу як титульного власника 
природних ресурсів та відповідальності і підзвітності за результати своєї діяльності перед 

ним. 

Статусові Українського народу як власника природних ресурсів притаманна, як 
вагома особливість, відносна відокремленість об’єктів права його власності від іншого 

майна, належного іншим суб’єктам права власності: як правило, природні ресурси 

виступають одночасно як об’єкти права власності не лише Українського народу, але 
також – держави (в особі її органів), територіальних громад (комунальна власність), 
окремих громадян (приватна власність).  

Український народ при цьому сам не здійснює свою діяльність на основі інших 

речових прав (праві володіння чи праві користування), передбачених цивільним 

законодавством, оскільки це обмежувало б засади його суверенітету. У цьому плані можна 
погодитися з думкою тих фахівців, які пропонують не ототожнювати рівний захист 
суб’єктів права власності з формальною рівністю таких суб’єктів[5].  

У контексті визначених особливостей правосуб’єктності Українського народу 

щодо сфери суспільних відносин, які складаються довкола володіння, користування та 
розпорядження природними ресурсами, це означає наявність нерівномірного обсягу 

майнових прав, належних Українському народові, з одного боку, та іншим суб’єктам 

права власності на природні ресурси, з другого боку. 

Український народ як суб’єкт права власності на природні ресурси несе 
відповідальність перед іншими суб’єктами права власності в аспекті непорушності їх 

прав, неприпустимості їх звуження чи довільного позбавлення при цьому він не є 
суб’єктом будь-якої цивільно-правової відповідальності.  

Список використаних джерел 

1.  Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. – М.: ОАО 

«Издательскийдом «Городец», 2004. – С. 365.  



 92 

2.  Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М.: Юрид. лит-ра, 1991. – С. 19. 

3.  Мицкевич А.В. Субъекты советского права. –М.: Гос. изд-во юрид.литературы, 1962. – С. 26.  

4.  Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристъ, 2001. – С. 316-319. 

5.  Ярема А.Г., Карабань В.Я., Кривенко В.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до цивільного 

законодавства України: {В 4 т.}. Т. 1. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. досліджень, 2004. – 

С. 717. 

6.  Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. 

Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права" // http://civil.consultant.ru/ 

elib/books/3/page_60.html#42 

7.  Бринчук М.М. Право собственности на природу: проблемы теории // Труды Института государства и 

права РАН. Актуальные проблемы государства и права. - 2011. - № 4. – С.153-174. 

8.  Андрейцев В.І. Конституційно-правові імперативи використання права власності на землю // 

Столиця. – 2004. – 10 червня 
9.  Андрейцев В. Консолідуюча роль земельного законодавства у розвитку системи природоресурсового 

права: проблеми викладання і дослідження // Право України. – 2012. – №7. – С. 34.  

10.  Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка. (Економіко-правовий 

механізм охорони навколишнього природного середовища в України). – К.: Ін-т законодавчих 

передбачень і правової експертизи, 2003. – С. 621. 

11.  Носік В.В. Суб’єкти права власності на землю в Україні // Вісник АПрН України. – 2000. – №3. – 

С. 135-145; Носік В.В. Право власності на землю Українського народу. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 

543 с. 
12.  Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика: Монографія / відп. ред. В.Ф. Погорілко. – 

К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; А.С.К., 2003. – С. 62. 

13.  Семчик В.І. Український народ як суб’єкт права власності на землю // Вісник АПрН України. – 2003. - 

№2-3. – С. 558-566. 

14.  Гетьман А.П., Шульга М.В. Екологічне право України. Підручник. – Х.: Право, 2005. – С. 

15.  Заставська Л.П. Право власності на землю в Україні (розвиток та основні риси): дис. ... канд. юрид. 

наук. – К.: НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2003. 

16.  Космін Ю. Про форми права власності // Право України. – 2001. - №10. – С. 75-77.  

17.  Народ як суб’єкт права власності // Правовий тиждень. – 2008. – 27 травня.  
18.  Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Х.: 

Консум, 1998. – С. 79. 

19.  Халфина Р.О. Обще учение о правоотношении. – М.:Юр.лит., 1974. –С. 143-144.  

20.  Баглай М.В.  Конституционное право Российской Федерации. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2000. –  

С. 12-13.  

21.  Коток В.Ф. Конституционно-правовые отношения в социалистических странах // Правоведение. – 

1962. – №1. – С. 45. 

22.  Мамут Л. Государство как публичновластным образом организованный народ // Журнал российского 

права. – 2000. – №3. – С.  

23.  Бурцев А.А. Система субъектов конституционно-правовых отношений. Автореф. дисс. … канд.  

юрид. наук. – М., 2005. – С. 10.  

24.  Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, 

ст. 141. 

25.  Андреева Г.Н. Институт собственности в  конституциях зарубежных стран и Конституции 

Российской Федерации. – М.: НОРМА, 2009. – С. 117-185. 

26.  Гошуляк В. Юридическая  природа и нормативное содержание института собственности в 

конституционном праве // http://www.law-n-life.ru/arch/166/166-3.doc 

27.  Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи 

співвідношення та взаємодії. – К.: Парламентське вид-во. 2007. – С. 263. 

28.  Абова Т.Е. Гражданская правоспособность государства // Субъекты гражданского права / Отв. ред. 

Т.Е. Абова. – М.: Ин-т государства и права РАН, 2000 // http://www.pravo.vuzlib.org/ 

book_z643_page_7.html. 

29.  Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве (Теория и практика правового 

регулирования). Дисс. ... д-ра юрид. наук. – М., 2003. – С. 64. 

 

 

 

 

 



 93 

Пліш М.А. Судовий захист права власності:  верховенство права як конституційний принцип організації адміністративного 

судочинства 

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

СУДОЧИНСТВА 

Пліш М.А. 

(суддя) 

 

Анотація. У статті акцентовано увагу на тому, що реалізація принципу верховенства права є 

визначальною у здійсненні правосуддя судами адміністративної юрисдикції та Вищого адміністративного 

суду України (далі – ВАСУ) зокрема. Це положення поширюється і на справи щодо захисту права 

власності, у тому числі і від неправомірних дій органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Ключові слова: Вищий адміністративний суд України, адміністративне судочинство, 

верховенство права, право власності, захист права власності, гарантії реалізації принципу верховенства 

права.  

Аннотация: В статье акцентировано внимание на том, что реализация принципа верховенства 

права является определяющей в отправлении правосудия судами административной юрисдикции и Высшего 

административного суда Украины в частности.  Это положение распространяется и судебные дела, 

касающиеся защиты права собственности, в том числе, и от неправомерных действий со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

Ключевые слова: судебная система,  административное судопроизводство, принцип верховенства 

права, Высший административный суд Украины, право собственности, защита права собственности, 

гарантии реализации принципа верховенства права. 

Summary: Attention is drawn to the determinative role of the rule of law principle for the administration of 

justice by the courts and administrative jurisdiction of the Supreme Administrative Court of Ukraine in the article. 

This provision applies to proceedings regarding property rights, including those against illegal actions of state and 

local governments. 

Key words: judicial system, administrative justice, rule of law principle, the Supreme Administrative Court 

of Ukraine, property rights, guaranties of the rule of law principle realization.  

 

У числі загальних принципів права, які лягають в основу організації правосуддя, 
назвемо принцип конституційний верховенства права. Він знаходить свій прояв і в інших 

конституційних положеннях, серед яких виділимо принцип непорушності власності. Адже 
реальна свобода людини, як про це неодноразово пише В.В. Костицький, будується на 
політичних правах і свободах та на недоторканності і святенності права власності як на 
двох «крилах»  особистої свободи людини і громадянина. Тому реалізація принципу 

верховенства права як підстави захисту права власності у діяльності судових органів 
адміністративної юрисдикції реалізується через дотримання інших принципів правосуддя, 
зокрема таких, як принцип незалежності суду, принцип інстанційності, принцип 

змагальності та інші. 
Правове дослідження принципу верховенства права у діяльності ВАСУ, слід має 

базуватися зараз на основі офіційного тлумачення згаданого принципу, запропонованого у 

Рішенні Конституційного Суду України (далі – КСУ) у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про 

призначення судом більш м’якого покарання) від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004, в 
якому, зокрема, було зазначено, що «верховенство права –  це панування права в 
суспільстві. Звідси, верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу 

та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути 

проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним із 
проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як 
однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, 
традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим 

його культурним рівнем. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає 
ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в 
Конституції України»[1]. 
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Враховуючи практику КСУ, приходимо до висновку, що зміст принципу 

верховенства права охоплює засади правової рівності, правової визначеності, 
пропорційності, неприпустимості обмежень прав людини (заборона дискримінації), інші 
елементи, включаючи таке основположне право, як право на власність та його захист 
судами адміністративної юрисдикції[2]/ Сюди ж, з точки зору В.В. Городовенка, варто 

віднести: доступність до правосуддя в неупереджених і незалежних судах, судовий 

контроль за виконанням адміністративних актів[3]. 

На думку А.О. Рибченка, врахування правової позиції КСУ дозволяє окреслити 

засади застосування принципу верховенства права в адміністративному судочинстві, а 
спираючись на статтю 8 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС 

України), можна зазначити, що принцип верховенства права проявляється, насамперед, у 

належних процедурах судового розгляду справи адміністративної юрисдикції, гарантуючи 

постановлення справедливого, правосудного рішення,спрямованого на захист права 
власності[4]. 

При цьому ми поділяємо думку О.Г. Крижової в тому, що саме «чітке законодавче 
визначення змісту принципу верховенства права дасть в першу чергу суддям у процесі 
здійснення ними правосуддя більше можливостей для захисту прав та свобод людини та 
громадянина». Водночас, щоб цей принцип став реальною основою правозастосування 
зокрема у сфері адміністративного судочинства, потрібно забезпечити чіткість та 
зрозумілість вітчизняних законів, а також їх доступність та загальнообов’язковість. У 

цьому має виявлятися тісний взаємозв’язок верховенства права та закону, який повинен 

бути використаний для побудови правової держави[5]. 

З врахуванням висновків фахівців Венеціанської комісії стосовно ролі суду в 
забезпеченні верховенства права, у тому числі і права власності, можемо виділити такі 
елементи цього інституту, які слід застосовувати в судочинстві, зокрема і в 
адміністративному судочинстві: 1) кожен повинен мати можливість оспорювати дії 
державних органів і рішення, несприятливі з точки зору його права власності  та майнових 

інтересів; 2) судова має влада постановляти рішення та встановлювати, які закони мають 
застосовуватися у справі для вирішення питань факту використання та захисту права 
власності, зокрема, з врахуванням належних, тобто, прозорих і передбачуваних методів 
тлумачення; 3) судова влада має бути незалежною і неупередженою, враховувати принцип 

рівності усіх форм власності; 4) слухання мають бути справедливими і відкритими, а 
справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного терміну; 5) рішення судів 
мають ефективно виконуватися, і не повинно бути можливості (за винятком виключних 

випадків) перегляду остаточних судових рішень (дотримання принципу res judicata) 

(пункти 53–58) [6]. 

Разом з тим, розгорнуте легальне тлумачення змістовного наповнення принципу 

верховенства права в діяльності адміністративних судів у цілому та, відповідно, ВАСУ 

зокрема було визначене у статті 8 КАС України. Відповідно до згаданого припису ВАСУ 

при вирішенні справи: 1) керується принципом верховенства права, згідно з яким, 

зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави; 2) застосовує принцип верховенства права з 
урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. При цьому: 

1) гарантується звернення до ВАСУ для захисту прав і свобод людини і громадянина 
безпосередньо; 2) забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи 

у ВАСУ з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке 
регулює спірні відносини[7]. Зокрема, як зазначив КСУ у своєму Рішенні у справі за 
конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни 

Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції 
України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води)від 25 грудня 1997 року, 

«відмова суду у прийнятті позовної заяви, оформленої у відповідності з чинним 

законодавством, є порушенням права на судовий захист, яке, відповідно до Конституції 
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України, не може бути обмежене» [8]. Тому слід погодитися з думкою про те, що зміст 
принципу верховенства в адміністративному судочинстві передбачає можливість 
звернення до суду за захистом прав, свобод та законних інтересів безпосередньо на 
підстав Конституції України, навіть за відсутності спеціального законодавства, яке 
регулює спірні правовідносини, або за його неповноти, неясності чи суперечливості; 
обов’язкове врахування судової практики Європейського суду з прав людини, яка вміщує 
авторитету регламентація питань, пов’язаних з оскарженням несправедливих судових 

рішень вищих судових інстанцій України[9]. Слід мати на увазі, що врахування такої 
практики ЄСПЛ безпосередньо обумовлене і змістом Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 

року[10], у тому числі і у справах щодо права власності. 
Правильне застосування принципу верховенства права: залежить від рівня правової 

підготовки, правосвідомості і правової культури суддів ВАСУ; дозволить забезпечити 

належний захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб від 

порушень з боку органів публічної влади, їх посадових і службових осіб тощо[11]. 

До процесуальних способів забезпечення принципу верховенства права можна 
віднести такі: перегляд ВАСУ рішень нижчестоящих адміністративних судів в 
касаційному порядку стосовно тих категорій справ, які безпосередньо обумовлені 
нормами КАС України; вирішення ВАСУ адміністративно-правових спорів як судом 

першої та апеляційної інстанції відповідно до засад КАС України та з урахуванням 

Рішення КСУ у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої 
статті 18, статті 171-1, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства 
України, 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п’ятої 
статті 171-1, частин другої, шостої статті 183-1 Кодексу адміністративного судочинства 
України та 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень частини першої статті 89 Закону України „Про судоустрій і 
статус суддів“, частини четвертої статті 18, статті 171-1 Кодексу адміністративного 

судочинства України (справа про підсудність окремих категорій адміністративних справ) 
від 29 серпня 2012 р. № 16-рп/2012[12]. Тобто, по суті, тут йдеться про весь масив рішень 
ВАСУ, які містять висновки щодо застосування конкретних норм матеріального та 
процесуального права[13].  
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Анотація. У статті досліджено сутність та необхідність посилення конкурентоспроможності 

малого та середнього підприємництва України на регіональному рівні. Здійснено аналіз стану і проблем 

розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, визначено актуальні питання забезпечення його 

конкурентоспроможності. Виявлено, що актуальними на сьогодні є проблеми фінансування комерційної 

господарської діяльності, ресурсного, фінансового та інвестиційного забезпечення розвитку малого і 

середнього підприємництва України. Аргументовано, що вітчизняні суб’єкти підприємництва, особливо 

малого і середнього, характеризуються недостатньою забезпеченістю власними фінансовими ресурсами 

та робочим оборотним капіталом, що обмежує їх можливості з розвитку бізнесу та модернізації бізнес-

процесів. Доведено, що конкурентоспроможність малого та середнього підприємництва є важливим 

завданням державної політики. Зроблено висновок про те, що в Україні ще не забезпечені основні 

компоненти сприятливого економічного середовища для успішного розвитку малого і середнього 

підприємництва. Визначено основні шляхи забезпечення конкурентоспроможності малого і середнього 

підприємництва Україні на регіональному рівні. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні позиції, підприємництво, мале і середнє 

підприємництво,  регіональна політика. 

Аннотация. В статье исследованы сущность и необходимость усиления конкурентоспособности 

малого и среднего предпринимательства на региональном уровне. Осуществлен анализ состояния и проблем 

развития малого и среднего предпринимательства в Украине, определены актуальные вопросы обеспечения 

его конкурентоспособности. Выявлено, что актуальными на сегодня являются проблемы финансирования 

коммерческой хозяйственной деятельности, ресурсного, финансового и инвестиционного обеспечения 

развития малого и среднего предпринимательства Украины. Аргументировано, что отечественные 

субъекты предпринимательства, особенно малого и среднего, характеризуются недостаточной 

обеспеченностью собственными финансовыми ресурсами и рабочим оборотным капиталом, что 

ограничивает их возможности по развитию бизнеса и модернизации бизнес-процессов. Доказано, что 

конкурентоспособность малого и среднего предпринимательства является важной задачей 

государственной политики. Сделан вывод о том, что в Украине еще не обеспечены основные компоненты 

благоприятной экономической среды для успешного развития малого и среднего предпринимательства. 

Определены основные пути обеспечения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства 

Украине на региональном уровне. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные позиции, предпринимательство, 

малое и среднее предпринимательство, региональная политика. 
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The article explores the nature and necessity of strengthening the competitiveness of small and medium 

enterprises at the regional level. The analysis of condition and problems of development of small and medium 

entrepreneurship in Ukraine, identifies relevant issues to ensure its competitiveness. Revealed that are current as of 

today the problem of financing commercial economic activity, resource, financial and investment support of small 

and average enterprise of Ukraine. It argues that domestic businesses, especially small and medium, are 

characterized by the lack of own financial resources and working working capital, which limits their opportunities 

for business development and modernization of business processes. It is proved that the competitiveness of small 

and medium enterprises is an important objective of public policy. It is concluded that Ukraine has not yet provided 

the key components of an enabling economic environment for the successful development of small and medium 

enterprises. Main ways of ensuring the competitiveness of small and medium enterprises of Ukraine at the regional 

level. 
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Загальновідомою є економічна роль сектора малого і середнього підприємництва 
(МСП),  це – значна частка у ВВП, інноваційна активність реального сектору економіки, 

зайнятість населення, формуванні конкурентного середовища тощо. Водночас сектор 

МСП утворює ядро середнього прошарку населення, який відіграє економічно 

стабілізуючу роль. В цьому контексті одне з ключових завдань економічної політики 

органів державного управління та місцевого самоврядування повинно проявлятися у 

створенні належних сприятливих умов для ефективної діяльності суб’єктів сектора МСП 

та сприянні йому у забезпеченні високого рівня конкурентоспроможності [1, 7]. 

Ось чому сьогодні актуалізується потреба в системному дослідженні і розв’язанні 
проблем посилення конкурентоспроможності сектору МСП, насамперед за рахунок 
зміцнення факторних конкурентних переваг малих і середніх підприємств базових видів 
економічної діяльності, стимулювання міжрегіональної інтеграції та збалансованого 
просторово-територіального розвитку, формування раціональної просторово-секторальної 
структури МСП, спроможної адекватно реагувати на зовнішні виклики процесів глобальної 
та мегарегіональної економічної інтеграції. 

Проблеми розвитку сектору МСП, в тому числі на різних рівнях ієрархії 
управління економікою, досліджуються у наукових працях таких вітчизняних науковців, 
як О.Барановський, Л.Воротіна, С.Дрига, В.Зянько, Ю.Єхануров, Т.Ковальчук, М.Козоріз, 
О.Кузьмін, Д.Ляпін, В.Ляшенко, С.Реверчук, В.Сизоненко та ін. Серед авторів, які 
вивчають проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємницького сектора, 
варто виділити праці таких науковців, як Я.Базилюк, Д. Буркальцева, Т.Васильців, 
О.Власюк, Я. Жаліло, А.Ігнатюк, В.Осецький, А. Поручник, А. Садєков, Г.Филюк та ін. 

Втім, до сьогодні питання конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємницького сектора уточнюватися і не завжди мають однозначне трактування. 
Досліджуючи проблему конкурентоспроможності МСП, необхідно звернути увагу 

на те, що суб’єкти сектору МСП конкурують як між собою, так і з великими 

підприємствами, із аналогічними за видом діяльності суб’єктами з інших регіонів, видів 
економічної діяльності, з іноземними економічними агентами тощо [1, 2].  

Очевидно, що від поточного стану ефективності функціонування і міцності 
конкурентних позицій суб’єктів сектору МСП, поточного стану розвитку національного 

господарства та регіонів, дієвості структурних зрушень та інституціональних реформ, 

здатності протидіяти представникам інших секторів економіки, резидентам і нерезидентам 

залежать особливості державної політики забезпечення конкурентоспроможності сектору 

МСП. 

У більшості випадків малі і середні суб’єкти господарювання в Україні 
поступаються великим як за обсягами та можливостями щодо залучення фінансових 

ресурсів, рівнем ефективності використання ресурсів, так і можливостями щодо доступу 

до мереж закупівлі сировини та збуту продукції. Так, зокрема, попри зменшення 
упродовж 2010-2013 рр. кількості середніх підприємств з 20,9 тис. од. до 18,8 тис. од. (на 
10,1 %), кількість малих підприємств збільшилася з 357,2 тис. од. до 373,8 тис. од. (на 4,6 

%) [3, с. 31-47], що в певній мірі могло б слугувати свідченням посилення конкурентних 

позицій та розширення можливостей до життєздатності суб’єктів малого підприємництва, 
але таких показників досягнуто у більшій мірі через приріст новостворюваних суб’єктів 
господарювання та не виключення із статистичних даних підприємств, які не діють, чи 

припинили діяльність. 
Підтвердженням подальшої втрати конкурентних позицій та погіршення ресурсних 

можливостей суб’єктів МСП України є зниження чисельності зайнятих у цьому секторі 
економіки, невисокі обсяги оплати праці та здійснення соціальних відрахувань. Так, 
чисельність зайнятих працівників у 2013 р. до 2010 р. зменшилася на 6,6 %. При цьому у 
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секторі середнього підприємництва погіршення показника було ще більш відчутним – на 
11,2 % за аналогічний період часу. 

За 2010-2013 рр. збільшилися обсяги реалізованої продукції у секторі МСП 

України – з 3462,1 млрд грн до 4153,1 млрд грн (на 20,0 %). Проте ці тенденції значною 

мірою нівелюються вищим темпами зростання інфляції, а також спадом реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) у 2014 р. до 2013 р. – на 6,0 % у секторі середнього 

підприємництва та на 0,4 % - малого підприємництва) [3, с. 57-58],. 

Недостатньо високими залишаються й показники ефективності функціонування 
суб’єктів сектору МСП України, що, очевидно, не сприяє посиленню їх конкурентних 

позицій не лише на зовнішньому, але й на внутрішньому ринку (табл. 1). Так, упродовж 

2010-2013 рр. фінансовий результат малих підприємств до оподаткування та чистий 

прибуток були стабільно від’ємними, а в секторі середнього підприємництва – 

скорочувалися. 
  Таблиця 1 

Показники ефективності діяльності малих та середніх підприємств  

в Україні у 2010-2013 рр.  

Показники 
Роки Абсолютне відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2013 / 2010 2013 / 2012 

Фінансовий результат до оподаткування, млрд грн 

- всього, у т. ч. 58,3 122,2 101,9 29,3 -29,0 -72,6 

   - середніх 41,6 31,1 47,7 8,4 -33,2 -39,3 

   - малих -15,6 -5,1 -9,3 -25,1 -9,4 -15,8 

Чистий прибуток (збиток), млрд грн 

- всього, у т. ч. 13,9 67,8 35,1 -22,8 -36,7 -57,9 

   - середніх 30,7 19,2 34,6 -1,6 -32,3 -36,2 

   - малих -19,7 -10,6 -14,7 -29,4 -9,7 -14,7 

Рентабельність операційної діяльності, % 

- всього, у т. ч. 4,0 5,9 5,0 3,9 -0,1 -1,1 

   - середніх 5,0 6,0 5,0 3,2 -1,8 -1,8 

   - малих 1,8 4,2 4,1 2,2 0,4 -1,9 

Рентабельність усієї діяльності, % 

- всього, у т. ч. 0,5 1,8 1,0 -0,7 -1,2 -1,7 

   - середніх 2,3 1,2 2,2 -0,1 -2,4 -2,3 

   - малих -5,7 -2,5 -3,3 -6,2 -0,5 -2,9 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів, рази 

- всього, у т. ч. 1,60 1,58 1,36 1,35 -0,15 -0,01 

   - середніх - - 1,72 1,48 - -0,24 

   - малих 1,60 1,58 1,36 1,35 -0,15 -0,01 

Продуктивність праці одного зайнятого працівника, млн грн / особу 

- всього, у т. ч. 422,9 510,0 543,8 543,4 120,5 -0,4 

   - середніх 411,5 494,3 562,8 552,0 140,5 -10,8 

   - малих 262,5 290,6 327,9 333,3 70,8 5,4 

Фондовіддача, грн 

- всього, у т. ч. 3,01 3,22 2,61 2,37 -0,64 -0,24 

   - середніх - - 3,15 2,82 - -0,33 

   - малих 2,89 2,68 2,45 2,22 -0,67 -0,23 

Дохід на 1 грн власного капіталу, грн 

- всього, у т. ч. 2,51 2,65 2,18 2,21 -0,30 0,03 

   - середніх - - 2,82 2,59 - -0,23 

   - малих 1,62 1,57 1,38 1,40 -0,12 0,02 

Складено авторами за [3, с. 111-119; 4, с. 68-746, с. 71-74; 6, с. 86-96;] 

 

Від’ємною була у 2013 р. рентабельність усієї діяльності малих і середніх 

підприємств України, а рентабельність операційної діяльності (3,2 % для середніх 

підприємств та 2,2 % - для малих підприємств) явно не відповідала прийнятному щодо 

розвитку та посилення конкурентних позицій рівню. 

Впродовж аналізованого періоду низькими були й показники ефективності 
використання ресурсного забезпечення суб’єктів малого і середнього бізнесу. Все це 
призвело до нижчих за мінімально обґрунтовані значення показників ефективності 
використання власного капіталу – доходу на одну гривню власного капіталу. Зазначений 



 100 

показник для вітчизняних малих і середніх підприємств у 2013 р. становив 2,21 грн (для 
малих підприємств – ще менше – 1,4 грн), тобто з однієї гривні вкладеної у власний 

капітал підприємства отримували лише дещо більше 2 грн доходу.  

Конкурентні позиції представників сектору МСП України за видами економічної 
діяльності, то вони також не однорідні. Так, за параметрами кількості суб’єктів 
господарювання, чисельності зайнятих та обсягів діяльності, можна констатувати про 

дещо кращі позиції аналізованого сектору національного господарства у операціях з 
нерухомим майном, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 
будівництві, сільському, лісовому та рибному господарстві.  

Гіршими є конкурентні позиції суб’єктів МСП у таких видах економічної 
діяльності як промисловість, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність, професійна, наукова та технічна діяльність. До середнього рівня 
конкурентоспроможності відноситься сектор МСП в оптовій та роздрібній торгівлі; 
ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів. Як можемо спостерігати, більшість із 
зазначених видів економічної діяльності традиційно мали вищі конкурентні переваги саме 
у секторі МСП. Відтак, органам влади слід звернути на це увагу та працювати над 

покращенням середовища зміцнення конкурентоспроможності суб’єктів малого і 
середнього бізнесу, до прикладу у торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі, туризмі 
[3, с. 36-42; 5, с. 43]). 

Не рівномірними залишаються також і позиції суб’єктів сектору МСП у 

регіональному аспекті (рис. 1).  
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Рис. 1. Частка малих та середніх підприємств в економіці України за показниками 

стану діяльності у розрізі регіонів у 2013 р. [3, с. 463-489] 

 

Зокрема, саме за роллю в економіці (передовсім за обсягами реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)), сектор МСП має слабші конкурентні позиції у таких областях 

України як Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Полтавська, 
Тернопільська та ін. 

Все це обумовлює необхідність активізації політики забезпечення 
конкурентоспроможності МПС на регіональному рівні. Саме у цьому контексті слід 

зазначити, що сьогодні формування державно-суспільної системи підтримки сектора МСП 

в Україні поступово переміщується все більше з центру в регіони, що є закономірним та 
дозволить більш якісно враховувати особливості стану розвитку та структури економіки 
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та існуючого стану розвитку аналізованого сектору національного господарства у регіонах 

держави. Концепції розвитку конкурентоспроможності сектора МСП необхідно 

розробляти індивідуально та безпосередньо прив’язаною до відповідного регіону чи 

місцевості.  
Вкрай актуальними на сьогодні є проблеми фінансування комерційної 

господарської діяльності, ресурсного, фінансового та інвестиційного забезпечення 
розвитку малого і середнього підприємництва. Вітчизняні суб’єкти підприємництва, 
особливо малого і середнього, характеризуються недостатньою забезпеченістю власними 

фінансовими ресурсами та робочим оборотним капіталом. Це обмежує їх можливості з 
розвитку бізнесу та модернізації бізнес-процесів. В умовах браку власних коштів низькою 

залишається дієвість вітчизняних фінансово-інвестиційних фондів та вкрай обмежені 
можливості суб’єктів МСП відносно залучення недорогих фінансово-інвестиційних 

ресурсів з приватних фондів інвестиційного та інноваційного розвитку, адже вартість 
обслуговування таких коштів сягає від 24 % річних та вище, що унеможливлює прийнятну 

ефективність довгострокових ризикових інноваційних проектів. Так, кількість 
підтриманих (шляхом фінансово-кредитного сприяння через державні та комунальні 
фонди підтримки підприємництва) бізнес-проектів малих підприємств в Україні у 2012 р. 

становила 38 одиниць у 8 регіонах нашої держави, тобто у 19 регіонах така підтримка не 
реалізувалася взагалі. 

Якщо в цілому по державі у 2012 р. державними структурами було профінансовано 

понад 4,1 млрд грн на компенсацію відсотків малих підприємств, які реалізували 

пріоритетні інвестиційні проекти, за банківськими кредитами, що є доволі значними 

обсягами, то майже половина цих витрат (2,0 млрд грн) припадала на м. Київ; ще 24,1 % 

(1,0 млрд грн) – на Луганську область; 10,9 % – на Донецьку область; 8,2 % – АР Крим та 
8,6 % – сумарно на Вінницьку, Рівненську, Херсонську, Чернігівську та Чернівецьку 

області [9]. 

Через ризик неповернення кредитних зобов’язань та недосконале державне 
регулювання і систему правового захисту, переважна більшість українських банків 
відмовляються співпрацювати з суб’єктами МСП. Так, станом на 01.01.2013 р. частка 
кредитів, наданих банками України малим підприємствам у загальному обсязі кредитного 

портфелю, становила лише 12 % [8]. 

Низька ефективність державної фінансової підтримки розвитку підприємництва 
проявляється у істотних регіональних та територіальних диспропорціях в обсягах 

фінансування заходів. Так, у Волинській, Одеській областях та у м. Києві у 2012 р. на 
реалізацію планових заходів з підтримки підприємництва використано 100 % 

запланованих коштів. Якщо Рівненська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька, Донецька, 
Івано-Франківська та Кіровоградська області забезпечили значні обсяги фінансування 
заходів, то у Полтавській та Херсонській областях рівень фінансування до середньо 

державного становив лише 5,5 %. У Дніпропетровській, Тернопільській, Черкаській 

областях та в  м. Севастополі  фінансування взагалі не здійснювалося. Причому на 
виконання програмних заходів у 2012 р. відповідними рішеннями рад в бюджетах АР 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя затверджено використання коштів у 

загальному обсязі 30,7 млн грн. У найбільших обсягах було передбачене фінансування 
програмних заходів у Херсонській (2,7 млн грн), Луганській та Харківській (по 2,3 млн 

грн), Полтавській (1,8 млн грн), Київській, Одеській, Дніпропетровській (по 1,8 млн грн),  

Донецькій (1,7 млн грн), Івано-Франківській (1,5 млн грн) та Вінницькій (1,1 млн грн) 

областях, АР Крим (2,2 млн грн) та м. Київ (2,0 млн грн) [9]. 

Низка заходів, спрямованих на посилення конкурентоспроможності підприємств 
сектора МСП та зорієнтованих на ліквідацію (або принаймні мінімізацію) негативних 

чинників і перешкод конкурентоспроможності актуальні для більшості регіонів України. 

Регіональним органам державного управління та місцевого самоврядування слід 

реалізувати наступні заходи: 
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1. Скорочення кількості збиткових та сприяння створенню нових малих 

підприємств. Цього можна досягнути шляхом зниження витрат малих і середніх 

підприємств. Наприклад, витрат на оренду офісних та виробничих площ через утворення 
комунальних підприємств та виділення їм приміщень для подальшого створення 
муніципальних бізнес-інкубаторів та індустріальних парків із наданням суб’єктам сектора 
МСП приміщень та виробничих площ у пільгове користування. Знизити витрати суб’єктів 
сектора МСП можна також шляхом надання цілеспрямованої інформації про потенційних 

торговельних партнерів закордоном, фінансової підтримки участі малих підприємств у 

ярмарках, що полегшить їм можливість встановлення контактів з новими 

постачальниками та покупцями.  

2. Підвищення рівня доступності суб’єктів сектора МСП до фінансово-кредитних 

ресурсів. В Україні на сьогодні не лише законодавчо закріплено, але й розроблено та 
відпрацьовано на практиці механізми фінансово-кредитного сприяння суб’єктам МСП 

(відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами комерційних банків; майнова 
порука при одержанні кредиту комерційного банку тощо). Водночас аналіз цієї складової 
політики підтримки сектора МСП виявив неоднозначне ставлення з боку органів 
місцевого самоврядування у різних регіонах України. В окремих областях виділяються 
достатні кошти для фінансування програм фінансово-кредитного сприяння суб’єктам 

МСП, в окремих – кошти не виділяються взагалі. Відповідно, у областях, в яких не 
виділяються кошти на програми фінансово-кредитного сприяння сектору МСП не 
виконуються положення законодавства України про державне сприяння та підтримку 

розвитку малого і середнього підприємництва. Таким чином, визріла необхідність 
загальнодержавного закріплення норми, згідно якої органи місцевого самоврядування 
повинні виділяти грошові засоби у розмірі не менше певного визначеного відсотка від 

бюджету розвитку області (міста, району тощо) з метою забезпечення фінансово-

кредитної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва через регіональні та 
місцеві фонди підтримки підприємництва на тендерній основі із наданням такої допомоги 

суб’єктам МСП, проекти яких є економічно ефективними та сприятимуть соціально-

економічному розвитку регіону. 

Такий механізм підтримки сектора МСП може бути доповнений реалізацією на 
практиці наступних послідовних дій: розробка та затвердження методики формування 
рейтингу регіонів за рівнем розвитку підприємництва; законодавче закріплення даної 
методики та, відповідно, фінансування регіонів, які відстають за рівнем розвитку 

підприємництва; визначення в межах регіонів депресивних районів щодо розвитку 

сектора МСП та концентрація фінансово-кредитного сприяння сектора МСП у цих 

районах. 

Географічній роззосередженості збутової діяльності підприємств сектора МСП 

сприятиме також створення мережі підприємств. Для того, щоб розвивати інноваційну 

спроможність та гнучкість підприємств сектора МСП вони повинні бути включені в 
мережу коопераційних та конкурентних зв’язків з іншими малими, середніми та великими 

підприємствами. На сьогодні особливо не розвивається такий напрям співпраці, як 
“наукові дослідження та конструкторські розробки”. 

3. Сприяння зниженню рівня витрато-, енерго- та ресурсомісткості виробництва 
малих і середніх підприємств. Цього можна досягти шляхом виконання таких послідовних 

дій: 

- директивний перегляд регіональних програм з метою обмеження неефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів (в тому числі шляхом запровадження 
нормативів енерговитрат на одиницю продукції), а також запровадження штрафних 

санкцій у зв’язку з надмірним використанням цих ресурсів; 
планування та накопичення запасів паливно-енергетичних ресурсів для 

забезпечення сезонних потреб сільського господарства та підприємств сектора МСП 

інших галузей та використання цих ресурсів у моменти посилення енергетичної кризи; 
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ведення моніторингу процесів активізації суб’єктів МСП щодо запровадження 
енергозберігаючих технологій; 

прийняття та достатнє фінансування регіональних програм енергозбереження; 
присвоєння у регіональних програмах розвитку підприємництва інноваційним та 
інвестиційним проектам, які орієнтовані на придбання чи створення ресурсоекономних 

технологій статусу пріоритетних напрямів економіки з метою надання фінансово-

кредитної підтримки таких проектів (включаючи пільгове кредитування та компенсаційні 
відшкодування відсоткових ставок за комерційними кредитами) через Регіональні фонди 

підтримки підприємництва; 
ведення просвітницької роботи серед суб’єктів підприємницької діяльності щодо 

необхідності та економічної доцільності придбання ресурсоекономних технологій та 
обладнання, їх впливу на конкурентоспроможність продукції підприємств; 

залучення та активізація діяльності громадських та асоціативних підприємницьких 

організацій, які займаються питаннями енергозбереження для здійснення консультаційно-

освітніх та методичних послуг щодо запровадження енергозберігаючих технологій 

суб’єктами малого і середнього бізнесу. 

4. Усунення регіональної зосередженості щодо збуту продукції сектором МСП та 
сприяння популяризації продукції сектора МСП на зовнішньому ринку збуту. Міцне 
конкурентне становище та подальший розвиток підприємств сектора МСП неможливо 

забезпечити у випадку концентрації підприємством своєї діяльності виключно на 
внутрішньому ринку області. Розширення географії збуту товарів (послуг) та загальне 
збільшення товарообороту дозволяє підприємству знижувати загальний рівень витрат в 
розрахунку на одиницю продукції.  

Базовими об’єктами щодо заходів сприяння мають стати ті малі і середні 
підприємства, які вже подолали окремі труднощі пов’язані з функціонуванням суб’єктів 
сектора МСП. Тобто політика підтримки повинна відштовхуватись від поліпшення 
перспектив розвитку існуючих підприємств, які вже накопичили досвід підприємницької 
діяльності та власний капітал. 

Розосередженню збутової діяльності підприємств сектора МСП сприятимуть:  
4.1. Проведення регіональними органами державного управління моніторингу 

якості товарів (послуг) підприємств сектора МСП регіону і виявлення на його основі 
найбільш успішних підприємств; розробка за результатами моніторингу “еталонів 
успішності товарів (послуг) сектора МСП за галузями (видами діяльності)” та 
популяризація практики досягнення успіху серед інших суб’єктів МСП регіону (може 
здійснюватись із залученням до цієї роботи громадських об’єднань та асоціацій 

підприємців); формування “рейтингу успішності” підприємств сектора МСП регіону та 
визначення групи підприємств – “ядра конкурентоспроможності сектора МСП регіону”; 

популяризація торгових марок та загального позитивного іміджу продукції даних 

підприємств у інших регіонах України та за кордоном. 

4.2. Утворення при регіональних органах державного управління (або на базі 
асоціативних підприємницьких структур із забезпеченням відповідного фінансування їх 

роботи) комітетів конкурентоспроможності регіону, до завдань яких повинні увійти: 

сприяння у формуванні мережі коопераційних та конкурентних зв’язків з іншими малими, 

середніми та великими підприємствами для зміцнення конкурентних позицій сектора 
МСП при виході на зовнішні ринки збуту; виконання ролі посередника щодо розвитку 

транскордонного співробітництва та встановлення більш тісної кооперації між суб’єктами 

сектора МСП та закордонними підприємствами (бажано корпоративними структурами) на 
основі субпідрядних, контрактних, орендних відносин; надання експортерам-початківцям 

консультацій спеціалістів; забезпечення інформаційної підтримки та створення довідкової 
служби для проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків збуту; пошук 
франчайзерів за кордоном; допомога в організації виставок продукції (послуг) малих і 
середніх підприємств регіону за кордоном. 
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5. Спрощення процедур поінформованості підприємницького середовища про 

вільні приміщення та земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній 

власності та процедури оформлення їх у користування, а також дотримання прозорості 
проведення тендерів та забезпечення участі суб’єктів МСП в здійснення поставок 
продукції (надання послуг) для державних та регіональних потреб, залученні до 

виконання науково-технічних та соціально-економічних програм.  

З цією метою у регіоні необхідно створити єдину електронну мережу (на веб-

сторінці) інформації органів місцевого самоврядування щодо вільних приміщень та 
земельних ділянок, які перебувають у державній та комунальній власності та процедури 

оформлення їх у користування; передбачити фінансування фахівців-консультантів, які 
будуть працювати у даній електронній мережі; створити прозору і стабільну систему 

оплати за підготовку документів, необхідних для подання необхідної інформації. 
6. Сприяння підвищенню інвестиційної активності підприємств сектора МСП. 

Регіональним органам державного управління у цьому напрямі слід здійснювати 

посередницькі та координаційні функції між суб’єктами МСП області та інвесторами, 

виробниками (постачальниками), лізинговими компаніями з метою активізації процесів 
залучення суб’єктами МСП валових капітальних інвестицій, модернізації основних 

засобів тощо. 

7. Підвищення ефективності управління малими і середніми підприємствами 

регіону та якості їх продукції (послуг). Для цього необхідно розробити механізми 

сприяння переходу підприємств сектора МСП на міжнародні стандарти якості. Цього 

можна досягти шляхом фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету навчань 
керівників (чи провідних спеціалістів) малих та середніх підприємств та послуг експертів 
з впровадження міжнародних систем якості управління з обов’язковим відслідковуванням 

подальшого отримання суб’єктами сектора МСП, які пройшли навчання чи консультації 
на предмет отримання ними відповідних сертифікатів якості міжнародного взірця. У 

протилежному випадку – вжиття заходів щодо повернення суб’єктами сектора МСП 

коштів, виділених на навчання (консультації). 
8. Легалізація малих та середніх підприємств, які функціонують у тіньовому чи 

необліковуваному секторах ринку. Регіональним органам державного управління слід 

активізувати роботу щодо виявлення та притягнення до відповідальності суб’єктів сектора 
МСП, які функціонують у тіньовому секторі ринку, особливо тих, які здійснюють 
виробництво (постачання) необліковуваних, контрабандних, контрафактних та 
фальсифікованих товарів. Така продукція часто підриває конкурентоспроможність 
легальних суб’єктів ринку, завдає шкоди споживачеві та державі, яка недоотримує 
податкові платежі. Водночас значна частина суб’єктів малого та середнього бізнесу 

функціонує в необліковуваному секторі ринку (фермерські господарства; постачання 
продукції та сировини для промислових підприємств; надання в оренду приміщень; 
транспортні послуги; послуги з ремонту; юридичні та консультаційні послуги тощо). 

Щодо таких суб’єктів підприємницької діяльності, то необхідно проводити ідеологічну та 
роз’яснювальну політику (в тому числі за допомогою соціальних рекламних звернень), 
направлену на формування механізмів сприятливого ставлення до здійснення легітимної 
підприємницької діяльності (тим більше, що в Україні забезпечено спрощену систему 

оподаткування, звітності та обліку суб’єктів МСП). Така робота може здійснюватись 
шляхом створення мережі інформаційно-консультаційних пунктів (в тому числі на базі 
асоціативних та громадських підприємницьких організацій) для надання безкоштовних 

консультацій суб’єктам підприємницької діяльності щодо процедур реєстраційної та 
дозвільної систем тощо. 

9. Посилення рівня безпеки та захищеності суб’єктів МСП від криміналітету та 
контролюючих структур. Цьому сприятиме проведення щоквартальних форумів, 
присвячених співпраці владних структур та бізнесу, вироблення типових регламентів 
проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності відповідними 
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контролюючими органами, а також створення при виконавчих органах влади робочих 

груп для координації діяльності правоохоронних органів і недержавних охоронних 

структур щодо економічного і фізичного захисту підприємництва, основними завданнями 

яких повинні стати: координація діяльності правоохоронних органів, підприємницьких 

об’єднань, недержавних охоронних структур щодо економічного і фізичного захисту 

підприємництва; вироблення пропозицій щодо формування законодавчої та нормативної 
баз з питань безпеки підприємництва; правова (теоретична) просвіта підприємців та 
громадян через організацію семінарів та конференцій, ЗМІ; ініціювання та сприяння 
висвітленню в ЗМІ досвіду охоронної діяльності тощо.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, можемо констатувати, що конкурентоспроможність 
сектору МСП України порівняно з великими підприємствами, а також  підприємствами 

зовнішнього ринку, залишається низькою. Це потребує обґрунтування та реалізації 
пріоритетів і засобів адекватної державної політики підтримки та формування середовища 
зміцнення конкурентних позицій МСП. 

Водночас, слід звернути увагу на те, що наявність і посилення негативного впливу 

чинників, які не сприяють зміцненню конкурентоспроможності сектора МСП, в коротко- 

чи довгостроковій перспективі призводить (може призвести) до негативних соціально-

економічних наслідків: зниження обсягів виробництва продукції (послуг); зниження рівня 
конкуренції та підвищення цін; збільшення рівня безробіття та послаблення соціальної 
захищеності громадян; зменшення податкових надходжень до державного та місцевих 

бюджетів; зниження рівня демократизації суспільства, підприємницької активності та 
погіршення ставлення до органів державного управління та місцевого самоврядування 
тощо. 

З огляду на існуючі проблеми та перешкоди цільовими орієнтирами удосконалення 
державної політики щодо підтримки конкурентоспроможності сектору малого і 
середнього підприємництва на регіональному рівні мають стати: 

- збільшення кількості діючих суб’єктів МСП, підвищення рівня ділової 
активності, стимулювання розвитку та поширення місцевих підприємницьких ініціатив; 

- покращення ресурсного та матеріального-технічного забезпечення суб’єктів 
МСП та підвищення рівня ефективності їх фінансово-господарської діяльності; 

- активізація практик організації інтеграційних та кооперативних процесів між 

суб’єктами МСП та великими підприємствами; 

- розвиток інституційного забезпечення суб’єктів МСП; 

- посилення мотивації населення до підприємницької діяльності; 
- дієва та агресивна протидія тонізації, корупції, рейдерству та протиправному 

захопленню майна, активів, власності; 
- зниження (до природного рівня) трансакційних витрат суб’єктів комерційної 

господарської діяльності, формування рівних і справедливих умов конкуренції суб’єктів 
великого, середнього і малого підприємництва (у т. ч. у сфері оподаткування). 

Доцільним також є здійснення належного контролю за політикою сприяння 
розвитку сектора МСП на регіональному рівні з боку загальнодержавних органів 
державного управління та місцевого самоврядування. У цьому напрямі слід ініціювати: 

- перевірку виконання регіональними органами державного управління та 
місцевого самоврядування основних вимог та положень законодавчих актів України щодо 

підтримки сектора МСП;  

- проведення щорічних рейтингів регіонів України за рівнем розвитку сектора 
МСП; виявлення регіонів, які відстають у розвитку за визначеними показниками 

рейтингу; виявлення причин низького рівня розвитку сектора МСП у відстаючих регіонах 

та розробка заходів, які необхідно здійснити з метою виправлення ситуації; 
- зміни до збору статистичної звітності, які повинні передбачати збір інформації 

щодо існуючого стану розвитку фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності (адже 
кількість даних суб’єктів сектора МСП на сьогодні перевищує кількість юридичних осіб – 
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суб’єктів сектора МСП у майже 4,5 рази, що робить неадекватною та неточною оцінку 

реального стану розвитку сектора МСП в Україні та за регіонами). У статистичній 

звітності відсутня також інформація щодо кількості діючих суб’єктів малого 

підприємництва та основні показники їх фінансово-господарської діяльності, що теж 

робить статистичну звітність щодо сектора МСП не оптимальною тощо. 

Реалізація цих та інших заходів в значній мірі сприятиме зміцненню 

конкурентоспроможності МПС і забезпеченню економічної безпеки України та її регіонів. 
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Анотація. У статті досліджено важливість для фінансового сектору економіки інституційної 

довіри. Пропонуються заходи з її підвищення. Наведено шляхи розвитку системи гарантування банківських 
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Постановка проблеми. Нині ключова роль цінностей, традицій, національних 

інтересів і економічної ментальності визнається не тільки окремими дослідниками або 

політиками. Певною мірою вони стають пануючою теоретичною парадигмою і 
включаються в офіційні документи і програмні положення. У 2014 р. відомий 

американський економіст Т. Тейлор акцентує увагу на тому, що « жоден економіст не 
радив би звертатись до підручника економіки як практичного джерела трансцедентальної 
моральності. Остання економічна криза нагадала кожному, що хто потребував у 

нагадуванні, що економіка не має рішень для всіх економічних проблем світу» [1, c. 38]. 

Наразі у міжнародному дослідженні «Моделі посткризового розвитку: глобальна війна або 

новий консенсус», визнається, що нова ідеологія ХХІ ст. «розпакує економіку», 

об’єднавши економічне мислення з політичним; вплив політичних і ціннісних чинників в 
економічному розвитку буде все більше зростати» [2, с. 116]. Економісти-неокласики цю 
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проблему ігнорували, міркуючи, що homo economicus скрізь однаковий, проте сьогодні він 

поступився реальній людині з її думками, мотивами, ціннісно-нормативними 

спрямуваннями. Крім тісних зв’язків із психологією і культурологією, а також соціальною 

і національною антропологією, кожне фінансове рішення має й інші аспекти: 

соціокультурні, інституційні, демографічні тощо. Саме тому від ступеня співробітництва 
фінансової науки з іншими суспільними науками, перш за все філософією і соціологією, 

буде залежати її подальший розвиток, правильний вибір проблем, вплив на реальну 

економіку.  

Розпочнемо з того, що нині суттєво змінюється психологія бізнесу за рахунок: 1) 

нових фінансових технологій та інструментів, коли гроші дістаються легше; 2) 

хеджування з практичним уникненням ризиків (остання обставина базується на авторитеті 
нобеліантів Р. Мертона і М. Шоулза [3]). І оскільки обсяги операцій у світі зросли 

колосально, то з’явилася немислима раніше можливість використовувати навіть 
найнезначніший дохід із кожної операції. Окрім цього, на ключові позиції у фінансовій 

сфері приходять нові підприємці, які впроваджують свої неформальні норми, а потім – і 
формальні правила, що структурно змінює психологію ринку. Так, Нобелівський лауреат 
у галузі економіки М. Міллер (1990), підтримуючи «молодих енергійних менеджерів», 

вважав, що вони здійснили кардинальну «перебудову» фінансових ринків. В усіх цих 

інституційних перетвореннях і проявилась хижацька психологія цих менеджерів, коли 

склалась система корпоративного управління, що дозволила отримувати голові правління 
у 400 разів більше за середнього працівника (20 років назад він одержував у 40 разів 
більше). Цікавими є результати нещодавніх досліджень юридичної компанії Labaton 

Sucharow LLP, яка цікавилась думкою 500 фінансистів США і Великобританії щодо їх 

схильності до неправомірних дій у своїй діяльності: 24 % опитаних вважають, що 

неетична і неправомірна поведінка є необхідною для успішної діяльності фінансиста; 26 % 

– були свідками махінацій на своєму робочому місці; 39 % – впевнені, що до таких дій 

вдаються конкуренти; 16 % – пішли би на злочин у випадку їх безкарності [4, c. 322]. 

Причина такої моральної культури – система оплати праці і нарахування бонусів 
роботодавцями, тобто за шахрайство більше платять.  

В умовах поширення фінансової глобалізації виникає нагальна необхідність 
створення правових, інфраструктурних і адміністративних умов для організації на 
території України мережі фінансових інститутів, які б забезпечували підвищення 
інституційної довіри, а також адаптували фінансові інструменти, умови їх випуску і обігу 

інвестиційним уподобанням споживачів фінансових послуг, передусім банківських, що 

пояснюється формуванням в країні банкоцентричної моделі фінансового сектору. 

Аналіз останніх публікацій. На відміну від розвинутих країн, в Україні 
домогосподарства та корпорації фінансового та реального сектору мають низький рівень 
довіри до вітчизняних фінансових інститутів: за деякими оцінками, нині приватним 

банкам довіряють близько 15 %, страховим організаціям – 11 %, інститутам спільного 

інвестування – 6 %, недержавним пенсійним фондам – 5 % респондентів. Необхідність та 
актуальність розв’язання проблем, пов’язаних із удосконаленням захисту передусім прав 
власності населення, знайшли висвітлення в публікаціях вітчизняних учених: І. Алексєєва, 
О. Дзюблюка, М. Долішного, Г. Карчевої, М. Крупки, А. Мороза, М. Савлука та інших. 

Проблеми захисту депозитних вкладень населення України висвітлено в роботах 

О. Барановського, А. Вожжова, О. Заруцької, Л. Конопацької, В. Міщенка, Т. Смовженко, 

Р. Тиркала, І. Школьник та інших.  

Мета дослідження полягає у досліджені сутності інституційної довіри, її ролі у 

фінансовому секторі економіки України, що дозволить визначити напрями удосконалення 
системи гарантування банківських депозитів. 

Основні результати дослідження. Інституційне середовище фінансового сектору 

є сукупністю політичних (юридичних) і економічних правил, неформальних (традиційних) 

норм, що формують умови для фінансової діяльності, структурують її і є 
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фундаментальною передумовою перетворень у цьому секторі економіки [5, c. 93–94]. 

Сьогодні доведено, що надзвичайно велику роль у ньому відіграють неформальні корми, 

зокрема довіра. 
Як відомо, довіра є необхідним елементом будь-якої працездатної інституційної 

системи й особливою неформальною нормою в суспільстві, що відображає стосунки 

людей у всіх сферах діяльності. Дж. Кейнс свого часу писав, що фінансовий ринок 
стабільно функціонує до тих пір, поки всі його учасники перебувають у стані впевненості 
– the state confidence, що, у свою чергу, має значну суб’єктивну складову [6]. У цьому разі 
виникає таке поняття, як інституційна довіра – довіра до фінансових інститутів, що 

будується на: дружніх стосунках, що виникли через тривалу взаємодію; інтересах, коли 

довіра до контрагента базується на оцінці його вигод і втрат від ослаблення партнера; 
етичних цінностях і нормах, які поділяються останнім і породжують фінансову поведінку, 

що заслуговує на довіру. Тобто останню можна звести до доброзичливості партнера, 
передусім фінансової корпорації/квазікорпорації, яка опікується капіталом свого 

вкладника або інвестора, і чим чесніше сторони, тим глибшою є довіра між ними і 
нижчими трансакційні витрати. Cоціологи і психологи прояв цього феномену розглядають 
як «довіра-недовіра», причому вважається, що довіра не завжди приносить користь, а 
недовіра – зло. Надлишок довіри може значно нашкодити, у той час, як здорова недовіра 
може запобігти збиткам і принести навіть користь. Власне, можна зробити висновок, що у 

фінансовому секторі довіра буде механізмом зниження витрат на забезпечення 
передбачуваності фінансової поведінки, а недовіра – бар’єром для виробництва і 
споживання фінансових послуг. 

Для широкої спільноти висновок нині один: нині не варто довіряти звітам 

фінансових і нефінансових корпорацій, а також заявам їх керівників. Експертний 

консенсус: якщо влада і керівництво крупних компаній не знають, що з ними буде, годі й 

говорити про інвесторів, тобто останнім не варто довіряти нічому почутому. В Україні 
дуже повільно усвідомлюють, що у країні існує криза довіри. Останні події на ринках 

капіталу дали такі пояснення: 1) визнання кризи довіри заперечує офіційне трактування 
кризи, яке зводиться до того, що у вітчизняній економіці все було добре, а проблеми 

виникли через США і світову фінансову нестабільність; 2) якщо це криза довіри, то 

заходи з її подолання мають бути дещо іншими, а це вже зачіпає певні економічні 
інтереси; 3) більшість людей вважає, що криза довіри – це щось із філософії або 

психології, а з економікою і фінансами пов’язане мало.  

З метою підвищення інституційної довіри в Україні пропонується: 
− запровадження вітчизняного індексу довіри до фінансових установ, який би 

вимірював зміни їх надійності й прозорості за минулий період і зміни очікувань на 
майбутнє із включенням поточної оцінки вигідності вкладень коштів; 

− готовність фінансових інститутів йти назустріч клієнту (насамперед у разі 
дострокової виплати депозитів і реструктуризації кредитної заборгованості);  

− підтримання банківських і небанківських установ з боку уряду; 

− створення системи гарантування вкладів фізичних осіб недепозитних 

установ; 
− перехід підприємств і організацій усіх форм власності до безготівкової 

оплати праці, що дозволить банкам використовувати кошти клієнтів на фінансування 
реальної економіки, а держава зможе чітко контролювати сплату податків і потоки 

грошових коштів; 
− повернення стимулів до страхування і «відкладення коштів на старість» із 

забезпеченням переважно приватного характеру управління накопиченнями; 

− беззаперечний захист прав міноритарного акціонера і можливість придбання 
хоча б однієї-двох акцій; 

− відпрацювання системи економічних гарантій у випадку нестабільних 

ситуацій і розроблення заходів для контролю економічної стабільності; 
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− стимулювання колективного інвестування і його безпеки, посилення 
контролю за діяльністю інституційних інвесторів і їх податкове стимулювання, створення 
системи консолідованого врахування ризиків: використання широкого спектру 

інструментів для домогосподарств.  
Нині ми маємо враховувати також, що за стійке підтримання виконання 

контрактних зобов’язань відповідальність несе не стільки довіра, скільки зворотна йому 

сила, а саме соціальний контроль за поведінкою акторов всередині тісно пов’язаних 

організацій. Сподіваємось, що ситуацію в Україні покращать Фундаментальні принципи 

захисту прав споживачів фінансових посуг», розроблені OECP, а також рекомендації 
Стратегії захисту прав споживачів і фінансової грамотності в Україні на 2012–2017 роки, 

що була розроблена і презентована у 2012 р. Департаментом фінансового та приватного 

сектору у регіоні Центральної та Східної Європи і входить у Глобальну програму 

Світового банку з питань захисту прав споживачів та фінансової грамотності. Її 
ключовими завданнями є: 

1) розроблення комплексної концепції (стратегії) захисту прав споживачів 
фінансових послуг та план дій щодо її впровадження; 

2) впровадження відповідної інституційної структури зі створенням спеціальних 

департаментів за участю регуляторів ринку капіталу, Держспоживстандарту, 

Антимонопольного комітету, Міністерства освіти і науки, професійних асоціацій і 
неурядових організацій захисту прав споживачів; використання єдиних зразків основних 

даних про фінансові послуги, створення веб-сайтів з довідковою інформацією про 

середню вартість фінансових послуг, ефективні процентні ставки тощо;  

3) оновлення законодавства із захисту прав споживачів фінансових послуг 
відповідно до принципів ОЕСР та Світового банку, прийняття Закону України «Про 

захист прав споживачів фінансових послуг» або внесення змін у чинне законодавство; 

гармонізація українських законів, постанов, практики проведення нагляду і ринкової 
поведінки з директивами ЄС та найкращою міжнародної практикою: прийняття нових 

законів про страхування (Директива ЄС Solvency II та принципи IAIS), депозитні установи 

(банки та кредитні спілки), схеми житлового будівництва та інші схеми довгострокового 

накопичення (інвестування) заощаджень, стягнення заборгованості, банкрутство фізичних 

осіб;  

4) заснування незалежної інституції фінансового омбудсмену, створення 
внутрішніх департаментів розгляду скарг у фінансових установах, використання 
альтернативних механізмів вирішення спорів у судах загальної юрисдикції і третейських 

судах;  

5) запровадження національної програми відповідної фінансової просвіти для всіх 

ринків фінансових послуг: розроблення національної стратегії фінансової просвіти; 

спеціальне навчанням суддів, журналістів і вчителів;  перегляд матеріалів для початкових 

і середніх шкіл; посилення ролі споживчих організацій за допомогою відповідних грантів; 
проведення оновлених обстежень домогосподарств для з’ясування фінансової 
грамотності, щоб оцінити досягнутий прогрес; 

6) покращення ділової практики, управління і прозорості: вдосконалення механізму 

пруденційного нагляду, консолідація ринку професійних асоціацій за принципом один 

ринок – одна асоціація з обов’язковим членством, дотримання вимог щодо розкриття 
інформації, введення кодексів поведінки для всіх підсекторів фінансового сектору і 
фінансових установ, ліцензування колекторських компаній НБУ, вдосконалення 
механізму діяльності кредитних бюро з обміном даними між собою і переведення функцій 

нагляду за ними НБУ;  

7) створення нових фондів страхування (гарантування) заощаджень тільки після 
того, як буде виконано усе вищезазначене.  

Частина рекомендацій вже втілена або втілюється в життя. Основними заходами 

стали: 
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–  створення Всеукраїнської громадської організації захисту прав споживачів 
фінансових послуг (2009), яка надає безкоштовну юридичну допомогу клієнтам 

фінансових установ і складає список фінансових установ, що не виконують зобов’язань 
перед клієнтами. В Україні у 2010 р. Українська федерація страхування виступила з 
ініціативою прийняття Положення про розгляд скарг щодо порушень страховиками-

членами УФС законодавства про фінансові послуги, що можна вважати появою інституту 

фінансового омбудсмену; 

–  розроблення проекту Указу Президента «Про стратегію реформування 
системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг в Україні на 2012–2017 

роки» [7] на виконання першої рекомендації; 
– прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових 

послуг» від 22.09.11 р. [8]. Проте він не дає відповіді на запитання, який орган 

застосовуватиме санкції до порушника закону і в якому розмірі? Тож для збалансування 
інтересів кредиторів і споживачів фінансових послуг в Україні має з’явитись 
уповноважений орган; 

– набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб» від 21.09.12 р. [9], метою якого є захист прав і законних інтересів 
вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання 
залучення коштів до останньої, забезпечення ефективної процедури виведення 
неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.  

12 серпня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних 

осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» [10]. НБУ та Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб (ФГВФО) проголосили його орієнтованим виключно на посилення 
захисту інтересів вкладників. Серед нововведень – обов’язок банків вести базу даних про 

вкладників і встановлення кримінальної відповідальності за порушення порядку її 
ведення, а також фальсифікацію звітності з метою приховати неплатоспроможність 
банківської установи. 

Порядок ведення бази даних про вкладників визначає ФГВФО із забезпеченням 

можливості щоденного формування інформації про вкладників і відсотків за вкладами, 

зменшених на суму податку. Так, внесення керівником або іншою посадовою особою 

банку в базу даних про вкладників завідомо неправдивих відомостей, карається штрафом 

у 800–1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Та ж дія, вчинена повторно 

або за попередньою змовою групою осіб, – штрафом у 2000–3000 неоподатковуваних 

мінімумів з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років. Внесення керівником або іншою посадовою особою банку у 

звітність, представлену у ФГВФО, завідомо неправдивих відомостей – штрафом у 800–

1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Навмисне пошкодження або 

знищення керівником або іншою посадовою особою банку бази даних про вкладників чи 

вчинення дій, які унеможливлюють ідентифікацію вкладника за інформацією, наявною в 
базі даних про вкладників, або вчинення дій, наслідком яких є незаконне збільшення суми 

витрат ФГВФО, пов’язаних з виведенням банку з ринку, або унеможливлюють початок 
здійснення виплат коштів вкладникам неплатоспроможного банку відповідно до Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», – позбавленням волі на строк 
до чотирьох років з обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до десяти років. 
Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової установи, 

приховування її неплатоспроможності або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії 
такої установи, а саме внесення змін до документів або регістри бухгалтерського обліку 

або внесення у звітність фінансової установи завідомо неповних або недостовірних 

відомостей про угоди, зобов'язання, майні установи, у тому числі що знаходиться в 
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довірчому управлінні, або про фінансовий стан установи, або підтвердження такої 
інформації, надання такої інформації НБУ, опублікування або розкриття такої інформації 
в порядку, визначеному законодавством України, якщо ці дії вчинені з метою 

приховування ознак банкрутства або стійкої фінансової неспроможності або підстав для 
обов’язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії або визнання його 

неплатоспроможним, – караються штрафом у 800–1000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років. 

Також посилено певні критерії віднесення банків до категорії неплатоспроможних, 

а саме: невиконання банком протягом 5 робочих днів 2 % і більше своїх зобов’язань перед 

вкладниками та іншими кредиторами. Раніше для віднесення банку до 

неплатоспроможних він повинен був не виконувати 10 % своїх зобов’язань протягом 10 

робочих днів.  
Вжитими змінами скорочені деякі процедурні терміни при розрахунках з 

вкладниками неплатоспроможних банків. Так, уповноважена особа ФГВФО протягом 

одного робочого дня з дня отримання ним рішення про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідації банку формує перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за 
вкладами за рахунок ФГВФО, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню. 

Протягом трьох робочих днів виконавча дирекція ФГВФО затверджує реєстр вкладників 
для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування відповідно до наданого 

уповноваженою особою переліку вкладників. Виплати вкладникам, їх представникам та 
спадкоємцям починаються з наступного робочого дня (раніше ці терміни становили 3, 6 і 
7 днів відповідно). 

Крім того, ФГВФО зобов’язаний буде проводити стрес-тестування своїх учасників 
з метою розрахунку необхідного розміру базової річної ставки регулярного збору та 
оцінки фінансової стійкості Фонду в середньостроковій перспективі щонайменше один 

раз на три роки. З 1 січня 2017 року ФГВФО почне відшкодовувати кошти за вкладами 

фізичних осіб-підприємців.  
Разом з тим, Закон містить ряд норм, в чомусь обмежують права вкладників. 

Зокрема, це стосується переліку підстав, за якими ФГВФО може не відшкодовувати 

кошти вкладникам. Так, встановлено, що відшкодовуються кошти в розмірі вкладу, 

включаючи відсотки, за станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але 
не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на 
цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку [10]. Тобто у випадку 

«дроблення» вкладів вкладник зможе розраховувати тільки на одну виплату. 

Також ФГВФО не відшкодовує кошти: 

− розміщення на вклад у банку особою, яка є пов’язаним з банком особою або 

було такою особою протягом року до дня прийняття НБУ рішення про віднесення такого 

банку до категорії неплатоспроможних; 

− розміщення на вклад у банку особою, яка надає банкам професійні послуги 

як аудитор, оцінювач, у випадку якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття 
НБУ рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув 
один рік; 

− за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі 
отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, які не є поточними 

ринковими умовами відповідно до ст. 52 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку; 

− розміщені на рахунках, заарештованих за рішенням суду [10]. 

На нашу думку, доцільною також є ідея створення фонду гарантування депозитних 

вкладів і кредитних спілок, яка час від часу проголошується, проте досі механізм його 

творення не реалізовано. Такий фонд збалансує інтереси вкладників спілок і держави, 

підвищить довіру до перших, що приведе до збільшення депозитів і кредитів, що можуть 
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отримати позичальники. З іншого боку, подібні фонди створюються на інших ринках не 
під час рецесії, а підйому.  

До рекомендації Світового банку та вітчизняних заходів варто також додати: 

− розвиток інституції фінансових консультантів у сфері особистих фінансів; 
− запровадження тимчасової заборони колекторської діяльності щодо 

фізичних осіб із наступним її нормативно-правовим врегулюванням; 

− стимулювання розвитку небанківських фінансових посередників, які б 

займались також і мікрофінансуванням; 

− створення і розвиток спеціальних некомерційних організацій – суб’єктів із 
підвищення фінансової грамотності українців, з прозорою системою фінансування і 
суспільним контролем; 

− формування і диверсифікація мережі банківського обслуговування; 
− становлення агентської моделі продажу фінансових послуг; 
− стимулювання розвитку фондових магазинів (центрів) і спеціалізованих 

розгалужених мереж розміщення цінних паперів; 
− популяризація елементів самоменеджменту у веденні домашнього 

господарства (планування бюджету; контролю за ефективним використанням грошей) і 
електронних програм на кшталт «Home Money». Потрібно зазначити, що ні ЗУ «Про 

захист прав споживачів», ні антимонопольне або спеціальне банківське законодавство, ні 
жодне інше не спроможне за споживача вирішити абсолютно всі проблеми, які він має 
вирішувати для себе сам; 

− нормативно-правове закріплення і розвиток електронних грошей, технологій 

електронних і мобільних платежів, а також дистанційного фінансового обслуговування; 
− оволодіння базовими економічними знаннями з раннього віку, як це 

робиться у США. У підсумку сформується культура ділової комунікації, здатність 
відстоювати свої права, вести переговори, брати на себе ризики і працювати в команді; 

− популяризація ділових ігор із наближенням до реальної економічної 
ситуації; 

− створення гарячої лінії для консультування громадян з фінансових питань; 
− активне пропагування економічних знань у ЗМІ. Саме знання, 

інформованість спонукають людей у всьому світі користуватись пропонованими 

фінансовими послугами. Якщо відомостей недостатньо, то люди неадекватно сприймають 
послуги, що, у свою чергу, перешкоджає розвиткові деяким фінансовим ринкам та їх 

інститутам. За деякими дослідженнями, в інвестуванні завжди існує альтернативність 
варіантів і потенційний інвестор за негативних емоцій приймає рішення гірше, а через 
небажання докладати додаткових зусиль більшість людей взагалі прагнуть не приймати 

рішення і поводяться інертно. Інформація, яку фінансові установи повинні надавати 

споживачу, має бути доступною і зіставною. Однак фінансові установи не відповідають 
цьому критерію, наприклад на ринку кредитування готівкою реальні (ефективні) ставки 

досягають 100 %. Споживач же віддає перевагу роботі з простими і зрозумілими 

продуктами. Деякі установи в Румунії і Болгарії вже без проблем віддають потенційному 

позичальнику зразки кредитних договорів для детального вивчення у домашніх умовах. У 

такий спосіб важливо займатись не лише просвітництвом і підвищенням фінансової 
грамотності населення, а й формуванням у останніх відповідальності за свою інвестиційну 

поведінку.  

Висновки. Потрібно враховувати, як у конкретній країні взаємодіють неформальні 
інституції і людина, такими і будуть результати реформ і перспективи розвитку, зокрема і 
у фінансовому секторі, який також увібрав у себе генетичний код нації, а також розмаїття 
її інституційної пам’яті. 

Необхідним елементом дієвого фінансового сектору є інституційна довіра – довіра 
до фінансових інститутів, що будується на: дружніх стосунках, що виникли через тривалу 

взаємодію; інтересах, коли довіра до контрагента базується на оцінці його вигод і втрат 
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від ослаблення партнера; етичних цінностях і нормах, які поділяються останнім і 
породжують фінансову поведінку, що заслуговує на довіру. З метою її підвищення 
необхідним є розвиток системи гарантування вкладів, яка збалансує інтереси фінансових 

установ, вкладників і держави, підвищить довіру до перших, приведе до збільшення 
депозитів і кредитів, що можуть отримати позичальники. З метою активізації 
інвестиційної активності домогосподарств запропоновано розширити рекомендації 
Світового банку і вітчизняні ініціативи.  
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Анотація. В даній статті досліджено місце фундаментального та технічного аналізу в торговій 

системі трейдингу. Розглянуто основні моделі та положення аналізу. Запропоновано методи складання 

торгового плану для спрощення систем торгівлі. Зроблено висновки щодо необхідності впровадження 
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Аннотация. В данной статье исследовано место фундаментального и технического анализа в 

торговой системе трейдинга. Рассмотрены основные модели и положения анализа. Предложены методы 

составления торгового плана для упрощения систем торговли. Сделаны выводы о необходимости 
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Постановка проблеми. Науково-технічний прогрес та інформаційно-комунікАцій-

ний прорив сприяли розвитку та зміні якості в сфері біржової торгівлі.  На сьогодні при 

грамотному володінні інформацією та набором певного масиву даних, кожен інвестор , 

знаходячись будь-де може збільшувати та нарощувати свої доходи. Однак, на сьогодні 
існує проблема нерозумного розподілу інформації , або взагалі нехтування нею в прий-

нятті рішень. Це зумовлено тим, що більшість інвесторів, трейдерів застосовують техніки 

«скальпування» та спираючись на інтуїтивний аналіз, грають на коливаннях ринку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Даній проблематиці приділяло увагу 

чимало вітчизняних та закордонних науковців , а саме дослідженну фундаментального та 
технічного аналізу такі вчені як: Г.І. Андрєєва, С.Б. Барангольц, І.М. Боярко [1], 

А.А.Ерлих [2] , М.С. Кан [3], Л.А. Лутай [4], В.А. Нецветаєв, О. В. Марковець, 
Д.С. Тарасюк, Г.Г. Старостенко, І.А. Химич[6], Д.К. Швангер [7]. Окрім цього, 

становлення інтернет-торгівлі цінними паперами, відображено в працях таких науковців 
як: Л.М. Киш, А.Г. Щербина, С.О. Дзюба, С.В. Ткаченко. Незважаючи на кількість 
наукових праць, існує необхідність в комплексності оцінки та поєднанні методів для 
здійснення торгівлі цінними паперами. 

Метою статті є висвітлення методів технічного та фундаментального аналізу, які в 
поєднанні є механізмом забезпечення прийняття вірних рішень в ході інтернет-трейдингу 

та відображення цих методів на практиці . 
Виклад основного матеріалу.  

В основу аналізу на фондових біржах існує два способи аналізу: 

- фундаментальний - традиційний економічний аналіз, який передбачає 
дослідження зовнішніх по відношенню до біржі факторів, що впливають на рівень 
біржових котирувань; 

- технічний - специфічний аналіз, який займається вивченням динаміки біржового 

ринку[4]. 

Розглянемо детальніше кожен з цих видів аналізу відповідно до специфіки їх 

здійснення.  
Отже, розпочнемо з фундаментального аналізу.  

Фундаментальний аналіз– підхід до аналізу фінансових ринків на основі вивчення 
фінансово-економічної інформації, яка, ймовірно, впливає на динаміку активу або 

фінансового інструменту[5]. 

Фундаментальний аналіз – метод прогнозування майбутніх змін цін аналізованих 

акцій на підставі економічних, політичних та інших суттєвих чинників і показників, які 
вірогідніше за все чинитимуть вплив на попит і пропозицію цих цінних паперів. 

Основоположниками теорії фундаментального аналізу для фондових ринків 
вважаються Бенджамін Грехем та Девід Додд, які видали в 1934 році в США книгу під 

назвою «Аналіз цінних паперів». Автори визначали фундаментальний аналіз як для 
передбачення майбутніх біржових цін на акції. Для підвищення результативності торгів на 
біржі вони пропонували вивчати «фінансові показники, доходи і дивіденди компанії, а 
також стан навколишньої економіки»

[6]

. 

Основні положення, що лежать в основі фундаментального аналізу[1]: 

− На розвиненому ринку цінних паперів ціна акції надзвичайно чутлива до 

фундаментальних чинників, пов’язаних з підприємством. 

− Поточні коливання цін – це певний природний фон, на який можна не 
зважати з точки зору загального стану справ. 

− Ринкові котирування цін акції є пасивним відображенням справжньої 
вартості акції, яка лежить в їх основі, й це відображення так чи інакше співвідноситься з 
активами, які стоять за кожною акцією. 

Головною метою фундаментального аналізу є визначення руху ціни на той чи 

інший базовий актив, шляхом аналізу інформаційного масиву даних , який дає змогу 

встановити справедливу ціну на актив , який знаходиться в обігу, при цьому інформація 
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має бути доступною , чесною та прозорою. Однак на зарубіжних ринках доволі часто 

купують інсайдерську інформацію, яка дає змогу обійти знання інших торговців та 
прийняти рішення, яке принесе прибутки. 

До основних показників на які слід звертати увагу в прийнятті інвестиційного 

рішення мають належати такі: 
- стан промисловості в країні; 
- ВВП; 

- роздрібна торгівля та запаси на складах оптової торгівлі; 
- торговий баланс; 
- інфляційні показники; 

- облікова ставка; 
- безробіття та зайнятість (не враховуючи аграрний сектор); 

- сектор нерухомості 
Окрім цього необхідно спостерігати за виступами глав компаній , акції яких є 

об’єктом торгівлі . При торгах на валютних ринках особливе місце посідають вистуи глав 
центральних банків країни , так наприклад, виступ глави Швейцарського Національного 

Банку Лумьєра про незацікавленість Швейцарії в сильній власній валюті 29 вересня 1995 

року призвів до стрибка швейцарського франка з рівня 1.1400 до 1.1480 протягом 

декількох хвилин, і далі до рівня 1.1580 протягом наступної години.  

Іншим прикладом може бути виступ відомого економіста Бергстейна, що разом з 
несподіваними цифрами торговельного балансу США, що погіршився, і чеканнями, що не 
виправдалися, із приводу додаткового бюджету Японії привів до катастрофічного обвалу 
ієни протягом менш чим двох днів з оцінки 104.55 до 97.15, звівши до нуля двотижневі 
зусилля Центрального банку Японії і Федеральної Резервної Системи США. Досить часто, 

особливо при наявності визначених умов, виступ тієї або іншої особи може не тільки сильно 

вплинути на поводження тієї або іншої валюти, але й в корені змінити ситуацію на ринку. 
В таблиці 1 відображено варіанти реакції ринку на фундаментальну подію. 

Таблиця1 

Варіанти реакції ринку на фундаментальну подію, що відбулася 

Чекання ринку Динаміка ціни 

У цілому виправдалися Сильних змін не буде 
Ринок недооцінив даний 

фактор 

Продовження діючої динаміки з прискоренням у момент 
появи події 

Виявилися помилковими Можна чекати сильної зміни курсу в напрямку, 

протилежному попередній 

[Джерело: Лутай Л.А. Теоретичні аспекти аналізу та прогнозування цін на 
біржових ринках  [тект] / Л.А. Лутай, Г.В. Козицька //  Економічний вісник Донбасу. – 

2013. – № 3 (25). – Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/evd/ 

2011_3/28.pdf. - Назва з екрана.] 
 

Якщо фундаментальна новина суперечить діючому трендові, то час її впливу на 
динаміку ринку може обмежитися годиною або декількома годинами. Якщо ж 

фундаментальний фактор підтверджує тренд, то відбувається його деяке прискорення з 
наступним можливим відкотом. 

Цикл життя фундаментальних факторів: 
Короткий цикл: не більш однієї доби; характерний для всіх несподіваних новин. 

Довгий цикл: від декількох тижнів до декількох років; усі фактори, зв'язані з 
загальним станом національної і світової економіки (динаміка інфляції, безробіття і 
процентних ставок і т.п.).  Розглянемо основні напрямки економічної політики урядів 
розвинутих країн.

[3]

. 

Технічний аналіз - це сукупність методів прогнозування тенденцій зміни цін і 
майбутніх тенденцій на фондовому ринку, заснованих на обробці графічної інформації 
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історичних змін показників ринку і виконанні статистичних розрахунків з використанням 

графічного представлення інформації[1]. 

Технічний аналітик виходить з уявлення, що всі фундаментальні причини опосеред-

ковано відображаються в цінах ринку цінних паперів. Основними об’єктами технічного ана-
лізу є попит і пропозиція цінних паперів, динаміка обсягів операцій з купівлі-продажу їх, і 
особливо – динаміка ринкових цін. Прихильники технічного аналізу схильні до заперечення 
прямого впливу змін дохідності компанії й ризику інвестування на вартість акцій. 

Основними принципами технічного аналізу є: 
- ціна включає в себе всі фактори; 

- рух на ринку завжди має направлення; 
- історія на ринку має циклічний характер та повторюється. 
На ринку існує три види трендів: 
- спадаючий; 

- зростаючий; 

- боковий. 

Якщо с першими двома видами тренду зрозуміло їх направлення , то боковий 

тренд розглядається в середині каналу, коли ціна довго знаходиться на одному місці. 
Даний тренд є важливий в моменти пробиття ліній та формуванні фігур технічного 

аналізу. Будь-який тренд графічно представлений у вигляді «коридору» побудованого за 
допомогою ліній опору та підтримки. 

Опір – це рівень або область на графіку вище ринку, де прагнення продати досить 
сильно й може протистояти тиску покупців. У результаті ріст припиняється, і ціни знову 

починають іти вниз. Якщо "бики" зберуться із силами або "ведмеді" послаблять свою 

хватку, то ціна, швидше за все, проб'є встановлений раніше рівень опору[7]. 

Лінія підтримки   з'єднує важливі мінімуми (низи) ринку. Виникнення й існування 
ліній підтримки обумовлено процесами, протилежними тим, які створюють лінію опору. 
Тут "бики" міняються місцями з "ведмедями". Продавці є активними гравцями на ринку, 

які штовхають ціну вниз. Чим більш активними будуть продавці, і чим більш пасивними 

будуть покупці, тим імовірніше, що рівень лінії підтримки буде пробитий й ціна піде вниз. 
Потрібно розрізняти такі поняття як лінія опору (підтримки) і рівень опору 

(підтримки). Лінія – це пряма, проведена через максимуми або мінімуми цін. Рівень – це 
певне значення ціни. Простіше кажучи, рівень – це горизонтальна лінія[2]. 

 

 

Рис. 1 Побудова трендових ліній 

[джерело: побудовано автором за допомогою торгової платформи Metatreder4] 
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Об’єм торгівлі також відіграє важливу роль для прогнозування і являє собою 

другорядний фактор. Використання об’єму торгівлі – більш специфічний метод, ніж 

прогнозування за допомогою ціни, тому він застосовується рідше [7]. Професійний 

технічний аналіз зазвичай проводиться з використанням максимальної кількості 
доступних індикаторів, в ідеалі – всіх трьох. Саме тому думка Чарльза Доу про технічний 

аналіз як ,,прогнозування цін на основі їх руху не зовсім точно відповідає дійсності. 
Технічний аналіз являє собою метод прогнозування ціни за допомогою 

дослідження цінових графіків попередніх періодів. Найпоширенішою сферою 

застосування технічного аналізу є фондові та валютні ринки.  

Важливу увагу в технічному аналізі також необхідно надавати індикаторам 

трендовим та осциляторам. Індикатори на ринку слугують для позначення надійних 

точок входу в ринок та прогнозування майбутньої ціни. 

Для кожного трейдера є дієвим той чи інший індикатор. Мною було виокремлено 

наступні індикатори , які є дієвими за будь якої ситуації на ринку: 

- Moving Averege – індикатор, що відображає переходи різних періодів , точки 

пересікання яких дають сигнал на покупку чи продаж активу; 

- RSI- осцилятор, що поділяє ринок на зони перекупленості та 
перепроданості, та допомагає знайти точки входу в угоду. 

 

Рис. 2 Відображення індикаторів торгівлі 
[джерело: побудовано автором за допомогою торгової платформи Metatreder4] 

 

В верхній частині графіку відображено індикатор Moving Averege дві лінії 3-

го(помаранчева) та 5-го(зелена) порядку за умови, що лінія меншого інтервалу пересікає 
лінію більшого інтервалу знизу вверх – це є сигналом на покупку, якщо ж навпаки - на 
продаж. 

Лінія що позначена блакитним кольором є індикатором RSI , його дія полягає в 
наступному коли індикатор вдруге пересікає лінію в 70 пунктів , це є сигналом точки 

входу на продаж, лінію в 30 пунктів – на покупку. 

Поєднуючи знання фундаментального аналізу трейдер/інвестор складає для себе 
торговий план, який є обов’язковим для послідовного та чіткого прийняття рішень. 
Оптимально торговий план має складатися з наступних пунктів: 

1. Вибір фінансового інструменту. 

2. Визначення часових інтервалів торгівлі. 
3. Аналіз ( фундаментальний та технічний : пошук новин, пошук фігур, 

побудова тренду, індикатори) 

4. Ціна входу ( ціна максимальних втрат та бажаного прибутку) 

5. Кількість лотів 
6. Побудова планів на випадок повороту ринку. 
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Висновки. Отже, в прийнятті рішень інвестор керується висновками, які він 

отримує завдяки проведенню фундаментального аналізу, які в свою чергу допомагають 
визначити з одного боку поводження цін та ринку в різних умовах під впливом зовнішніх 

факторів, а з іншого боку це проведення аналізу на основі математичних розрахунків та 
візуального аналізу графіків, що визначають положення тренду та дають можливість 
проаналізувати його майбутній ріст чи спад. Тому доцільно на ринку при складанні 
торгового плану керуватися багатьма факторами в прийнятті рішень, тому що лише в 
об’єднанні цих методів можна досягти бажаного результату.  
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Анотація. У статті розглянуто сучасний стан та проблеми сільських територій України, 

досліджено основні тенденції їх розвитку, а також окреслено основні напрями державної політики щодо 

вирішення існуючих проблем. 

Ключові слова: сільська територія, розвиток сільських територій, держава, бюджет. 

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние и проблемы сельских территорий 

Украины, исследованы основные тенденции их развития, а также определены основные направления 

государственной политики по решению существующих проблем. 

Ключевые слова: сельская территория, развитие сельских территорий, государство, бюджет. 

Annotation. The modern condition and problems of rural areas in Ukraine are considered in the article. 

Studied the main tendencies of their development and the main directions of the state policy by decision of existing 

problems. 

Keywords: rural area, rural development, state, budget. 

 

Постановка проблеми. Протягом періоду незалежності України проблема 
розвитку сільських територій постійно знаходиться у центрі уваги вітчизняних політиків, 
вчених-економістів, громадських діячів, експертів та звичайних пересічних громадян. 

Адже сільські  території займають важливе місце в соціально-економічному житті нашої 
держави, так як на них проживає третина населення України. 

Сьогодні актуальними проблемами, що постали на заваді сталому розвитку 

сільських територій можна назвати зубожіння сільського населення,  високий рівень 
безробіття, відсутність державної  програми підтримки розвитку села. 

Ринкові перетворення в економіці та зміни у формах власності, криза, що 

затяглася, викликали спад виробництва й погіршення якості життя сільського населення. 
Обумовлені цими й іншими факторами зміни на селі створюють принципово нову 

ситуацію, що спричиняє необхідність об'єктивного наукового осмислення процесів, які 
відбуваються, і вироблення заходів, спрямованих на розвиток економіки й соціальної 
сфери села. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вирішення проблем 

розвитку сільських територій зробили вітчизняні вчені-економісти О. М. Бородіна [1], Т. 

В. Гоголь [2], В. К. Збарський [3,4], А. В. Лісовий [5], В. В. Мамонова [6], О. І. Павлов [7]. 

Хоча в їх працях здійснено ґрунтовний аналіз проблем розвитку сільських територій та 
запропоновано безліч шляхів їх вирішення, ситуація на селі і до сьогодні залишається 
критичною. Економічний занепад сільських територій, екологічна, демографічна та 
соціальна проблеми створюють необхідність подальшого дослідження та пошуку шляхів 
вирішення проблем розвитку сільських територій. 

Постановка завдання. Метою статті є окреслення проблем розвитку сільських 

територій та пошук шляхів для їх розв’язання. 
Виклад основного матеріалу. 

Розвиток сільських територій є одним з найбільш пріоритетних напрямків 
державної політики, оскільки площа сільських територій складає понад 90 % від усієї 
площі України, вони формують продовольчу безпеку та значну частку експортного 

потенціалу держави. Але на жаль, нинішній рівень розвитку сільських територій не 
відповідає світовому рівню та стандартам країн ЄС. 

Сільські території мають проблеми, які характеризуються такими факторами: 

нерозвиненістю сільської економіки; різницею доходів селян та міських жителів; бідністю 

населення; низьким рівнем освіти; демографічною кризою; політичною слабкістю; 

забрудненням навколишнього середовища; погіршенням охорони здоров’я сільських 

жителів; недосконалістю виробничої і соціальної інфраструктури. Міграція сільського 

населення через непривабливість ведення бізнесу в сільській місцевості суттєво знижує 
ефективність використання ресурсів сільських територій, тому що природні ресурси 

залишаються в розпорядженні органів державної влади або великих приватних структур. 

Свій відбиток накладає також інформаційна ізольованість та втрата цінностей традиційної 
сільської культури. 

Проблеми в сільській місцевості негативно впливають на розвиток сільських 

територій, обмежують можливості формування та використання соціально-економічного 

потенціалу села, спричиняють виникнення проблем у сільськогосподарському 

виробництві та супроводжуються руйнацією традиційного укладу сільського життя [3]. 

До небезпечних меж активізувались міграційні процеси за схемами: село→місто, 

село→країни зарубіжжя. Міграційний відплив, особливо сільської молоді, є додатковим 

чинником деградації українських сіл [8, с. 5]. 

Високі темпи зменшення чисельності сільського населення та відтворення 
трудових ресурсів ставлять під загрозу не лише можливість розвитку сільських територій, 

а й саме їх існування. 
Зокрема, гострою проблемою є критично низький рівень забезпеченості сіл 

медичними закладами та медичним обслуговуванням. Дефіцит медичних установ, 
відсутність кваліфікованих медичних працівників, нестача автомобілів швидкої допомоги 

та спеціалізованого устаткування створює ризик перетворення сільських поселень у 

безлюдні території. 
У незадовільному стані в селі перебувають об’єкти освіти, охорони здоров’я та 

культури. Щорічно закривається понад 200 закладів середньої освіти, на черзі стоять 
школи, де навчається менше 100 дітей. Наявна матеріальна база культурно-побутових 

об’єктів не відповідає нормам. З бюджетів сіл, селищ та міст районного значення до 

районних бюджетів передано утримання закладів дошкільної освіти, палаців культури, 

клубів та бібліотек. У децентралізованій моделі управління саме громада мала б приймати 

рішення про розподіл коштів між місцевими установами. Надання органам місцевого 

самоврядування змоги самостійно фінансувати школи та лікарні також сприяло б 

зростанню якості місцевої влади через підвищення конкуренції. Також доцільно було б 

застосувати досвід Польщі у створенні громадсько-активних шкіл. Сільська громада, 
утворивши громадську організацію чи об’єднавшись з уже існуючою, опікується 
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навчальним закладом. При цьому школа, як і раніше, отримує гроші від держави, а також 

користується ресурсами, наданими або залученими громадською організацією. Це кошти 

благодійників, державні гранти, гроші, отримані від продажу продукції власного 

виробництва, оренди приміщень. Запроваджуючи такі школи, можна не тільки надавати 

освітянські послуги для учнів, але й розвивати громаду, залучати батьків і жителів села до 

вирішення соціальних та інших проблем, які стоять як перед школою, так і перед 

громадою.  

Надзвичайну стурбованість сьогодні викликає екологічний стан навколишнього 

середовища в Україні і в першу чергу це стосується земельних ресурсів – найважливішого 

чинника існування біосфери і соціально-екологічного розвитку суспільства. Земельні 
ресурси  рівною мірою мають вирішальне значення як для екології, так і економіки. Їх 

специфіка як основного засобу виробництва  в сільському господарстві полягає в тому, що 

за умов раціонального та екологобезпечного використання вони по суті не втрачають 
своїх властивостей, насамперед родючості, і тому в певному розумінні їх можна вважати 

самовідновлюваним природним ресурсом. 

Сьогодні в Україні лише один з кожних 10 га сільськогосподарських угідь має 
більш-менш задовільний екологічний стан, широко розповсюджена водна і вітрова ерозії 
ґрунтів, а площі рекультивації порушених земель багаторазово скоротились. 

В Україні система політичних заходів щодо розвитку сільських територій 

формується відповідно до визначених державою пріоритетних цілей та з урахуванням 

інтересів конкретних регіонів. Так, у лютому 2010 р. на засіданні Кабінету Міністрів 
України схвалено «Концепцію Державної цільової програми сталого розвитку сільських 

територій на період до 2020 року». Мета даної програми полягає у підвищенні рівня життя 
сільського населення, охороні навколишнього природного середовища, збереженні 
природних, трудових і виробничих ресурсів, підвищенні конкурентоспроможності 
сільськогосподарського виробництва. Концепція передбачає шляхи і способи розв'язання 
проблем сільських територій. Так, зокрема, планується створення сприятливих умов для 
проживання населення на сільських територіях шляхом впровадження соціальних 

стандартів і нормативів відповідно до європейських, розвиток об'єктів соціальної 
інфраструктури, сприяння створенню комунальних підприємств для побутового 

обслуговування сільського населення та благоустрою сільських населених пунктів, 
підвищення якості освітніх послуг, розвиток сільського аграрного туризму, народних 

промислів, підприємництва, розвиток органічного сільськогосподарського виробництва, 
організація гуртово- роздрібних ринків сільськогосподарської продукції тощо. Виконання 
Програми повинно забезпечити підвищення рівня зайнятості та збільшення доходів 
сільського населення, розвиток інженерної та соціальної інфраструктури сільських 

населених пунктів і поліпшення екологічної ситуації у сільській місцевості. Видатки для 
виконання Програми будуть здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів, а також сільських і селищних громад, приватних інвестицій. Крім того, 

залучатиметься і міжнародна технічна та фінансова допомога [9]. 

Водночас, на практиці більшість урядових заходів не дають очікуваного ефекту, а 
окремі позитивні тенденції нівелюються погіршенням соціально- демографічної ситуації 
на селі, посиленням монополізації аграрного ринку, тіньовим обігом земельних ресурсів 
тощо. Як наслідок українське сільське господарство залишається одним із найбільш 

проблемних секторів вітчизняної економіки, а інволюційні процеси на сільських 

територіях сьогодні перебувають у центрі уваги вітчизняних науковців, політиків, 
представників громадськості. Натомість у країнах ЄС розвиток сільських територій 

забезпечує належний рівень життя їхніх мешканців, а економічні аспекти життєдіяльності 
європейського села відзначаються багатофункціональністю та сталим зростанням [14]. 

Важливою складовою державної політики розвитку сільських територій є 
організація та формування ринку земель. Основними принципами здійснення земельної 
реформи повинні стати подолання монопольних тенденцій на ринку землі і встановлення 



 121 

багатосуб’єктності права власності на земельні ресурси. Основними акцентами державної 
політики розвитку сільських територій повинні також виступати соціальність їх розвитку, 

ефективне ведення сільського господарства, деаграризація та збереження природного 

середовища села. 
Передумовою забезпечення самодостатнього розвитку сільських територій є 

завершення проведення адміністративно-територіальної реформи, яка б передбачала 
здійснення реформи інститутів державної влади, реформу місцевого самоуправління 
(максимальна децентралізація) та територіальну реформу. Потрібно визначити територію 

юрисдикції кожної сільської територіальної громади. Впроваджуючи європейську 

практику місцевого самоврядування місцева громада повинна мати в своєму 

розпорядженні всі наявні на її території землі. В такому випадку громаду слід наділити 

максимальним об’ємом повноважень та функцій, що дозволить їй вирішувати більшість 
проблемних питань території [11]. 

Оптимізація бюджетної підтримки заходів з розвитку сільських територій має 
спрямовуватись на забезпечення покращання умов життя селян, а саме: на реформування і 
розвиток комунального господарства, на розвиток інженерних комунікацій, зв’язку та 
телекомунікацій. Важливого значення набуває також державна підтримка розвитку у 

сільській місцевості малого підприємництва у галузях, не пов’язаних з сільським 

господарством: надання послуг, торгівля. Це дозволить не лише покращити рівень життя 
селян, а й забезпечити частину з них роботою, причому не сезонного характеру. 

Покращанню рівня життя сприятиме також бюджетна підтримка розвитку соціальної 
сфери села: розширення мережі закладів охорони здоров’я, освіти, побутового 

обслуговування та культури, фізичної культури та спорту. Відсутність зазначених закладів 
та установ у сільських населених пунктах у поєднанні з неможливістю працевлаштування 
спонукає молодь виїжджати у пошуках більш заможного та влаштованого життя до міст. 

Нині ж суттєвих змін зазнало фінансування та інвестиційне забезпечення 
соціально-економічного розвитку інфраструктури сільських територій. Якщо раніше 
сільським бюджетам надавалася державна підтримка у вигляді асигнувань, то в 2015 році 
вона кардинально змінилась. Законодавчі бюджетні зміни, які Рада поспіхом ухвалила 
наприкінці 2014 року, призвели до того, що сільські та селищні ради фактично були 

позбавлені частини доходів. Але незабаром були прийняті поправки, що дали можливість 
зберегти місцеве самоврядування на селі шляхом фінансового забезпечення сільських та 
селищних рад за рахунок коштів бюджетів районів. 

Ухвалені зміни до Бюджетного кодексу відводять місцевим бюджетам 25% від 

рентної плати за видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, окрім  нафти 

і природного газу, а не 0%, як було запропоновано влітку (до 2015 року ця частка складала 
50%). Такий перерозподіл де-факто стає чинником централізації бюджетних грошових 

потоків. Також наповнення місцевих бюджетів має відбуватися за рахунок акцизного 

податку від реалізації через роздрібні мережі пива, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів, нафтопродуктів, біодизеля і скрапленого газу, надходження від ліцензій на право 

експорту, імпорту та оптової торгівлі алкогольною та тютюновою продукцією і низку 

інших зборів, але на практиці виявилося, що в сільській місцевості такі доходи є дуже 
незначними та не становитимуть суттєвої допомоги бюджету. 

Згідно закону про добровільне об’єднання територіальних громад [13] залишаться 
тільки два рівні - обласний (місто обласного значення) та районний або «об’єднана 
громада». Об’єднана територіальна громада матиме певні фінансові преференції від 

держави, у тому числі на місцях залишатимуть 60% ПДФО, тобто суттєва самостійність 
для них зберігатиметься, а ті громади, що не об’єдналися, залишаться у скрутному 

становищі та при мізерних повноваженнях. Формально, ліквідація рівня громади 

суперечить принципу субсидіарності, який передбачає, що послуги громадянам повинні 
надаватись на найнижчому можливому рівні. Переважна більшість сільських громад не 
готова до об’єднання, бо вважають, що якість послуг населенню суттєво знизиться, тобто 
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вони так само не матимуть права голосу щодо організації базових послуг у своєму 

населеному пункті чи районі міста, оскільки все буде вирішуватися на рівні району 

(міста), принаймні поки не будуть створені «об’єднані громади», на що може піти чимало 

часу. Отже, більшість людей не відчують децентралізацію на практиці. 
Аналізуючи новий Бюджетний кодекс, можна дійти до висновку, що хоча, на 

перший погляд, у ньому зроблено кілька кроків до децентралізації, але насправді без 
відповідних змін до законів «Про місцеве самоврядування» та «Про адміністративно-

територіальний устрій», ці зміни можуть призвести до ще більшої централізації. Це буде 
залежати від розподілу повноважень між місцевими адміністраціями та місцевими радами 

в кожній конкретній області чи районі. 
Висновки. Сучасний розвиток сільських територій України є загальмованим 

значною кількістю проблем у різних сферах життєдіяльності. Як наслідок, з кожним 

роком дедалі більше зростає значимість заходів, спрямованих на покращення соціально-

економічного стану вітчизняного села. Особливе значення для розвитку сільських 

територій України має розробка та реалізація Концепції Державної цільової програми 

сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року». Її метою є забезпечення 
сталого розвитку сільських територій, підвищення рівня життя сільського населення, 
збереження природних, трудових і виробничих ресурсів, охорона навколишнього 

природного середовища, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського 

виробництва. 
В процесі формування в Україні програми сталого економічного розвитку 

важливим є досвід європейських країн. У країнах Європи стійкий економічний розвиток 
сільських територій – це головний аспект програми розвитку Європейського Союзу, 

фундаментальний принцип усієї економічної політики.  

Україна має значний потенціал як виробник сільськогосподарської продукції та 
продуктів харчування, але використовує його в незначній мірі, про що свідчать низькі 
обсяги виробництва агропромислової продукції, низька врожайність 
сільськогосподарських культур при суттєвій частці сільськогосподарських угідь та 
великій кількості зайнятого у сільському господарстві населення.  

Низький рівень державної підтримки та недосконалість програм розвитку 

сільських територій свідчить про незацікавленість держави у вирішенні першочергових 

проблем даних територій. В умовах нинішньої кризової ситуації державна політика 
повинна базуватися на підвищенні рівня якості життя на селі та природного приросту 

сільського населення, поліпшенні родючості ґрунту й екологічної ситуації в сільських 

районах, підвищенні ефективності сільського господарства та диверсифікації сільської 
економіки в цілому.  

Отже, забезпечення сталого розвитку сільських територій стане можливим за умов 
активізації ролі держави щодо підтримки нею соціально-економічних процесів на селі та 
посилення владних повноважень органів державного і місцевого управління та 
громадськості. 
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Анотація. У статті проаналізовано основні напрямки впливу офшорів на систему оподаткування 

не офшорних країн. Визначено базовий механізм впливу офшорів на систему оподаткування не офшорних 

країн. Досліджено деякі прояви впливу офшорів на систему оподаткування. 
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на систему оподаткування. 

Annotation. In article it is analyzed basic directions and mechanisms of offshore influence on system of 

taxation in non-offshore countries. Described the basic structure of mechanism of offshore influence on system of 

taxation and outlined some aims of offshore influence in real economy. 

Key words: offshore, influence of offshores, direction of influence, aim of influence, mechanism of offshore 

influence, influence on system of taxation. 

 

У сучасному світі офшори є ключовим інструментом у структурі багатьох 

механізмів мінімізації податкового навантаження. Зазвичай вони використовуються для 
виведення і накопичення прибутків без їх оподаткування у країні отримання. Результатом 

є суттєве скорочення податкових платежів у країні отримання прибутків і створення пулу 

вільних коштів у офшорі. На сьогодні, згідно інформації Tax Justice Network, таким чином 

до офшорів виводиться біля 255 млрд доларів США щороку. Іншою причиною 

використання офшорів є збереження коштів в умовах політичної чи економічної 
нестабільності всередині країни, де були отримані прибутки. Як наслідок, кошти взагалі 
виводяться із обігу і або зберігаються на офшорних рахунках, або працюють у фінансових 

системах більш розвинених і більш політично та економічно стабільних країнах. Тобто, 

найбільш явним впливом офшорів на систему оподаткування не офшорних країн є 
створення більш сприятливих податкових умов. Однак, дане питання потребує більш 

детального дослідження, оскільки зменшення рівня податкових платежів призводить до 

більш багатосторонніх наслідків. 
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Дослідженням поставленої проблематики займались провідні вітчизняні вчені, 
серед яких В.Геєць, В.Андрущенко, А.Мещеряков, М.Карлін, О.Манзюк та інші. Також 

окреслена проблема частково висвітлена у працях іноземних вчених, серед яких 

Б.Хейфец, Н.Саксон, Р.Мерфі, А.Зороме та інші. 
Теорія впливу у гуманітарних науках, таких як психологія, передбачає, що вплив 

одного явища на інше відбувається через контакт, природа якого може бути як 
матеріальною, так і нематеріальною. Матеріальна природа контакту виражається у системі 
прямих зв’язків між джерелом та об’єктом впливу, тоді як нема реальна розглядається як 
напрям метафізичного впливу. Матеріальна природа контакту для кожної наукової сфери 

є різною, причому для точних наук нематеріальна природа контакту не розглядається, 
оскільки не може бути представлена у описово-цифровому вигляді [1]. 

Виходячи із специфіки міжнародних відносин, яка полягає в тому, що вони умовно 

поділяються на контакти у політичній, соціальній та економічній сферах із подальшою 

специфікацією контактів, основними напрямками впливу офшорів на національну систему 

оподаткування можна назвати політичний, соціальний та економічний (Рис.1).  

 

 

Рис. 1. Основні напрямки впливу офшорів на національну економіку 

 

Джерело: авторська розробка. 

На основі проведеного дослідження можна виокремити загальну структуру 

механізму впливу офшорів на систему оподаткування. У графічному вираженні його 

представлено на рис.2. 
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Рис. 2. Загальна структура механізму впливу офшорів на систему оподаткування 

 

Джерело: авторська розробка 

Узагальнено політичний вплив офшорів, як і будь-який інший вплив [2], 

поділяється на прямий та непрямий.  

Прямий політичний вплив офшорів на національні економіки та національні 
системи оподаткування, у зв’язку з тим, що офшори на світовій політичній арені 
представлені як окремі країни або невеликі групи країн, які за своєю політичною вагою у 

світовій спільноті є швидше спостерігачами, аніж активними учасниками, розглядається 
нами як статистично не значимий. Також це пов’язано з тим, що значна частина офшорів у 

минулому були залежними територіями в першу чергу від Великобританії та Нідерландів, 
і сьогодні їх зовнішньополітична та військова політики досі знаходяться у віданні 
названих країн. Тобто, будь-які прямі методи політичного впливу для офшорів є 
неможливими, оскільки на міжнародній політичній арені вони можуть діяти лише в 
рамках політичної стратегії, що будується такими країнами як Великобританія чи 

Нідерланди. Водночас окремі офшори, всередині офшорного сектору світової економіки 

можуть проявляти певні елементи прямого політичного впливу, однак такий вплив є 
територіальним, тобто може бути спрямованим виключно на найближчі країни (які 
зазвичай є офшорами через особливості географічного групування офшорів), і не може 
бути орієнтованим на не офшорні країни. Непрямий політичний вплив ми поділяємо на 
явний та прихований. Явний непрямий політичний вплив полягає в тому, що офшори в 
рамках політичних стратегій таких країн як Великобританія, США, Нідерланди тощо, 

вносять свою незначно долю впливу за рахунок того, що стимулюють національні 
економіки до розширення політичних контактів та поглиблення співпраці у аспекті 
мінімізації впливу офшорів на національні системи оподаткування. Тобто офшори 

виступають спільною політичною ціллю проти якої борються уряди більшості країн. 

Прихований непрямий політичний вплив офшорів на національні системи оподаткування 
ми розглядаємо у аспекті розвитку явища податкової конкуренції між окремими країнами, 

яка знаходить своє відображення у використанні механізмів зменшення ставок певних 

податків як інструментів політичної боротьби, які можуть залишитись у декларативному 

стані або бути імплементовані. Декларативний стан прояву прихованого непрямого 

політичного впливу офшорів проявляється у тому, що до влади приходять політики, які 
ліберально відносяться до податкових послаблень, в тому числі й офшорів. У випадку 

імплементації відбувається синергетичне поєднання усіх проявів прихованого непрямого 

впливу офшорів на національну систему оподаткування, що в кінцевому результаті 
призводить до зменшення податкових доходів бюджету. Тобто непрямий прихований 

політичний вплив офшорів відбувається через механізми політичної боротьби всередині 
не офшорної країни і відображається у поступовій лібералізації податкової політики. 

Соціальний вплив офшорів на національні податкові системи, на нашу думку, є, в 
першу чергу, культурним впливом і поділяється на прямий та непрямий. Прямий 
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соціальний вплив на національні системи оподаткування має географічну прив’язку, тобто 

чим ближче до офшору, тим він сильніший. Це означає, що скільки би помітний прямий 

соціальний вплив можна розглядати в територіальних межах країн, що межують із 
офшорами та найближчих до них. Це пояснюється в першу чергу самою природою пря-
мого соціального впливу на національні системи оподаткування, яка полягає в тому, що 

чим краще живе населення офшорних країн, тим більший соціальний тиск створюється у 

найближчих країнах стосовно розробки та імплементації офшорного законодавства або 

створення нових механізмів мінімізації як соціального, так і будь-якого іншого впливу 

офшорів на національні системи оподаткування. Однак при порівнянні офшорів та роз-
винених країн отримуємо картину зворотнього впливу, оскільки населення офшорів нама-
гається досягти рівня життя, який прийнятий у розвинених країнах, а не пропагує свій. 

Непрямий соціальний вплив спостерігається у всіх національних системах 

оподаткування, які мають відтік прибутків та капіталів до офшорів поза оподаткуванням, 

оскільки податкові втрати зменшують дохідну частину національних бюджетів, які, в 
свою чергу, не можуть ефективно виконувати власні соціальні зобов’язання. Цей напрям 

впливу офшорів є слабко керованим через його комплексність та необхідність наявності 
добре розвиненої системи державного впливу на формування суспільної думки. Тобто, 

для ефективної протидії держава повинна контролювати або мати прямий доступ до 

внутрішнього інформаційного поля (через систему державних ЗМІ). 
Прихований непрямий соціальний вплив офшорів на національну систем 

оподаткування нами також розглядається у вигляді міжнародної податкової конкуренції, 
оскільки зменшення рівня податкового навантаження, яке призводить до зменшення 
податкових доходів бюджету, призводить до поступового збідніння нації на фоні значного 

збагачення окремих її представників, тобто вплив проявляються у поглибленні 
соціального розшарування населення. 

Економічний вплив офшорів на національні системи оподаткування також можна 
поділити на прямий та непрямий. Прямий пов'язаний із використанням фінансових 

ресурсів урядів офшорів для зовнішнього інвестування, розробкою та впровадженням 

нових моделей управління національною економікою, місцем офшорів у світовому ВВП 

тощо. Для теоретичної оцінки економічного впливу офшорів необхідно провести детальне 
дослідження економічних показників офшорного сектору світової економіки. 

Розмір територій офшорного сектору становить близько 5% світового суходолу, 

населення - близько 1%, сукупний ВВП офшорного сектору - приблизно 3%. [3]. Як 
видно, географічний обсяг офшорних територій (особливо із врахуванням того, що 

більшість офшорів це острівні країни) та їх загальний внесок до світової економіки 

практично непомітний, особливо на фоні таких гігантів як Сполучені Штати Америки, 

Російська Федерація, Китай, Японія, Європейський Союз, Індія. Проте оцінка фінансових 

потоків свідчить, що через офшорні центри щороку проходить близько 2,57 трлн доларів 
США, приріст капіталу у офшорних центрах досягає 270-300 млрд. доларів США щороку, 

а загальний обсяг усіх нагромаджених фінансових ресурсів складає приблизно 24 трлн 

доларів США [4]. Загалом цей показник більший, ніж валовий внутрішній продукт США, 

який станом на 2013 р. становив близько 17 трлн доларів США. При оцінці місця 
офшорного сектору у світовій економіці не слід забувати той факт, що згідно останніх 

досліджень фінансової звітності, оприлюдненої компаніями, що входять до біржового 

індексу FSTE, 98 із 100 тим чи іншим чином використовують послуги офшорного сектору 

[5]. Вказаний розмір офшорного капіталу є приблизним і розрахованим на базі показників, 
наведених у різноманітних джерелах [6].  

Виходячи із всього вищеописаного, отримано, що прямий економічний вплив 
офшорів на національні економіки є незначним у зв’язку із тим, що кожен окремо взятий 

офшор є практично непомітним на фоні інших національних економік. Проте об’єднаний 

прямий економічний чи фінансовий вплив офшорного сектору не можна розглядати, 

оскільки кожен окремий уряд офшорів переслідує власні цілі і вони можуть як співпадати, 
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так і суперечити цілям урядів інших країн, що відносяться до офшорного сектору світової 
економіки.  

Паралельно із практично неможливим прямим впливом офшори здійснюють 
непрямий вплив, який в свою чергу поділяється на явний та опосередкований. Явний 

непрямий економічний вплив офшорів розуміється у можливості практично 

безконтрольного накопичення та використання спекулятивних капіталів для отримання 
швидкого прибутку через короткострокові фінансові ін’єкції у національні економіки, які 
дають високі прибутки при низьких ризиках фінансових втрат. Це є доволі негативним, 

оскільки такі фінансові ін’єкції є короткостроковими і можуть бути виведені в будь-який 

момент при появі кращих інвестиційних умов у будь-якій іншій країні. Така можливість 
зумовлена саме тим, що офшори формують 17% світових фінансових потоків і 
обслуговують до 50% усіх фінансових потоків у світовій економіці. 

Опосередкований непрямий економічний вплив офшорів на національні економіки 

полягає у формуванні особливих економічних передумов у офшорах, які є протопричиною 

поглиблення як форм прояву, так і негативних наслідків міжнародної податкової 
конкуренції, які не можуть бути оперативно локалізовані. 

Як видно із цільової структури механізму економічного впливу офшорів на 
систему оподаткування, присутній і опосередкований вплив національних систем 

оподаткування на офшори. Це пояснюється тим, що у ході свого розвитку офшори 

змінюють власні законодавчі норми для підлаштовування під національні нормативні 
регулятори. Опосередкованість такого впливу на офшори пояснюється тим, що 

нормативні регулятори застосовуються не до офшору як країни або території, а до 

компаній, що діють у рамках системи оподаткування неофшорної країни. 

На основі проведеного дослідження видно, що офшори не здійснюють прямого 

впливу на національні економіки у будь-якому його прояві (політичний, соціальний чи 

економічний вплив), що свідчить про відсутність прямої керованості у аспекті вибору цілей 

впливу у поєднанні із відсутністю короткострокових інструментів активного моніторингу 

важелів впливу офшорів на національні економіки. Це в свою чергу пояснює низьку 
ефективність прямого тиску на офшори зі сторони окремих учасників світової економіки.  

В той же час, непрямий вплив, який не має чіткої спрямованості і направлений на 
всі національні економіки одночасно, є помітним і його прояви мають яскраво виражений 

негативний характер у довгостроковій перспективі для кожної окремо взятої національної 
економіки. Особливої уваги потребує питання опосередкованого непрямого впливу 

офшорів на національні економіки, який проявляється у вигляді стимулювання 
міжнародної податкової конкуренції. На нашу думку, це є особливо небезпечним для 
України, оскільки наслідками міжнародної податкової конкуренції є поступове зниження 
ставок податку на прибуток компаній та покриття податкових втрат через підвищення 
податкових зобов’язань фізичних осіб. 

Іншим ключовим моментом дослідження є те, що у зв’язку із тим, що офшори 

здійснюють непрямий вплив на систему оподаткування, для його мінімізації повинні 
застосовуватись переважно механізми непрямої дії, оскільки прямий вплив на окремі 
офшори не має жодного позитивного ефекту – фінансові ресурси у сучасному світі є 
достатньо мобільними для того, щоб у мінімальні строки відреагувати на зміни і перейти 

із одного офшору до іншого. Непрямі ж механізми мінімізації впливу офшорів на систему 

оподаткування націлені на контроль за операціями в першу чергу всередині не офшорної 
країни, що при значній складності та відносній затратності, у середньо та 
довгостроковому періоді дасть позитивний результат у вигляді збільшення податкових 

платежів за рахунок тих коштів, що раніше виводились до офшорів. 
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Анотація. Стаття присвячена висвітленню особливостей державного соціального страхування 

населення України на випадок безробіття. Зорієнтовано увагу на проблемних питаннях та перспективах 

розвитку нормативного регулювання державного соціального страхування населення України на випадок 

безробіття. 

Ключові слова: фонд державного соціального страхування населення України на випадок 

безробіття, законодавче регулювання. 

Аннотация. Статья посвящена освещению особенностей государственного социального 

страхования населения Украины на случай безработицы. Ориентировано внимание на проблемных вопросах 

и перспективах развития нормативного регулирования государственного социального страхования 

населения Украины на случай безработицы. 

Ключевые слова: фонд государственного социального страхования населения Украины на случай 

безработицы,  законодательное регулирование. 

The article is devoted to highlighting the peculiarities of Ukraine’s population’s State social insurance for 

unemployment. There is focused attention to problematic issues and perspectives of development of normative 

regulation of Ukraine’s population’s State social insurance for unemployment. 

Keywords: Ukraine’s population’s State social insurance for unemployment, legislative regulation.  

 

Соціальне забезпечення громадян в умовах формування в Україні ринкових засад 
господарювання безпосередньо пов’язане з побудовою ефективної системи соціального 
захисту населення. Успадкована з радянських часів система бюджетного забезпечення 
соціального захисту виявилась не придатною до умов ринкової економіки. У зв’язку з цим 

виникла необхідність у запровадженні ринкових механізмів фінансування заходів із 
соціального захисту населення, одним з яких стало запровадження загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. Інструментом забезпечення соціального страхування 
є державні позабюджетні фонди, головним завданням яких є захист прав людини та 
забезпечення стандартів споживання при настанні страхового випадку (втрати роботи, 

досягненні пенсійного віку, тимчасовій чи постійній непрацездатності).  
В системі державного соціального страхування одне з провідних місць займає 

соціальне страхування населення на випадок безробіття. За останні роки в Україні досягнуті 
суттєві позитивні зрушення у цій сфері, але формування нової системи захисту працюючих, 
заснованої на загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні, знаходиться 
лише на стадії становлення.  

В останні десятиліття питання удосконалення функціонування фондів державного 

соціального страхування в умовах ринкової економіки знайшли своє відображення у 

працях вітчизняних та зарубіжних науковців: Ш. Бланкарта, В. Лексина, Е. Лібанової, 
І. Чугунова, І. Кичко, І. Запатріної, Д. Полозенка, В. Роїка, А. Шведова, В. Тропіної, 
Л. Момотюк та ін. 
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Необхідність подальшого наукового дослідження проблем, що виникають у 

функціонуванні Фонду державного соціального страхування України на випадок 
безробіття, обумовило актуальність обраної теми статті. 

Варто зазначити, що загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття (далі - страхування на  випадок безробіття) - система прав, обов'язків і 
гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від 

застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття [1]. 

Концептуальні засади та механізм соціального страхування зазнають постійного 

розвитку, оскільки вони визначаються з урахуванням суспільного устрою, форм 

організації праці та характеру трудових відносин, рівня розвитку продуктивних сил, а 
також роллю людини, суспільних структур та держави у питаннях їх організації. Так, в 
доіндустріальний період, коли переважало сільське господарство, праця носила общинний 

характер, що обумовлювало і форми соціального захисту – сімейні та общинні. А вже в 
індустріальний період з’явилися передумови виникнення соціального страхування, коли 

ризик втрати заробітної плати як єдиного джерела доходів по причинам об’єктивного 

характеру (хвороби, нещасного випадку, старості, втрати роботи) повністю залишав 
робітника без коштів для існування.  

Формування системи державного соціального страхування нерозривно пов’язано з 
організацією державних фінансів, які є важливою складовою економічної системи 

держави. Форми і методи організації державного соціального страхування мають 
характерні особливості в країнах з розвинутою ринковою економічною системою, з 
перехідною економічною системою і з командно-адміністративною економікою.  

Система соціального страхування набула найбільшого свого розвитку в країнах з 
соціально орієнтованою ринковою економікою, оскільки в таких країнах держава відіграє 
значну роль у реалізації соціальної політики, заснованої на принципах державного 

соціального страхування. Але при всіх розходженнях національних систем соціального 

страхування їх можна певним чином згрупувати і класифікувати, що дає право говорити 

про три основні моделі організаційної побудови соціального страхування: модель Бісмарка і 
модель Бевериджа, притаманні країнам з розвинутою ринковою економікою, та радянська 
модель, притаманна країнам з командно-адміністративною економікою [2, c. 82]. 

Соціальне страхування, організоване по моделі Бісмарка, базується на професійно-

трудовій соціальній солідарності і характеризується високими рівнями страхових виплат, 
демократичністю управління та прозорістю фінансових потоків. Модель соціального 

страхування У. Бевериджа поєднує в собі заходи державного гарантованого мінімального 

рівня соціального захисту та переваги соціального страхування. Фінансова основа моделі 
Бевериджа забезпечується подвійним методом фінансування: фінансування сімейних 

допомог та національної служби охорони здоров’я забезпечується за рахунок держави, а 
джерелом інших соціальних виплат є відрахування самих робітників, роботодавців та 
державні субсидії. Модель соціального страхування держав з командно-адміністративною 

економікою не покладає на застрахованих жодних зобов’язань по відношенню до 
конкретного виду страхування [2, c. 83]. 

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні необхідним є запровадження 
принципово нової форми соціального захисту, яка б включала як особисту 

відповідальність, так і соціальну справедливість, солідарну взаємодопомогу. Тобто постає 
потреба у створенні нового інституту соціального захисту, який включав би в себе 
договірні відносини між працівниками, роботодавцями та державою. Саме таким 

інститутом є державне соціальне страхування. 
Україна з проголошенням незалежності розпочала побудову своєї системи 

державного соціального страхування, яка в умовах переходу до ринкових відносин 

потребує удосконалення. Встановлено, що національна система соціального страхування 
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повинна бути заснована на механізмі соціальної підтримки держави, особистої 
відповідальності та солідарності учасників, що найбільш адекватний умовам ринкової 
економіки. 

Перевагами обов’язкового державного соціального страхування є: незалежність та 
автономність фінансових ресурсів від державного бюджету; законодавче регламентування 
видів і розмірів страхових виплат; принципова відмінність виплат по соціальному 
страхуванню від соціальної допомоги, яку людина отримує фактично за рахунок інших осіб 

– платників податків, тоді як виплати по соціальному страхуванню формуються при 

безпосередній участі самих застрахованих. Разом з тим, у функціонуванні Фонду 
державного соціального страхування на випадок безробіття, як і в інших фондах 

соціального страхування, існує проблема визначення ефективності використання коштів [3, 

с.160]. 

Для подальшого покращення ефективності використання коштів фондів державного 

соціального страхування необхідно підвищувати рівень страхових виплат та якість послуг, 
що надаються системою. 

Досягти відчутних позитивних зрушень у цій сфері можливо лише шляхом 

створення відповідних умов для подальшої детінізації заробітної плати в усіх сферах 
економічної діяльності, розширення бази для нарахування внесків на соціальне страхування 
та підвищення платіжної дисципліни, здійснення заходів щодо подальшого підвищення 
інституційної та технологічної спроможності суб’єктів системи, їх фінансової прозорості та 
економічної ефективності їх діяльності. Для цього потрібно оптимізувати діяльність фондів, 
удосконалити і уніфікувати їх організаційну структуру як в частині збору внесків, так і в 
частині здійснення страхових виплат та надання послуг. 

Важливим є створення правових, організаційних та технічних умов для 
запровадження нових інституційних компонентів системи соціального страхування, що 

дозволять застосовувати сучасні технології збору та обробки інформації, підтримувати бази 

даних в актуальному стані, використовувати переваги новітніх технологій у фінансовій 

сфері. Зокрема, одним із таких компонентів має стати державний реєстр застрахованих осіб 

та платників внесків, створення якого дозволить сформувати систему дієвого контролю за 
повнотою сплати внесків та своєчасністю і якістю здійснення страхових виплат та надання 
послуг в системі соціального страхування. При цьому потрібно дотримуватись вже 
досягнутих принципів функціонування системи державного соціального страхування: 
страховий принцип фінансування, відокремленість бюджетів фондів, принцип паритетності 
участі сторін соціального партнерства в їх управлінні, гласність, прозорість та доступність 
соціального страхування для всіх верств населення. 

Для підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів 
Фонду на випадок безробіття необхідно здійснити наступні заходи: реорганізувати 

систему управління фондами державного соціального страхування на основі 
реформування їх виконавчих органів, зокрема створення єдиного уповноваженого 

виконавчого органу, на який бути покладено функції збору внесків та здійснення 
персоніфікованого обліку платників внесків; прискорити запровадження Єдиної 
технології надання соціальних послуг центрами зайнятості України, що сприяє 
налагодженню тісної співпраці з роботодавцями – найважливішими партнерами у 

реалізації державної політики зайнятості населення при ефективному і раціональному 

використання коштів. 
Висновки. Отже, підсумовуючи вищенаведені аргументи доцільно зазначити 

приорітетні щляхи вирішення проблеми нормативного регулювання державного 

соціального страхування населення України на випадок безробіття, зокрема: 
- реформування системи державного соціального страхування на випадок безробіття 

як головного системоутворюючого елементу системи соціального забезпечення. В свою 

чергу, ринкові умови господарювання впливають на формування системи соціального 

забезпечення, притаманну країнам з соціально орієнтованою ринковою економікою. 
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- оптимізація джерел наповнення фонду та, відповідно, розширення джерел 

формування фонду, законодавчого визначення пріоритетних напрямків використання 
коштів, забезпечення функціонування існуючої системи соціального страхування 
відповідно до страхових принципів. 

- ефективне функціонування Фонду на випадок безробіття залежить від зовнішніх 

та внутрішніх факторів. Основні зовнішні фактори: темпи економічного зростання країни, 

формування державної політики щодо недопущення заборгованості із виплати заробітної 
плати, забезпечення нових робочих місць, заборони масового скорочення робочих місць в 
умовах економічної кризи, посилення державної підтримки розвитку малого та середнього 

бізнесу. До основних внутрішніх факторів, які впливають на ефективність 
функціонування Фонду відносять: рівень розробки і реалізації державної службою 

зайнятості заходів активної політики зайнятості, професійність діяльності підрозділів 
центрів зайнятості (завантаження персоналу служби, його кваліфікація, морально-етичні 
характеристики персоналу); кількість вакансій, які надійшли до служби зайнятості від 

роботодавців; конкурентоспроможність безробітних; система виплат допомоги по 

безробіттю; забезпеченість Фонду фінансовими ресурсами для реалізації його основних 

завдань. 
- реформування управління Фондом соціального страхування в Україні на випадок 

безробіття шляхом удосконалення структури виконавчих органів та запровадження 
Єдиної технології надання соціальних послуг центрами зайнятості. 
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Анотація. В статті аналізуються сутність основних форм державно-приватного-партнерства 

та їх використання у практиці державного управління економікою України. Зазначаються недостатньо 

повне використання потенціалу державно-приватного партнерства та перспективи забезпечення 

розвитку даного інституту.  

Ключові слова: державне регулювання, державно-приватне партнерство, концесія, контракт на 

управління, спільна діяльність, проекти під ключ. 

Аннотация. В статье анализируются сущность основных форм государственно-частного 

партнерства и их использование в практике государственного управления экономикой Украины. 

Обращается внимание на недостаточно полное использование потенциала государственно-частного 

партнерства и на перспективы развития данного института. 

Ключевые слова: государственное регулирование, государственно-частное партнерство, 

концессия, контракт на управление, совместная деятельность, проекты под ключ.  

Summary. In article it is analyzed the essence of the main forms of public-private partnerships and their 

use in practice of the management of the economy of Ukraine. Also indicated partial use of the potential of public-

private partnerships and prospects for the development of this institution. 
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Keywords: state regulation, public-private partnership concession, contract management, joint activity, 

turnkey projects. 

 

Постановка проблеми. Питання участі держави та її співвідношення із ринковими 

механізмами, які завжди були на порядку денному у різних країнах і по-різному 

вирішувалися на певних етапах їх розвитку, особливо активізувалися в умовах глобальних 

викликів та нестабільності, що охопили світову економіку наприкінці першого 

десятиліття ХХІ ст. Для вирішення назрілих проблем, викликаних світовою кризою, 

виникла необхідність посилення ролі державного фактора у ринковому механізмі. 
Водночас незмінним залишається розбудова активної державної політики, спрямованої не 
на підкорення усіх волі держави, і не як альтернативи системним трансформаціям, а як 
чинника здійснення фундаментальних реформ. Цим викликана необхідність більш 

предметно охарактеризувати сучасну роль держави, не протиставляючи окремі напрямки 

її діяльності, а виходячи із їх діалектичної єдності для реалізації визначених соціально-

економічних завдань розвитку. За іншого підходу переважатиме погляд на державу, що 

проводить свою діяльність виключно у власних інтересах, позбавляючи її 
всеохоплюючого характеру та ролі регулятора суспільних відносин.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зважаючи, що практично не існує 
жодної країни, яка б розбудовуючи або забезпечуючи функціонування національної 
економічної системи, була б вільною від впливу держави, ці питання постійно 

перебувають у центрі уваги широкого кола зарубіжних і вітчизняних науковців. Водночас 
остання світова економічна криза вкотре засвідчила потребу більш детального розгляду 

проблеми співвідношення держави і ринку, особливо на критичних етапах розвитку. Зміст 
державного вливу все частіше акцентується не лише на реалізації безпосередніх 

державно-владних та організаційно-правових заходів, але й на делегуванні іншим 

суб’єктам державно-владних повноважень з метою впливу на економічні процеси. Серед 

досліджень у цій сфері слід відмітити праці таких науковців як Н.Дудко, І.Запатрина, 
С.Запорожець, О.Навроцька, О.Огій, О.Шевченко, Л.Шнипко. Однак, враховуючи 

особливу багатовимірність подібної моделі системи державного впливу, що не була 
достатньо широкого практичного застосування, необхідним та своєчасним залишається 
дослідження багатьох аспектів державно-приватної взаємодії, що дозволяє підвищити 

ефективність управління національною економікою. 

Мета дослідження. На основі виявлення особливих рис протікання процесів 
державного регулювання в Україні окреслити переваги окремих форм державно-

приватного партнерства як ефективного засобу реалізації державного впливу на 
соціально-економічний розвиток.  

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на різноманітність реформ, що відбулися 
за роки незалежності, в сучасній Україні продовжує залишатися відкритим питання 
узгодження та гармонізації окремих напрямів, форм та методів державного регулювання 
суспільного розвитку. На наш погляд, одна з ключових причин такого стану лежить у 

площині недостатності науково-логічного обгрунтування концептуальної ідеї 
„співвідношення держави і ринку” в частині реалізації ефективної взаємодії ринкових і 
державних інститутів, а звідси й об’єктивних і суб’єктивних причин, які не дозволили 

повною мірою реалізувати потенціал державних і ринкових інститутів для соціально-

економічного розвитку.  

Саме у постановці проблеми співвідношення, що трактується як взаємний зв’язок, 

взаємна залежність [1, с. 375] порівняно із безпосередньою участю (виконання разом 

якоїсь роботи, справи) [1, с. 638] ринкових і державних інститутів у процесах регу-

лювання та є вищою (хоча й недостатньою) ступінню їх забезпечення, значною мірою 

закладена та обставина, що їх дія відбувається паралельно, шляхом знаходження своєї 
ніші. Заміщення державних і ринкових інститутів недопустиме, проте не можна й 

заперечити, що для досягнення високої результативності важливий не просто взаємний 

зв’язок між державними і ринковими інститутами, а їх взаємний зв’язок у дії, тобто 
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взаємодія [1, с. 188], що створює можливість отримання синергетичного ефекту. Тому 

мова повинна йти не просто про співвідношення, а про взаємодію ринкових і державних 

інститутів, у процесі якої можна сформувати якісно нові норми, політику, культуру, 

сферу відповідальності, що, в кінцевому рахунку, й будуть сприяти гармонізації часто 

різнонаправлених інтересів окремих суб’єктів. Адже, зважаючи на проблему розподілу 

обмежених ресурсів, інтереси державних і приватнопідприємницьких структур можуть 
не співпадати, породжуючи суперечності у формуванні цілей. Тому важливим етапом їх 

оптимізації стане розробка чітких цільових орієнтирів, які дозволять оцінити 

ефективність такої взаємодії, а також потребу і механізм розподілу ризиків для 
досягнення визначених цілей. 

У такому контексті особливої уваги заслуговує визнаний багатьма науковцями і 
практиками підхід до розв’язання проблеми взаємодії держави і ринку, заснований на ідеї 
державно-приватного партнерства (далі ДПП). Останнє у зарубіжній практиці 
трактується, по-перше, як система відносин держави і бізнесу та інструмент економічного 

і соціального розвитку на усіх рівнях та, по-друге, як конкретні проекти, реалізовані 
спільно державними органами і приватними компаніми на базі об’єктів державної і 
муніципальної власності [2]. 

Концепція ДТП реалізується у світовій практиці багатьох країн. Основними її 
принципами визнано: 1) пріоритетність інтересів держави; 2) ефективний розподіл ризиків 
між сторонами; 3) політична підтримка держави; 4) прозорість; 5) рівноправність у 

відносинах між сторонами. Цілком логічно, що кожен із вищеперелічених принципів 
партнерства здатен змінювати відносну силу того чи іншого фактора, тобто змінювати 

структуру загального тиску. Крім того, практичне втілення даної концепції здатне 
викликати й появу в системі організаційного забезпечення нових структур, компетенція 
яких передбачатиме виконання спільних для державних і ринкових інститутів функцій і 
завдань. Це через цілеспрямований вплив сприятиме оптимізації інтересів сторін такого 

партнерства в окремих сферах соцільно-економічного розвитку.  

В той же час термін „партнер” – учасник гри, співучасник, партнер [1, с. 539], на 
нашу думку, не здатен передати всю гаму відносин, що можливі у процесі взаємодії між 

ринковими і державними інститутами. Аргументом цьому вже може бути наведений 

перелік основоположних принципів партнерства. Незважаючи на проголошення у ньому 

рівноправності у відносинах, не складно помітити й певну нерівноправність останніх (на 
користь держави), а головне - відсутність у даному переліку принципу взаємодії у 

досягненні спільних інтересів, мети, цілі. Останнє стосується й принципу раціональності. 
Розбудова механізмів партнерства вимагає раціональності з обох сторін партнерства. При 

цьому раціональною поведінка держави вважається така, за якої максимізується соціальна 
корисність та одночасно реалізується Парето-поліпшення. Обґрунтоване російськими 

вченими Р.Грінбергом і О.Рубінштейном, подібне бачення втілюється за умови реалізації: 
1) необхідності регулювання процесів використання ресурсів виробництва; 2) доцільності 
державної підтримки соціальної сфери; 3) демократичного прагматизму, який вказує на 
максимально ефективні способи і процедури розподілу засобів, що знаходяться у 

власності держави. Стосовно раціональної поведінки ринкових інститутів, логічно, що на 
перший план тут виходить вимога прибутковості, скорочення витрат. 

Формування концептуального базису гармонізації названих принципів тісно 

пов’язане із визначенням сутності окремих форм і методів реалізації державного впливу. 

Останні здатні в процесі їх взаємодії здійснити свій вплив на форму і зміст відносин, що 

виникають між партнерами з метою консолідації їх зусиль для набуття ними переваг та, в 
кінцевому рахунку, розвитку соціально-економічної системи в цілому.  

Вперше на необхідності розвитку довготривалого партнерства держави і 
приватного сектора для досягнення стратегічних цілей було наголошено в Декларації 
тисячоліття ООН у 2000 році. В Україні ці процеси беруть свій початок фактично із 
введенням у дію Закону України „Про державно-приватне партнерство” [3, с. 539], в 
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якому були визначені правові засади та основні принципи такого партнерства. На сьогодні 
практика володіє досить широким переліком форм і видів ДПП. Розглянемо окремі з них у 

порядку їх складності більш детально. 

Контракт на управління (аутсорсинг)– одна з найпростіших, а тому найзручніших 

форм ДПП. ЇЇ сутність лежить у площині цілеспрямованого виділення окремих бізнес-
процесів та передачі їх реалізації на договірних засадах іншим установам, організаціям, 

що спеціалізуються у конкретній області, маючи відповідні великий досвід, знання, 
технічні та організаційні засоби. У межах цієї форми ДПП розрізняють також 

аутстаффінг – це залучення висококваліфікованого персоналу організації-постачальника 
для виконання певних робіт.  

До контрактних форм ДПП відносять також концесійні угоди, основна відмінність 
яких від адміністративних контрактів полягає у тому, що концесіонер привносить у їх 

виконання власні активи, а також несе інвестиційний і фінансовий ризик в обумовлений у 

концесійному договорі упродовж тривалого періоду. Хоча концесія у багатьох випадках 

припускає оренду, проте вона не зводиться до неї, адже держава передає приватному 

бізнесу частину економічних, організаційних та управлінських функцій відносно 

державних об’єктів або на узгоджених умовах має право володіння державною власністю 

на певний термін.  

Багатоаспектність концесійних відносин стала основою існування багатьох 

трактувань поняття „концесія”, а також відмінностей щодо їх правового забезпечення у 

різних країнах. В Україні свій початок концесійні угоди беруть з ухваленням у 1999 році 
Закону України „Про концесії” та Закону України „Про концесії на будівництво та 
експлуатацію автомобільних доріг”. Ними відкривалися значні можливості для 
підвищення ефективності використання коштів державного і місцевого бюджету в частині 
вивільнення їх частини за рахунок передачі суб’єктам господарювання у концесію 

окремих об’єктів державної та комунальної власності. Крім того, завдяки концесіям 

держава створює й сприятливий інвестиційний клімат для залучення приватного капіталу, 

зокрема іноземного. Згідно законодавства об’єктом концесійної діяльності визначена 
інфраструктурна сфера, а нормативні строки експлуатації та здачі об’єктів у концесію 

встановлені у межах 50 років, що відповідає загальноприйнятим нормам міжнародної 
практики. Важливим є й те, що за наявності суспільної потреби або інших обумовлених у 

законі обставин державні органи мають право в односторонньому порядку переривати 

концесію. 

На сьогодні практика господарювання вже виробила багато видів концесійних 

угод, що відрізняються порядком створення, володіння та користування об’єктом концесії, 
які переплітаючись між собою утворюють нові види концесійних угод. 

В ряду важливих форм ДПП особливе місце належить спільній діяльності держави 

та приватного сектора, зокрема через створення спільних підприємств, публічних 

акціонерних товариств тощо. За таких умов обидві сторони партнерства зацікавлені у 

максимізації прибутку, належній якості робіт та послуг, спільно несуть ризики та 
здійснюють взаємний контроль. Участь держави, як правило, здійснюється шляхом 

надання державних гарантій, інвестиційних субсидій, залученні пільгових кредитів, участі 
у статутному капіталі, передачі активів, запровадженні податкових пільг, частковому 

фінансуванні проектів тощо.  

Після короткого опису сутності окремих форм ДПП особливий інтерес становлять 
дані щодо їх реального використання у практиці національного господарювання. З цією 

метою розглянемо моделі проектів ДПП, які використовувалися в Україні, а також 

розподіл інвестицій у такі проекти за окремими секторами.  
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Таблиця 1 

Розподіл проектів (кількість) та інвестицій (млн. дол. США) ДПП за 

секторами економіки в Україні  

Сектор 

Концесії  
Кількість/ 
обсяг 
інвестицій 

Передавання 

активів 

Кількість/ обсяг 
інвестицій 

Проекти під 
ключ 

Кількість/ 
обсяг 
інвестицій 

Договори 

управління  

та експлуата-
ції Кількість/ 
обсяг 
інвестицій 

Разом 

Кількість/ 
обсяг 
інвестицій 

Енергетика 0/0 31/1057 10/1243 0/0 41/2299 

Телекомунікації 0/0 2/1572 12/10142 0/0 14/11714 

Транспорт 0/0 0/0 1/130 0/0 1/130 

Водопостачання 
і каналізація 

1/102 0/0 0/0 1/100 2/202 

Разом: 1/102 33/2629 23/11515 1/100 58/14346 

Джерело:  Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://ppi.worldbank.org/index.aspx 

З наведених даних можна зробити висновок, що найбільш популярними проектами 

стало передавання активів (приватизація), на другому місці – проекти під ключ: 

відповідно 57% і 39% від загальної кількості проектів ДПП та 18% і 80% від загального 

обсягу інвестицій на такі проекти. Загалом слід констатувати, що практичне застосування 
ДПП не набуло достатнього розвитку в Україні, прикладів успішних інвестиційних 

проектів на принципах ДПП практично немає. 

За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України на засадах ДДП 

на кінець 2013 р. реалізовувався 231 проект, насамперед у таких сферах як оброблення 
відходів (117) та збір, очищення та розподілення води (60 проектів). На сьогодні 
найпоширенішою формою співробітництва між державним та приватним секторами є 
концесія (укладено 200 договорів), а також спільна діяльність (укладено 31 договір.  

Подібні тенденції підтверджуються й даними центральних та місцевих органів 
виконавчої влади. Так, станом на кінець 2014 р. на засадах ДДП реалізувалися 243 

проекти, з яких 210 договорів концесії та 33 договори про спільну діяльність. 
У розрізі окремих форм власності, то стосовно об’єктів державної власності: 

укладено 7 договорів концесії та 15 договорів про спільну діяльність, а щодо об'єктів 
комунальної власності - 203 договори концесії та 18 договорів про спільну діяльність в 
основному у сфері надання житлово-комунальних послуг.  

Ефективність використання механізму ДПП у регіонах України перебуває на 
досить низькому рівні, свідченням цього є, насамперед, вкрай низька частка приватних 

інвестицій (не більше 10%, у той час як у розвинених країнах її мінімум складає 25%) під 

час реалізації переважної більшості проектів ДПП. Тобто, за світовими стандартами такі 
проекти взагалі не можуть вважатись державно-приватними [4]. Решту витрат за такими 

проектами ДПП доводиться фінансувати з державного (або регіонального) бюджету. 

Більшість проектів в Україні розроблено в галузі електроенергетики та 
газопостачання, і що особливо позитивне, це зростання кількості проектів зі створення 
екологічних, відтворювальних енергетичних комплексів (вітрова, геліоенергетика тощо). 

Водночас, реалізовано всього один проект у галузі транспорту. Проекти ДПП майже не 
використовуються для реконструкції та будівництва автомобільних доріг. Сьогодні немає 
жодного діючого концесійного договору щодо побудови автомобільних шляхів. Не 
зафіксовано випадків успішного залучення приватних інвестицій на засадах ДПП до 

реалізації стратегічно важливих соціально-гуманітарних проектів (у т.ч. у сфері освіти, 

охорони здоров’я, розвитку та підтримки культурно-історичної спадщини тощо). Це 
суперечить світовим і регіональним тенденціям, а тому є перспективним напрямком 

розвитку ДПП. 
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Торкаючись причин недостатньої ефективності ДПП, варто навести наступне. У 

2012 р. “Програма розвитку державно-приватного партнерства” (проект Агентства США з 
міжнародного розвитку) оприлюднила результати дослідження рівня розуміння і 
обізнаності щодо ДДП в Україні. Базове опитування показало, що тільки 35% 

респондентів коректно розуміють сутність ДПП, а саме як проекту на засадах 

довгострокових відносин між державними органами та приватними компаніями. При 

цьому найнижчий рівень поінформованості спостерігається серед підприємців, найвищий 

– серед представників місцевих органів влади [5]. Низька обізнаність представників 
бізнесу щодо переваг використання механізмів ДПП в процесі розвитку підприємницької 
діяльності з одночасним низьким рівнем їх загальної довіри до влади внаслідок 
непослідовності прийняття економічних та політичних рішень, відповідно, окреслюють й 

головні напрямки підвищення ефективності ДПП. Щодо державних органів, то фахівцями 

зазначається недостатня фахова підготовка державних службовців, які займаються 
питаннями ДПП, низький рівень їх мотивації щодо пошуку та роботи з приватними 

інвесторами з метою започаткування проектів на засадах ДПП; 

Слід зазначити, що базові положення Закону України “Про державно-приватне 
партнерство”, за оцінкою експертів, відповідають сучасним європейським правовим 

орієнтирам. Зокрема, даним законом визначається, що проекти ДПП повинні відповідати 

таким основним критеріям: 

– мати довготривалий характер (понад 10 років), а відбір концесіонерів 
здійснювати переважно на конкурсній основі; 

– передбачати взаємну вигоду сторін та розподіл ризиків у процесі реалізації 
проектів; 

– мати вищі техніко-економічні показники ефективності, ніж у разі їх реалізації без 
участі приватного партнера . 

Разом з тим, відзначають й недосконалість вітчизняної нормативно-правової бази. 

До недоліків, зокрема, відносять не встановлення мінімальної частки участі у проекті 
приватного партнера; виділяють труднощі з отриманням приватним інвестором 

дозвільних документів та погоджень, необхідних для виконання умов договору; 

відсутність норм, що існують у розвинених країнах світу, а саме обговорення умов 
виплати приватним власникам компенсацій у випадку невиконання державою своїх 

зобов’язань за укладеними договорами, відшкодування різниці у тарифах тощо. 

Окремим фахівцями серед недоліків нормативно-правової бази відзначається 
недостатнє спрямування законодавчого регулювання на розвиток даного інституту. Так, 
йдеться про недосконалість публічного адміністрування, нерозвиненість його сучасних 

форм, відсутність системи економічної мотивації щодо створення взаємовигідних умов 
для спільних проектів, які б зацікавили приватні структури до тривалого співробітництва з 
державою [6, с.97].  

Продовжуючи оцінку розвитку ДПП та його окремих форм, слід зазначити, що 

оцінити нинішній стан ДПП в Україні досить складно. Офіційна систематизована 
інформація щодо ДПП фактично відсутня окрім даних Світового банку та Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі України, що перешкоджає об’єктивній оцінці. Так, 
відповідно до даних Світового банку найменш популярними моделями в Україні є 
концесії, а за даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 

найпоширенішою формою співробітництва між державним та приватним секторами 

залишається концесія. Безумовно, подібні оцінки не можуть слугувати основою розробки 

ефективної моделі співпраці органів влади та приватних партнерів.  
Висновки. Для максимального використання зусиль і можливостей співпраці 

держави і приватного сектора та їх трансформації у динамічний поступальний розвиток 
національної економіки існує потреба системного оновлення державної політики щодо 

застосування окремих форм ДПП, яка ґрунтуватиметься на врахуванні внутрішніх і 
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зовнішніх факторів, що її визначають, оптимальній взаємодії державних і приватних 

інститутів та відповідних моніторингу й законодавчому забезпеченні.  
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Анотація. У статті аналізується історія найбільших ІРО у світі, розглядаються основні вимоги 

до лістингу та проведення ІРО на міжнародних фондових біржах, проводиться порівняльний аналіз 

міжнародних фондових бірж як майданчиків для перспективного лістингу.  

Ключові слова: лістинг, лістингові витрати, IPO, міжнародна фондова біржа. 

Аннотация. В статье анализируется история самых крупных IPO в мире, рассматриваются 

основные требования к листингу и проведению IPO на международных фондовых биржах, проводиться 

сравнительный анализ международных фондовых бирж в качестве площадок для перспективного листинга. 

Ключевые слова: листинг, листинговые расходы, IPO, международная фондовая биржа. 

The article analyzes the history of the biggest IPO in the world benchmarking study, observes main 

requirements to listing and IPO on international stock exchanges, conducts benchmarking study of international 

stock exchanges as platforms for perspective listing. 

Key words: listing, listing expenses, IPO, international stock exchange. 

 

Постановка проблеми. Відповідно до сформованої у світі практики, центральною 

ланкою фондового ринку є фондова біржа. Фондові біржі розвинутих країн зосереджують 
у собі значну і найвисоколіквіднішу частину ринку цінних паперів.  

Економічне зростання багато в чому залежить від успішного розвитку 

інвестиційної діяльності, що здійснюється за рахунок інвестиційних ресурсів. У світовій 

практиці IPO (англ. Initial Public Offering – первинне публічне розміщення) вважається 
одним з найбільш ефективних і детально відпрацьованих способів залучення інвестицій. 

Особливості проведення лістингу та ІРО на міжнародних фондових біржах є ключовим 

фактором для обрання майданчику для залучення інвестицій. 

Одержані результати можуть бути використані українськими підприємствами при 

прийнятті рішень про залучення інвестиційних ресурсів на міжнародних фондових 

біржах. Дослідження може бути цікавим для науковців, які спеціалізуються на даному 

напрямі досліджень, а також викладачів при розробці відповідних розділів навчальних 

дисциплін у вищих навчальних закладах економічного профілю. 

Аналіз досліджень та публікацій. Інформаційною базою дослідження є дані 
інформаційної агенції Bloomberg, аналітичні огляди компаній ТОВ «Ернст енд Янг 
аудиторські послуги» та ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ресурси мережі Інтернет. 
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Завданнями роботи є наступні: вивчити міжнародні тенденції у сфері ІРО; 

дослідити  процеси лістингу та ІРО на міжнародних фондових біржах; провести 

порівняльний аналіз лістингу та ІРО на міжнародних фондових біржах. 

Виклад основного матеріалу. Декілька років тому IPO були прерогативою розви-

нених економік США, країн Західної Європи та Азії. Проте сьогодні відбувається змішення 
акцентів у бік ринків, що розвиваються. Для багатьох інвесторів капіталовкладення в Індію 

та Китай є невід’ємною частиною глобальної стратегії їхнього розвитку. Підвищується 
інтерес і до ринків, що розвиваються, зокрема до підприємств у Росії, Україні, Польщі, 
Казахстані, Бразилії, Ізраїлі, Малайзії, Південній Кореї тощо. Світові показники ринку IPO 

стрімко зростають завдяки великим транзакціям на ринках, що розвиваються.  
За результатами проведених досліджень, міжнародними тенденціями у сфері ІРО є 

наступні: 
– на фондових ринках зареєстровані відмінні показники ліквідності; 
– ринки, які розвиваються, демонструють активні темпи зростання; 
– зростає конкуренція між світовими фондовими біржами; 

– на місцевих біржах активно проводиться публічне розміщення акцій великих 

компаній;  

– значно збільшилася кількість альтернативних джерел фінансування, зокрема 
з’явилися фонди прямих інвестицій. [1] 

Для проведення IPO компанії можуть обрати серед більш ніж ста фондових бірж в 
світі. В географічному розрізі виділяють три основних регіони в світі для публічного 

розміщення акцій: Американський, ЕМЕIA (Європа, Близький Схід, Індія, Африка), 
Азійсько–Тихоокеанський. Як біржі з розвинутих фондових ринків, так і біржі з ринків, 
що розвиваються, постійно удосконалюють свої умови IPO. 

Найбільший досвід у проведенні ІРО мають фондові біржі західної Європи, США і 
Китаю, на які переважно і припадає більша частина світових ІРО в кількісному та 
грошовому виразі. [2] Дедалі помітнішою на світовому фондовому ринку стає роль 
китайського фондового ринку, а саме Гонконгської та Шанхайської біржі. Це пов’язано з 
тим, що за період 2005-2010 рр. у країні було проведено низку великих первинних 

публічних розміщень акцій, які за обсягом перевищують ІРО у США та Європі. За цей 

період компанії з Китаю залучили близько 46 млрд дол. США, що значно більше, ніж на 
американському ринку ІРО. Проте, саме велике IPO за всю історію відбулося у Бразилії – 

на десятки мільярдів доларів. Найбільші первинні публічні розміщення акцій у світі 
показані більш детально у Таблиці 1. 

Таблиця 1 

Найбільші публічні розміщення акцій в історії [3] 
Назва компанії Рік Обсяг 

залучених 
коштів, млрд 
дол. США 

Країна 
розміщення 

Андеррайтери 

Petrobas 2010 70 Бразилія Bank of America, Merrill Lynch, Banco 

Bradesco BBI, Banco Santander, 

Citigroup Global Markets, Itau BBA and 

Morgan Stanley; 

General Motors (GM) 2010 23 США Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank 

of America Merrill Lynch, Citigroup; 

Agricultural Bank of China 

(AgBank) 

2010 22,1 Китай Goldman Sachs Group, J.P.Morgan 

Chase, 

Macquarie Group, China International 

Capital, Deutsche Bank AG; 

Industrial&Commercial 

Bank of China  

2006 21,9 Китай Goldman Sachs Group, J.P.Morgan 

Chase, Macquarie Group; 

American International 

Assurance 

2010 20,5 США Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, 

BofA Merrill Lynch, UBS, CCB 

International, ICBC International. 
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Найбільшим первинним розміщенням акцій на світових ринках стало IPO 

бразильської державної нафтогазової компанії Petrobas в 2010 році. Був залучений 

рекордний капітал – 70 млрд дол. США. В обіг випустили 2,4 млрд звичайних (за ціною 

17,2 дол. США) і 1,87 млрд привілейованих (за ціною 15,2 дол. США) акцій. Контрольний 

пакет у розмірі 55,7% акцій залишився у держави. 

Залучені кошти планувалося направити на розробку глибоководних нафтових 

родовищ на південноамериканському шельфі в Атлантичному океані. За 5 років Petrobas 

має намір інвестувати в цей проект 224 млрд дол. США. Для Уряду Бразилії він має 
велике значення: за рахунок освоєння нових родовищ країна розраховує увійти до трійки 

провідних світових виробників нафти. Зараз цінні папери Petrobas обертаються на Нью-

Йоркській фондовій біржі та фондовій біржі Сан-Паулу. 

Друге за розмірами IPO провів американський автомобілебудівний гігант General 

Motors (GM). У кризовому для світової економіки 2009 році GM подала заяву на 
банкрутство. Уряд США надав компанії фінансову допомогу в розмірі 51 млрд дол. США, 

а в обмін отримав 32% акцій, довівши потім свою частку до 60%. У листопаді 2010 року 

оновлена GM провела IPO на суму понад 23 млрд дол. США. Свою частку в GM влади 

США досі розпродає і має намір незабаром вийти зі складу акціонерів корпорації. 
Третє за розмірами IPO було проведено Сільськогосподарським банком Китаю 

(Agricultural Bank of China, AgBank). Фінансова установа вийшла на фондовий ринок 
влітку 2010 року. З урахуванням опціону дорозміщення акцій загальний обсяг IPO склав 
22,1 млрд дол. США. В результаті подвійного лістингу (на Шанхайській і Гонконгській 

фондових біржах) було реалізовано близько 53 млрд акцій – 15% акціонерного капіталу. 

Інтерес до паперів проявили інвестиційні управління Катару і Кувейту, британський банк 
Standard Chartered Bank, нідерландський банк Radobank Nederland і австралійська група 
інвестиційних компаній Seven Group Holdings Ltd. Сільськогосподарський банк Китаю – 

останній з «великої четвірки» держбанків КНР, який розмістив свої акції на фондовому 

ринку.  

Четвертим у світі за обсягом залученого капіталу було IPO Industrial&Commercial 

Bank of China на суму 21,9 млрд дол. США. П’ятим за обсягом ІРО стало розміщення 
цінних паперів American International Assurance в 2010 році. [3] 

Розглянемо фондові біржі, що на сьогодні залучають найбільшу кількість ІРО. За 
результатами 2014 р. найбільшу кількість ІРО було проведено на Нью-Йоркській 

фондовій біржі (116 угод), Гонконгській фондова біржа (87 угод), NASDAQ (172 угоди). 

Ці біржі також стали лідерами за обсягом залученого капіталу: на Нью-Йоркській 

фондовій біржі було залучено 73 млрд дол. США, на Гонконгській фондовій біржа – 30 

млрд дол. США та 21 млрд дол. США на NASDAQ. [4] 
Щодо розвинених фондових бірж (Лондонської фондової біржі, Нью-Йоркської 

фондової біржі, NASDAQ), то їх позиції на міжнародній арені вже в 2015 році значно 

ослабнуть. Сучасний стан та перспективи вибору бірж емітентами для ІРО представлено в 
Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Фондові біржі, що розглядаються емітентами при плануванні ІРО, крім 

національних фондових бірж [5] 

Назва біржі 2014 р. 2025 р. Різниця 

(п.п) 

Австралійська фондова біржа (Australian Securities Exchange) 5% 7% +2 

Фондова біржа Сан-Паулу (Bovespa)  5% 29% +24 

Німецька фондова біржа (Deutsche Bourse) 17% 8% -9 

Гонконгська фондова біржа (HKEX) 27% 27% - 

Бомбейська фондова біржа (Bombay Stock Exchange), Націон. фондова 
біржа Індії (National Stock Exchange of India) 

5% 38% +33 

Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange) 72% 27% -45 

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE Euronext) 74% 39% -35 

NASDAQ 46% 18% -28 
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Російські фондові біржі (МБРР та РТС) 1% 11% +10 

Шанхайська фондова біржа (Shanghai Stock Exchange) 4% 55% +51 

Сінгапурзька фондова біржа (Singapore Exchange) 6% 14% +8 

Корейська фондова біржа (Korea Stock Exchange) 2% 3% +1 

Токійська фондова біржа (Tokio Stock Exchange) 12% 3% -9 

Фондова біржа Торонто (Toronto Stock Exchange) 5% 4% -1 

 

Виділяють два критерії обрання країни базування фондової біржі для IPO: 

– національний – зазвичай від компанії очікують проведення публічного 

розміщення на національному фондовому ринку, або на фондовому ринку, що є подібним 

до національного. Компанії тісно пов’язані з економікою, культурою, інфраструктурою, 

податковою позицією своєї країни; 

– секторальний – ринкове середовище, в якому провели лістинг багато 

конкурентоспроможних компаній і котре притягує інвестиції; може привернуту увагу 

компанії для проведення IPO.  

Першим кроком  у обранні компанією країни для розміщення акцій є встановлення 
цілей ІРО та аналіз середовища. Факторами, що потребують особливої уваги, варто 

вважати наступні: 
– мотивація та цілі компанії; 
– преференції акціонерів; 
– первинні витрати (комісійні за IPO, вступні та лістингові внески, гонорари 

залучених учасників, витрати на відповідність вимогам, рекламні та інші витрати на IPO) 

та вторинні витрати (недооцінка бізнесу, витік виробничої інформації); 
– інші фактори, що впливають на оцінку. [6] 
Сьогодні при виборі фондової біржі для проведення первинного публічного 

розміщення акцій керівники компаній повинні проаналізувати цілий ряд параметрів. Такі 
фактори, як вимоги до лістингу, розмір платежів і особливості регулювання відіграють 
вирішальну роль при виборі фондової біржі. Однак не слід залишати без уваги і такі 
аспекти, як результати оцінки, якість інституційних інвесторів і ступінь розуміння ними 

специфіки бізнесу, можливість потрапляння в біржові індекси, рівень обізнаності клієнтів 
і постачальників, а також наявність аналогічних компаній, акції яких обертаються на 
біржі. Якщо компанія вибирає біржу, яка спеціалізується на галузях, відмінних від її 
основної діяльності, то логічно очікувати нижчої оцінки її акцій. Вибір фондової біржі – 

це довгострокове стратегічне рішення, яке треба приймати з урахуванням ключових 

чинників зростання компанії. 
Розглянемо більш детально структуру лістингових витрат: 

– комісійні за здійснення першого публічного розміщення – це витрати, які несе 
підприємство на користь фондової біржі за надання можливості публічного 

розміщення акцій на біржі; 
– вступні та лістингові внески – це витрати, які варіюються залежно від обраного рівня 

котирувального листа; 
– витрати на відповідність вимог полягають у доведенні стану корпоративної звітності 

підприємства до вимог, чинних на цей час на фондовій біржі, їх перекладі тощо; 

– гонорари залучених учасників охоплюють гонорари фінансових консультантів, 
депозитарію тощо; 

– рекламні та інші витрати на IPO охоплюють проведення зустрічей з інвесторами, 

відрядження персоналу підприємства за кордон, прийняття іноземних делегацій тощо; 

– під недооцінкою бізнесу розуміють умисне заниження ціни акції для додаткового 

заохочення потенційних інвесторів. Зазвичай такий дисконт для компаній з країн СНД 

становить 4–5%. [7] 

Слід звернути увагу на те, що рівень активності компаній з проведення первинного 

публічного розміщення цінних паперів може суттєво відрізнятися в залежності від 

загального стану ринку, загального попиту на IPO, економічних умов в галузі, ліквідності 
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біржі та багатьох інших факторів. Коли на ринку панують «бичачі» настрої, 
відкриваються можливості для появи пропозицій цінних паперів з боку компаній, і ці нові 
пропозиції викликають сплески популярності IPO. Однак у період зниження котирувань 
активність у сфері IPO знижується.  

Хоча нікому не вдається абсолютно точно спрогнозувати ринкові тенденції, 
емітентам слід розглянути питання про важливість вибору часу для проведення IPO. 

Зазвичай графік IPO, що включає в себе етапи від першої зустрічі членів робочої групи до 

завершення процесу, розрахований на період від кількох місяців до року і більше. На 
активних ринках спостерігається більше число реєстрацій на біржі, і всі компанії прагнуть 
уникнути варіанту здійснити операцію на один день пізніше терміну.  

Вимоги до фінансової звітності є запорукою правдивого відображення компанією 

своєї фінансової звітності. Кожна фондова біржа має відмінні стандарти фінансової 
звітності. Існують біржі, що вимагають звітності лише за міжнародними або 

американськими стандартами, а на деяких біржах прийнятною є і звітність за 
національними стандартами. У бухгалтерського підрозділу компанії має бути 

напрацьований досвід швидкого впорядкування звітності за міжнародними стандартами. 

Якщо компанія затримує звітність, публікує її «на межі» або пізніше за встановлені 
терміни, це викликає в інвесторів підозри. Якщо ж компанія подає звітність швидко, це 
свідчить, що бізнес-процеси в ній чітко налагоджені. Стандарти бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності на міжнародних фондових біржах представлено в Таблиці 3. 

Таблиця 3 

Стандарти бухгалтерського обліку [8] 
Назва біржі Стандарти бухгалтерського обліку 

LSE Основний майданчик МСФЗ, ГААП США, ГААП Японії 

 АІМ МСФЗ, ГААП США, ГААП Японії, ГААП 

Канади, ГААП Австралії 

NYSE ГААП США, для приватних іноземних 

інвесторів також МСФЗ 

NASDAQ ГААП США/МСФЗ з дозволу комісії 
HKSE Національні СФЗ/МСФЗ 

WSE МСФЗ 

Проведемо порівняння лістингових вимог, що висуваються перед компаніями на 
міжнародних фондових біржах. Перш за все, розглянемо вимоги, що стосуються 
безпосередньо розміру компанії та масштабів її діяльності. Зазначені вимоги на 
міжнародних фондових біржах представлено в Таблиці 4. 

Таблиця 4 

Порівняння вимог до діяльності компаній [8] 
Назва біржі Присут-

ність на 
ринку 

Ринкова капіталізація Кількість акцій в 

обороті 

LSE Основний 

майданчик 

3 роки 1,2 млн дол. США (700 тис. фунтів 

стерлінгів) 

25% 

АІМ - - 

NYSE Euronext 3 роки  Дохід (за останній фінансовий рік) 75 млн 

дол. США 

5 тис. акціонерів для 
іноземних емітентів 

NASDAQ Global 

Select 

Market 

2 роки Дохід (за останній фінансовий рік) ≥ 110 

млн дол. США 

1, 25 млн акцій 

Global 

Market 

Дохід (за останній фінансовий рік, чи 2 

роки з трьох) 75 млн дол. США 

1, 1 млн акцій 

Capital 

Market 

Чистий дохід 750 тис. дол. США 1 млн акцій 

HKSE 3 роки 25 млн дол США (200 млн гонконгських 

дол.) 

25% 

WSE 3 роки 10 млн дол. США ≥ 5-10% 
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Зазвичай первинне публічне розміщення акцій передбачає обмеження (lock-up або 

lock-in) на продаж акцій, що публічно котируються виконавчими керівниками та 
інвесторами фондів прямих інвестицій. Таке обмеження діє протягом певного періоду. Як 
правило, вимоги про введення даного обмеження використовують не фондові біржі, а 
андеррайтери, що беруть участь в IPO (наприклад, банк або інвестиційна компанія). 
(Таблиця 5) Оскільки інсайдери володіють великими пакетами акцій, описаний механізм 

дозволяє захистити ціну розміщення від впливу надлишкової пропозиції, обумовленої 
різким напливом інсайдерів, що бажають збути свої акції. [8] 

Таблиця 5 

Обмеження на операції з цінними паперами [8] 
Назва біржі Період обмеження на операції з капіталом 

LSE 6-18 місяців в залежності від специфіки ІРО 

NYSE Euronext 6 місяців (за вимогою андеррайтера) 
NASDAQ 6 місяців (за вимогою андеррайтера) 

HKSE - 

WSE 6-24 місяці (за вимогою андеррайтера) 

 

Особливої уваги при обранні біржі заслуговує критерій понесених емітентом 

витрат та тривалість процесу IPO. Фондові біржі встановлюють платіж за лістинг на 
основі таких параметрів, як обсяг і вартість пропозиції, ринкова капіталізація та інші 
аспекти.  Деякі біржі стягують фіксовану плату. Що стосується щорічних платежів, то їх 

структура переважно відображає рівень цін і схем, використаних для первинного лістингу. 

Обсяг лістингового платежу може стати вирішальним фактором при обранні компанією 

міжнародної фондової біржі для розміщення цінних паперів власної емісії, оскільки не всі 
компанії готові витратити на даний платіж значну суму коштів. Період, протягом якого 

компанії можуть здійснити ІРО впливає на їх рішення відповідно до затверджених планів 
залучення інвестицій. [8] Порівняння лістингових платежів та тривалості виходу компанії 
на ІРО продемонстровано в Таблиці 6. 

Таблиця 6 

Лістингові платежі та тривалість процесу ІРО [8] 
Назва біржі Триваліс

ть 

процесу 
ІРО 

Лістинговий платіж Щорічний платіж 

1 2 3 4 

LSE Основний 

майданчик 

4-24 

місяці 
Ринкова капіталізація (млн фунтів 

стерлінгів):  

До 5 - максимум 6 389 фунтів 

стерлінгів  

4200-41400 фунтів 

стерлінгів в залежності від 

ринкової капіталізації. 

   5-50 - максимум 44 189 фунтів 
стерлінгів  

50-250 - максимум 107 189 фунтів 

стерлінгів  

250-500 - максимум 133 439 фунтів 

стерлінгів  

Більше 500 - максимум 369 689 фунтів 

стерлінгів  

Нижчі ставки платежу - для сектора 
депозитарних розписок 

Нижчі ставки платежу - для 
сектора депозитарних 

розписок 

АІМ 3-24 

місяці 
6 400-72 200 фунтів стерлінгів 5100 фунтів стерлінгів 

NYSE Euronext 12-24 

місяці 
Доларів США за акцію:  

Менше 75 млн - 0,0048 дол. США  

75-300 млн - 0,00375 дол. США  

Більше 300 млн - 0,0019 дол. США 

 

0,00093 дол. США за акцію, 

мінімум 38000 доларів США 
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NASDAQ Global 

Select 

Market 

12-24 

місяці 
До 30 млн акцій - 125 тис. дол. США  

30-50 млн акцій - 150 тис. дол. США  

50-100 млн акцій - 200 тис. дол. США  

Більше 100 млн акцій - 225 тис. дол. 

США 

До 10 млн акцій - 35 000 

дол. США  

10 млн - 50 млн акцій - 

37500 дол. США  

50-75 млн акцій - 46500 дол. 

США  

75-100 млн акцій - 68500 

дол. США  

100-150 млн акцій - 89000 

дол. США  

Більше 150 млн акцій - 

99500 дол. США 

Global 

Market 

Capital 

Market 

До 15 млн акцій - 50 тис. дол. США  

Більше 15 млн акцій - 75 тис. дол. 

США 

27500 дол. США 

HKSE 6-12 

місяці 
150-650 тис. гонконгських дол. 

залежно від вартості цінних паперів, 

що підлягають лістингу 

145000-1188000 гонк. дол. 

залежно від розміру емісії 

WSE 6-12 

місяці 
0,03% від вартості випуску, але в 
межах 

8-96 тис. польських злотих 

0,02% від вартості випуску, 

але в межах 

9-70 тис. польських злотих 

 

Висновки. Порівняння вимог до лістингу дало змогу визначити, що найбільш 

жорсткі вимоги до ринкової капіталізації, кількості акцій в обороті та найвищі лістингові 
платежі має Нью-Йоркська фондова біржа, за якою слідує Лондонська. Найбільш 

лояльною до лістингу є Варшавська фондова біржа та її майданчик для невеликих за 
обсягом компаній New Connect. Всі міжнародні фондові біржі висувають вимоги до 

фінансової звітності за міжнародними стандартами. При виборі майданчику для лістингу 

такі фактори, як вимоги до лістингу, розмір платежів і особливості регулювання 
відіграють вирішальну роль.  
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Визначальною умовою якості сучасного суспільного життя є ефективність 
правового регулювання суспільних відносин, спроможність права відповісти на виклики 

цивілізації та забезпечити демократизм цього життя, реалізацію завдань формування і 
функціонування правової держави як компромісу, як відповіді на пошук альтернативи 

слабкостям ліберальної демократії та неспроможності крайнього лібералізму гарантувати 

вирішення правом основного призначення – урівноваження загального блага і особистого 

інтересу, з одного боку, і протистоянню спробам ренесансу етатизму, з другого боку. 

Очевидно, що якість сучасного суспільного та особистого життя все більше залежить від 

якості права, норм права. Влучною спробою відповіді на ці злободенні питання є 
монографія Віталія Мирославовича Косовича «Удосконалення нормативно-правових актів 
України: техніко-технологічні аспекти», присвячена дослідженню можливостей 

удосконалення основного джерела права України – нормативно-правового акту. 

Актуальність дослідженої у роботі проблеми також зумовлюється невисокою 

оцінкою суспільством якості чинної нормативно-правової бази й відповідно ефективності 
регулятивного впливу права; необхідністю пошуку шляхів виправлення такої ситуації. 

Ознайомлення із основними положеннями, висновками та пропозиціями 

монографії вказує на вдалий концептуальний підхід до розгляду та вирішення проблеми 

дослідження. Автор пропонує своєрідну конструкцію удосконалення діяльності у сфері 
творення права, яка охоплює різні за формою, однак взаємозв’язані за змістом й об’єднані 
за причинно-наслідковими зв’язками правові явища: недоліки нормативно-правових актів, 
засоби їх удосконалення, способи забезпечення створення якісних нормативно-правових 

актів, форми їх удосконалення. Зазначене дозволило Косовичу В.М. належним чином 

структурувати монографічну роботу та здійснити логічний й науково обґрунтований 

виклад матеріалу.  

Автор зумів логічно систематизувати надзвичайно об’ємний та різноплановий 

доктринального та нормативного характеру матеріал й створити формулу вирішення 
окреслених темою завдань. Це  стало можливим завдяки вибору стратегічної мети – 

пошук інституційного та функціонального механізмів удосконалення нормативно-

правових актів та підтримки позиції, відповідно до якої удосконалення у сфері права  є 
різновидом правотворчої діяльності.  

Погодимося із дослідником у тому, що робота ускладнилася наявністю давно 

відомих науковій спільноті засобів для створення  досконалих нормативно-правових актів. 
З тим, щоб відійти від простого відтворення існуючих напрацювань й надати роботі 
новизни, автор обрав цікаву методу розкриття теми: розглянув питання підвищення якості 
та ефективності нормативно-правових актів України через удосконалення існуючих 

                                                 

1

 Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти: монографія / В. М. Косович. – 

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 568 с. 
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засобів, способів та форм творення права, зокрема,  досконалих нормативно-правових 

актів (удосконалення через удосконалення). 
Монографія містить п’ять розділів, кожний із яких пов’язаний із складовими 

елементами діяльності з удосконалення права. У першому розділі акцентується на 
правових явищах, що є загальновідомими в теорія права: понятті нормативно-правового 

акту та системі нормативно-правових актів України. Однак, на основі детального аналізу 

законодавчої бази та практики застосування права В. М. Косович уточнює 
загальноприйняте визначення  нормативно-правового акту, пропонує низку доповнень й 

коректив до проектованих нормативних моделей системи нормативно-правових актів 
України. 

Важливою складовою монографії є другий розділ «Інтегральний показник 
досконалості нормативно-правових актів України», присвячений  пошуку критеріїв 
досконалості нормативно-правових актів. Серед «гами» позитивних вимог, яким має 
відповідати нормативно-правовий акт, основна увага надається насамперед його якості. 
Це вказує на те, що автор є прихильником існуючих на протязі останніх десятиліть (й нині 
інколи критикованих) теорій про якість законодавства та ефективність його регулятивного 

впливу. Як визначальна складова якості нормативно-правового акту розглядається його 

відповідність техніко-технологічним вимогам та правилам нормотворення. Тим самим 

автор формалізує критерії якісності нормативно-правових актів та надає їм практичного 

значення.  
Як показник неякісності нормативно-правових актів і підставу для  їх 

удосконалення розглянуто можливі у них техніко-юридичні та технологічно-юридичні  
недоліки. Інтерес викликають запропоновані класифікації цих недоліків попри їх в 
окремих випадках дискусійність. Нагадаємо, що поряд із проблемами колізій у праві та 
можливостей їх подолання шляхом підвищення ефективності і якості законопроектної 
роботи, аналіз та класифікація різновидів неузгодженостей між юридичними нормами має 
велике не тільки теоретичне , але й практичне значення ).Таке новаторство, на нашу 

думку, особливо корисне, оскільки проведене розмежування недоліків не тільки сприяє їх 

подальшому детальному науковому опрацюванню, а й має практичний характер, оскільки 

створює об’єктивні передумови попередження випадків неякісної нормо-проектної роботи 

та подолання, незважаючи на наявність чи відсутність необхідної для цього юридичної 
регламентації, недоліків у цій сфері правотворення.  

Автор правильно  стверджує, що передумовою створення якісних (нових чи зі 
змінами) нормативно-правових актів є належне використання засобів юридичної техніки 

проектування нормативно-правових актів. Оскільки нормопроектна техніка сьогодні 
науковцями уже детально вивчена, розділ третій монографії «Техніко-юридичні засоби 

створення та удосконалення нормативно-правових актів України» присвячений розгляду  

саме тих її засобів, які, на думку Косовича В. М., подальший розвиток потребує сьогодні 
певного загальнотеоретичного обгрунтування Виділимо тут передусім необхідність 
створення юридичних передумов для забезпечення соціальної адекватрності проектованих 

нормативно-правових актів. 
В. М. Косович виокремлює із численних логічних законів формально-логічні 

вимоги до нормативно-правових актів, недотримання яких зумовлює правотворчі 
помилки, також пропонує варіант їх закріплення у розроблених сьогодні в Україні 
проектах Закону «Про нормативно-правові акти». Дослідник розвиває у контексті 
можливостей використання у процесі нормопроектування таке загальновідоме правове 
явище як принципи права, аналізує правила врахування принципів права під час розробки 

проекту нормативно-правового акта. У роботі також систематизовано, уніфіковано й 

запропоновано у форматі юридичної норми численні правила визначення термінів у тексті 
нормативно-правового акта. 

Характеризуючи такі засоби нормопроектної техніки як правові конструкції, 
презумпції, фікції та аксіоми, автор звертає увагу на підстави (передумови) їх введення у 
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проекти нормативно-правових актів  (положення, які сьогодні у літературі практично не 
розглядаються). 

Викликає інтерес запропонований дослідником комплекс заходів, спрямованих на 
підвищення якості мови нормативно-правових актів. Йдеться про консолідацією існуючих 

стосовно мови права досліджень і формування доктрини, певні організаційні дії, 
удосконалення нормативних і рекомендаційних приписів, які установлюють правила 
текстуального оформлення нормативно-правових актів України. 

Якість нормативно-правових актів, як відомо, може зумовлюватись і процедурою 

їх прийняття. У розділі четвертому монографії розкрито ті складові правотворчого 

процесу в Україні, які потребують сьогодні свого розвитку та вдосконалення. Зокрема, 
запропоновано низку заходів для переходу від «спонтанної» правотворчості до планового 

цілеспрямованого нормотворення. Сьогодні в Україні все більша увага приділяється 
правовому моніторингу, зокрема моніторингу ефективності чинних нормативно-правових 

актів. У призмі цієї тенденції у монографії розглядається потенціал правотворчого 

моніторингу й можливості його юридичної регламентації як стадії нормотворчого 

процесу. 

Практичною спрямованістю характеризуються окреслені В. М. Косовичем заходи 

необхідні для удосконалення існуючої в Україні практики експертування проектів 
нормативно-правових актів. Йдеться про нормативне закріплення різновидів експертиз, 
яким повинні піддаватися створювані акти, та кола суб’єктів їх ініціювання, проведення і 
реалізації результатів, про доповнення і розширення Методичних рекомендацій з питань 
проведення експертиз. Автор також пропонує ряд новел, спрямованих  на вдосконалення 
чинних правових норм, які регулюють державну реєстрацію нормативно-правових актів, 
спрямовані на підвищення рівня перевірки техніко-юридичної досконалості таких актів.  

На основі аналізу випадків неоднозначного розуміння й відповідно розбіжностей у 

застосуванні юридичних норм, пов’язаних із оприлюдненням чинністю та дією 

нормативно-правових актів, проектується нормативне розуміння цих загальнотеоретичних 

понять. 
Форми удосконалення нормативно-правових актів України та можливості розвитку 

цих форм розглянуто у розділі п’ятому роботи. Запропоновано комплекс заходів 
організаційного та нормативного характеру, покликаних сприяти приведенню 

законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів у контексті політики 

держави щодо гармонізації українського права та законодавства Європейського Союзу. 

Звертається увага на практику внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів, 
як найбільш поширені форми їх корегування. За результатами узагальнення та аналізу 

існуючих правил внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів моделюються 
відповідні уніфіковані норми до проекту Закону України «Про нормативно-правові акти». 

Цікавими, хоча і дискутивними є висновки стосовно особливостей нормативно-правового 

акта у новій редакції, зокрема думка про те, що назва, структура, нумерація статей цього і  
«старого», змінюваного акта, мають бути тотожними. 

Як особливі форми удосконалення нормативно-правових актів проаналізовані їх 

кодифікація та офіційне (нормативне) тлумачення. Із численних доктринальних положень 
щодо цих правових явищ шляхом аналізу та аргументації виокремлюються ті, які сьогодні 
повинні отримати  юридичне закріплення. 

Аналізуючи проведене у монографії дослідження, необхідно зауважити, що окремі 
питання діяльності у сфері удосконалення  права висвітлено у рецензованій монографії у 

загальних рисах, як наприклад, щодо мови права. Вочевидь, це пояснюється великими 

обсягами окремих положень та необхідністю комплексного дослідження проблеми. У 

таких випадках автор фактично окреслює методологію удосконалення техніко-

технологічного інструментарію. Такий підхід видається виправданим, оскільки, з одного 

боку, не залишаються поза увагою важливі теоретичні положення, з іншого, не має 
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надмірного «заглиблення» в окремі питання; увагою охоплюються усі складові 
удосконалення нормативно-правових актів у сучасній Україні. 

Позитивним у роботі є також те, що автор не тільки намагається розвинути існуючі 
наукові напрацювання, а і дискутує щодо окремих усталених теоретичних положень, 
наприклад, висловлює думку про недоцільність обговорення особливостей кодифікаційної 
техніки порівняно із законодавчою, оскільки різняться вони хіба що окремими 

структурними та реквізитними правилами.   

Нарешті логічним завершенням проведеного дослідження стають пропозиції про 

доповнення та уточнення до проекту Закону України «Про нормативно-правові акти». 

Зазначене вказує на прикладний, а не тільки загальнотеоретичний характер монографії.  
Оцінюючи монографію В. М. Косовича, можна констатувати її загальнонаукове 

значення: удосконалено існуючі і подано нові визначення понять, охарактеризовано й 

наповнено новими ознаками правові явища, пов’язані із нормотворчою діяльністю, 

сформовано рекомендації стосовно інституційної та функційної складових 

правоудосконалення. Робота носить значною мірою методологічний характер і окреслює 
напрями проведення нових досліджень.   

Підсумовуючи, відзначимо, що рецензована Монографія Косовича Віталія 
Мирославовича «Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-

технологічні аспекти» є вагомим здобутком української науки теорії права і заслуговує 
уваги правників усіх рівнів від студентів до законотворців.  

 

 

Доктор юридичних наук, професор  

кафедри теорії права і держави Київського  

національного університету імені Тараса Шевченка,  

член-кореспондент НАПрН України     Василь Костицький 
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ШАНОВНІ АВТОРИ! 

Запрошуємо до співробітництва вчених, аспірантів, практичних працівників! 

Для публікації в журналі «Малий і середній бізнес (право, держава економіка)» приймаються 
неопубліковані раніше наукові праці в галузі економіки та права. 

Фаховий журнал «Малий і середній бізнес (право, держава економіка)» охоплює чотири номери у 

рік і є щоквартальником.  

Статті до публікації приймаються: №1 – до 20 березня; №2 – до 20 червня, №3 до 20 вересня; №4 – 

до 20 грудня. 

Редакційна колегія журналу звертає увагу на обов’язкове дотримання вимог до наукових фахових 
видань та пропонує:  

Рукопис подавати у двох примірниках українською, російською або англійською мовами та його 

електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу: 

- у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням  .doc, кегль – 14;

- параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці, діаграми тощо) книжне з
дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого – 2 см, правого – 1 см; 

- відстань між рядками – 1,5 інтервал;

- кількість матеріалу однієї статті –10 - 12 стор.

Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи: 

УДК;  

назва статті; 
ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора (вирівнювання по середині); 
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. 

Окремим файлом має бути підготовлено та надано до редакції реферат статті (1 стор.): 

- актуальність;

- мета статті;
- виклад основної проблеми;

- висновки.

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. 

Для авторів, які не мають вченого ступеня кандидата наук, необхідно подати рецензію на 
статтю. 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: j_msb@ua.fm або j_msb@ukr.net 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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Журнал рекомендовано до друку Рішенням Вченої ради Інституту законодавчих 

передбачень і правової експертизи (протокол № 5 від 12.05.2015 р.). 

Реєстраційне свідоцтво КВ № 11591-4631ІР видане Міністерством юстиції України 

02.08.2006. 

Постановою ВАК України від 26 січня 2011 року №1-05/1 економіко-правовий 

науково–практичний журнал «Малий і середній бізнес (право, держава, економінка)» 

внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобутя наукових ступенів доктора і кандидата наук у 

галузі «Юридичні науки» та «Економічні науки». 
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ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ПЕРЕДБАЧЕНЬ І ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ОГОЛОШУЄ 

 

набір до аспірантури з відривом чи без відриву від виробництва 

на базі повної вищої освіти 

 

за спеціальністю: 12.00.06. земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 
право. 

 

Набір до аспірантури відбувається двічі на рік, вступні іспити: з фахової дисципліни, з 
іноземної мови, з філософії. 

Для абітурієнтів розроблено програми вступних іспитів. 

Роботу з підготовки аспірантів організовано за Типовим графіком-планом організації підготовки 

аспірантів, затвердженим Вченою радою Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи.  

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗА ТИПОВИМ ГРАФІКОМ-ПЛАНОМ ПЕРЕДБАЧАЄ ВСІ 
НЕОБХІДНІ ЕТАПИ Й РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ АСПІРАНТІВ: 

� складання кандидатських іспитів; 

� теоретичне дослідження; 

� експериментальне дослідження; 

� написання розділів дисертації; 

� публікації статей у фахових виданнях; 

� виступи на конференціях; 

� впровадження результатів дослідження у практику. 

Прийом документів проводиться з 18 вересня до 15 жовтня 2015року. 

Вступні іспити до аспірантури проводяться: 
20 квітня до 20 травня 2015р. 

20 жовтня до 20 листопада 2015р. 

Претенденти подають такі документи: 

1. Заява. 
2. Копія диплому про вищу освіту та копія додатка до диплома (особам, які здобули відповідну 

освіту за кордоном, – копія нострифікованого диплома). 
3. Особовий листок з обліку кадрів. 

4. Медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о. 

5. 4 фотокартки розміром 6х4 см. 

6. Витяг з протоколу засідання Вченої ради про затвердження теми кандидатської дисертації (для 
здобувачів). 

7. Реферат (обсягом один друкований аркуш) або копії наукових праць за обраною спеціальністю. 

8. Документ про складення іспитів з кандидатського мінімуму (якщо мінімум зданий) 

9. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційний коду. 

Паспорт, диплом про вищу освіту й військовий квиток (посвідчення офіцера) вступник подає 
особисто. Документи подаються у пластиковому швидкозшивачі з 2 конвертами. 

Кандидатські іспити – 10 - 18 грудня 2015. 

Програми кандидатських іспитів можна придбати в Інституті законодавчих передбачень і правової 
експертизи.  

У Інституті законодавчих передбачень і правової експертизи є періодичні фахові наукові 
видання для публікацій аспірантами результатів досліджень, а саме: 

• Економіко-правовий науково-практичний журнал «Малий та середній бізнес» 

• Науково-практичний журнал «Соціологія права» 

 

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ ТА СПІВРОБІТНИКИ ІНСТИТУТУ ПОСТІЙНО 

НАДАЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРЕТЕНДЕНТАМ ДО ВСТУПУ Й АСПІРАНТАМ ЗА 

ТЕЛЕФОНАМИ: 

(050) 4697065 

(067) 7340240 

e-mail: natalka_bn_@ukr.net 

 

Адреса Інституту: 
01034, м. Київ, вул. Паторжинського, 4 оф. 8 

тел./факс 278-50-12 




