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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА  
І ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА 

Костицька І.О. До питання про правовий статус депутата Європарламенту  

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА ЄВРОПАРЛАМЕНТУ 
Костицька І.О. 

(кандидат юридичних наук, головний консультант Інституту законодавства  
Верховної Ради України) 

 
Анотація: у статті розглядаються питання правового статусу Європейського парламенту, 

правового статусу депутата цього парламенту, визначається правова природа його мандата, а також 
проводиться порівняльний аналіз правового статусу депутата національного парламенту та 
Європейського парламенту. 

Ключові слова: Європейський парламент,правовий статус депутата Європейського парламенту, 
правовий статус депутата національного парламенту, імперативний мандат. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового статуса Европейского парламента, 
правового статуса депутата этого парламента, определяется правовая природа его мандата, а также 
осуществлен сравнительный анализ правового статуса депутата национального парламента и 
Европейского парламента.  

Ключевые слова: Европейский парламент, правовой статус депутата Европейского парламента, 
правовой статус депутата национального парламента, императивный мандат. 

Summary. The article deals with the issue of the European Parliament’s legal status, the legal status of the 
member of this Parliament and defines the legal essence of his mandate, as well as includes the comparative 
analysis of the legal status of the national parliament’s MP and of the the legal status of the member of European 
Parliament. 

Key words: European Parliament, legal status of the member of European Parliament, правовий legal 
status of the national parliament’s MP, imperative mandate. 

 
Підписання у 2014 році Угоди про асоційоване членство України в Європейському 

Союзі[1] та офіційний державний курс, спрямований на дедалі щільнішу інтеграцію нашої 
держави до європейських структур й інституцій, а так само посилення впливу права ЄС на 
внутрішній правопорядок України тощо[2] визначили особливості політико-правових 
відносин в Україні на тривалий час.  

Оскільки однією з провідних європейських інституцій по праву вважається 
Європейський парламент, який можна охарактеризувати як наднаціональний 
представницький орган Європейського Союзу (отримав свою назву 1953 р.),  підписання 
згаданої Угоди також створило юридичні підстави для підготовки майбутніх 
європейських парламентарів із числа українських політиків. 

Європейський парламент (далі – ЄП) репрезентує широке коло  європейських 
народів, які входять до європейського правового простору, а в останні роки поступово 
набуває дедалі виразніших рис класичного парламенту з усіма притаманними йому 
характерними властивостями.  

Ця інституція є найбільшим у світі єдиним представницьким органом і представляє 
інтереси майже 500 мільйонів громадян Європейського Союзу. Таке розмаїття 
найвиразніше уособлюється в депутатському корпусі, з якого, власне, і складається ЄП. 
Попри все характерною основою його формування складає політичний принцип, а не 
національний. До складу ЄП входять найбільші політичні партії  що здійснюють свою 
діяльність у Європі.  

Неможливо скласти уявлення про специфіку організації роботи цієї інституції та 
його діяльності без ретельного аналізу правового статусу членів (депутатів) ЄП. Правовий 
статус депутата ЄП втілює в собі як правову природу самого ЄП, так і уявлення щодо 
спільності правових характеристик, які у концентрованому вигляді є виразником 
парламентського законодавства кожної країни – члена ЄС, тобто те спільне, що властиве 
законодавчим і доктринальним уявленням щодо характеру й типу депутатського мандату 
у європейських країнах, обсягу визначальних прав та обов’язків члена парламенту, 
законодавчих гарантій його діяльності та особливостей юридичної відповідальності.  
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Останнім часом є помітним зростання уваги дослідників до питань надання ЄП 
більшої функціональності тощо. Історичний екскурс і дослідження еволюційного шляху 
цієї інституції свідчить про суттєві перетворення ЄП від органу, наділеного переважно 
консультативними функціями з доволі невиразною, слабкою представницькою природою, 
до органу, який поступово набуває  законодавчі, представницькі та контрольні 
повноваження, які поширюються на територію усіх держав – членів ЄС.  

За таких умов є закономірним еволюція правового статусу депутатів ЄП. Слід 
констатувати, що  цей процес не виглядає безпроблемним та беззастережним. Свідченням  
цього є наявність  постійних дискусій щодо статусу ЄП та його членів у самій Європі[3]. 

Актуальність дослідження правового статусу депутатів ЄП обумовлена рядом 
чинників, зокрема таких, як прийняття на рівні ЄС самостійного правового акту, який 
регулює повноваження членів ЄП, внесення змін у чинні акти, що регулюють їх правовий 
статус, а також розширення компетенції ЄП на підставі Лісабонського договору.  

Водночас зберігає актуальність і питання щодо спорідненості правового статусу 
члена ЄП та членів національних парламентів держав – членів ЄС, Така тенденція 
дозволила б твердити про  реальність задекларованого в ЄС принципу представницької 
демократії, офіційно закріпленого у частині першій статті 10 нової редакції Договору про 
ЄС[4]. 

Слід зазначити, що на шляху науково-правового та політологічного осмислення 
зазначеного правового явища є певні досягнення, попри порівняно нетривалий час 
функціонування самого ЄП. Присутнє об’єктивне постійне зростання уваги з боку 
дослідників, практичних працівників –діючих інституцій ЄС до вирішення згаданої 
проблеми.  

Зрозуміло, що в більшості таких досліджень питання правового статусу 
європейських парламентарів розглядаються в контексті еволюції правової природи, 
функцій та повноважень самого ЄП, переосмислення змісту представницької природи та 
напрямів її зміцнення. Наявність діалектичного взаємозв’язку між правовим статусом 
депутата Європейського парламенту та  представницького органу, в якому він працює, 
обумовлює їх функцій та повноваження тощо. 

Для з’ясування політико-правової природи статусу члена ЕП важливим є розуміння 
того, на обслуговування яких інтересів спрямована діяльність парламентаря загалом.  

У роботі будь-якого народного представника, яким є і член ЄП, закономірно 
виникає питання про те, як сумістити інтереси і бажання виборців з об’єктивними 
загальносоціальними потребами країни, яку презентує парламентар і Європейського 
Союзу і цілому. Звісно, інтересів які охоплюють країну в цілому, насправді не так уже й 
багато. Та й самі по собі вони не можуть визначити систему представництва і характер 
депутатського мандата. Наприклад, із визнанням необхідності збереження миру, 
підтримання обороноздатності країни, стимулювання економічного розвитку та охорони 
правопорядку інтересами загальнонаціональними не можна вивести ніяких конкретних 
принципів, як слід вирішувати законодавчі питання, пов’язані з цими інтересами.  

Тож саме при виборі засобів їх здійснення перед кожними депутатом щоразу 
постає необхідність узгодження суперечливих інтересів суспільства, країни, соціальних 
груп і окремих осіб і, безперечно, враховувати інтереси європейської спільноти.  

Парадоксальність цього становища здавна хвилювала політичну і правову думку. 
Очевидно, що система представництва є дієвим механізмом, що дозволяє певним чином 
поєднувати групові, державні та загальносуспільні інтереси, знімати частину іманентно 
притаманних їм суперечностей. І роль депутата в цьому є вузловою. 

Проте залишаються відкритими питання, якими мають бути критерії узгодження 
цих інтересів, як чітко їх встановити в тому чи іншому конкретному випадку, яким чином 
відбувається ця метаморфоза у свідомості окремого депутата, під впливом яких чинників 
це відбувається. Отже, йдеться про ідеальну форму відносин представників з тими, кого 
вони представляють.  
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Зрозуміло, що дуалістичний характер системи представництва найяскравіше 
відображається в організації та діяльності депутатів загальнонаціонального 
представницького органу, яким є національний парламент. По-перше, парламент – це 
асамблея однієї країни, що втілює її інтерес як єдиного цілого, разом з тим, це зібрання 
посланців з різних, може навіть конфліктуючих між собою групових інтересів. По-друге, 
кожний депутат діє, враховуючи інтереси своїх виборців або ж виходячи з власних 
уявлень і переконань, представляє інтереси суспільства та держави загалом.  

Щодо специфіки статусу членів ЄП слід констатувати, що система представництва 
набуває більш ширшого розуміння, оскільки член ЄП є представниками європейської 
спільноти, яка об’єднує 28 країн. Відтак, знову виникає питання: кого ж представляє член 
ЄП – виборців свого округу або державу, партію чи власні переконання. Які чинники 
впливають на його діяльність і якими мають бути пріоритети його поведінки в роботі 
представницького органу? 

На наш погляд, відповідаючи на ці запитання, слід враховувати відповідні 
історичні традиції, рівень представництва органу, який представляє депутат, форми цього 
представництва. 

Для здійснення дослідженні правового статусу члена (депутата) ЄП слід з’ясувати 
зміст поняття такого статусу. Наука конституційне право дає визначення  поняття 
“депутат”  (з лат. deputatus – уповноважений) - посадова особа, обрана народом до складу 
представницького органу влади і покликана представляти інтереси народу у відповідному 
органі влади[5].  

Використовуючи науково-теоретичні напрацювання слід констатувати, що 
правовий статус, у нормативному сенсі, будучи складовою  частиною системи права, 
виступає як відносно самостійний регулятор суспільних відносин. За допомогою цієї 
юридичної категорії визначаються природа, місце суб’єктів права у системі суспільних 
відносин, їх права та обов’язки по відношенню до інших суб’єктів тощо.  

Визначення правового статусу депутата має значення для з’ясування специфіки 
правового регулювання прав і обов’язків, та  форм діяльності депутатів. Відомо, що слово 
“статус” у перекладі з латини означає положення, становище когось або чогось.Така 
етимологія є визначальною і для юридичного розуміння цього терміну.Статус 
розглядається в юридичній науці як сукупність елементів. Структуру статусу складають 
сукупність стійких зв’язків між елементами статусу, що забезпечують йому цілісність і 
тотожність самому собі .  

Зауважимо, що в теорії права, в найзагальнішому вигляді, правовий статус 
визначається як юридично закріплене становище суб’єкта в суспільстві, що виражається в 
системі прав та обов’язків. Ґрунтуючись на етимологічній подібності, багато авторів 
вважають, що слова “статус” і “становище” термінологічно збігаються, тобто це слова-
синоніми.  

Статус депутата характеризує місце парламентаря у системі суб’єктів 
правовідносин. За своїм змістом правовий статус депутата слід  охарактеризувати як 
сукупність його прав, обов’язків, форми та гарантій їх здійснення. Статус парламентаря є 
фундаментальною умовою існування та функціонування парламенту, реалізації ним своїх 
функцій та повноважень. Водночас ефективність роботи представницького органу багато 
в чому визначається правовим статусом саме депутатів. 

Статус депутата ЄП за своєю правовою природою є багатогранним поняттям. До 
числа елементів такого статусу слід віднести: підстави  виникнення і строк дії 
депутатського мандату, його політико-правову природу; права, обов’язки, гарантії їх 
здійснення та юридичні обмеження, необхідні в своїй сукупності для належної реалізації 
депутатського мандату; функції депутата; форми депутатської діяльності; строк діяльності 
парламентаря, а також звітність та відповідальність перед виборцями. 
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Досліджуючи питання щодо змісту та суті поняття правового статусу члена 
(депутата) Європейського Парламенту необхідно звернутися до аналізу правової природи 
депутатського мандату.  

Сам термін «мандат» латинського походження, означає доручення («ex mandatо – 
за дорученням»), наказ (mandаtus – судовий наказ, направлений від імені держави 
нижчому суду або юридичній чи фізичній особі з приписом виконати певний обов’язок). 
Крім того, під мандатом розуміється також документ, що посвідчує повноваження особи, 
органу, установи та ін., яким вони надані. Mandatum (доручення) із самого початку був 
договором, який виник на шляхах міжнародної торгівлі, в силу якого одна сторона, яка 
визначалась як довіритель (mandator), давала доручення іншій стороні, іменованою 
повіреним (mandatarius), безоплатно виконати певні дії матеріального та юридичного 
характеру. Представництво, яке, по суті, є стрижневим елементом змісту мандата, є 
важливим правовим інститутом, який використовується у багатьох галузях права – 
конституційному, цивільному, цивільно-процесуальному та кримінально-процесуальному. 
У фаховій літературі логічно обґрунтовується теза про необхідність розмежування 
трактування поняття представництва у конституційному та цивільному праві. Як категорія 
цивільного права, представництво – це правовідносини, в яких одна сторона 
(представник) зобов’язана або має право вчиняти правочин від імені другої сторони, яку 
вона представляє. Мандат же народного представника не має ніяких характерних рис, 
властивих мандату в цивільному праві. Сутність мандата народного представника полягає 
не у виконанні волі тих, хто видав мандат, як це закладено у цивільному праві, а у 
здійсненні функцій, наданих представницькому органу. 

Сучасна юридична наука депутатський мандат (мандат парламентаря) ототожнює з 
публічною функцією, якою член парламенту уповноважується шляхом виборів, зміст якої 
визначається правовим актом і, згідно з якою парламентарій, репрезентуючи всю націю, 
бере участь у здійсненні суверенітету народу[6].  

Підставами для виникнення дії парламентського мандата є: 1) волевиявлення 
виборців; 2) добровільність прийняття депутатського мандата). При цьому правова 
регламентація початку і закінчення депутатського мандата, строків повноважень, а також 
підстав їх дострокового припинення. 

Існують два види парламентських мандатів – вільний (який домінує) та 
імперативний. Під останнім типом мандату прийнято розуміти систему відносин, в якій 
депутат: 1) розглядається лише як уповноважений своїх виборців; 2) має обов‘язкові 
накази виборців, у разі невиконання яких слідує відкликання його виборцями; 3) повинен 
періодично звітувати перед виборцями.  

Депутатський мандат є не чим іншим, як вираженою і зафіксованою у 
встановленому законом порядку волею народу на представництво певною особою його 
інтересів у представницькому органі та здійснення цією особою покладених на неї 
повноважень[7]. Наявність у особи депутатського мандату має наслідком появи у неї 
статусу депутата, а не статус депутата обумовлює депутатський мандат. Тобто первинним 
є саме мандат, а статус депутата стає закономірним результатом отримання мандата[7].   

Відтак депутатським мандатом члена ЄП є право і одночасно обов’язок на 
представництво інтересів свого виборчого округу, на вирішення питань 
загальноєвропейського значення від імені та  в інтересах європейської спільноти, 
а також право і обов’язок брати участь у роботі представницького органу – 
Європейського Парламенту.  Суть депутатського мандату полягає в тому, що 
депутатом  є особа, яка представляє суспільство, втілює його волю. Тобто 
«депутатський мандат» і «статус депутата» - це близькі, проте все ж не тотожні 
категорії. Якщо мандат – це надане право на здійснення депутатської 
діяльності, то статус – це вже конкретні правомочності, що випливають з депутатського 
мандату[8]. 
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Досліджуючи поняття «статус депутата парламенту» як правове явище з точки зору 
сучасної доктрини конституційного права, слід зазначити, що правомірною і 
обґрунтованою є позиція, за якою депутатські повноваження як елемент статусу депутата 
не можна ототожнювати також і з їхньою реалізацією. Так, на думку В.Ф. Кузнєцової, 
статус депутата є багатогранним явищем за повноваженнями, змістом та формами 
діяльності[9]. Проте навряд чи це дає підстави вважати складовою частиною цього 
статусу саму депутатську діяльність. У цьому контексті можна погодитися з відомим 
українським ученим-конституціоналістом В.Ф. Погорілком, який розмежовував поняття 
“статус депутата” та порядок здійснення ним своїх депутатських функцій і 
повноважень[10]. 

Слушною також виглядає думка О.М. Матвєєвої про те, що під статусом 
парламентаря слід розуміти визначене правовими та іншими соціальними (політичними, 
корпоративними, моральними тощо) нормами положення парламентаря в парламенті[11; 
6]. Тоді правовий статус буде відносно вужчим поняттям, аніж поняття статусу депутата, 
оскільки він (правовий статус) конструюється виключно правовими нормами. У свою 
чергу, змістовним осердям правового статусу депутата національного парламенту на 
відміну від правового статусу члена (депутата) ЄП є його конституційний статус, що 
встановлюється виключно нормами конституції держави, а визначальною 
характеристикою такого статусу тут буде визнання парламентаря повноважним 
представником народу в парламенті[12]. 

Не викликає сумнівів потреба у дослідженні цих проблем та формуванні 
відповідної європейської правової культури парламентаризму серед українського 
політикуму.  
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Данюк Л.В. Управління нотаріатом в Україні: теоретико-правові проблеми здійснення державної регламентації, контролю та шляхи їх 
вирішення  

УДК 347.961 
УПРАВЛІННЯ НОТАРІАТОМ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ, КОНТРОЛЮ  
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  

Данюк Л.В. 
(кандидат юридичних наук, приватний нотаріус Ужгородського міського  

нотаріального округу) 
 

Анотація. Дана стаття присвячена питанням управління нотаріатом в Україні, що виражаються 
у вигляді нормативних заходів вдосконалення державної регламентації і контролю у сфері нотаріальної 
діяльності. Автор визначає теоретико-правові проблеми у сфері  управління нотаріатом, а саме при 
здійсненні державної регламентації та контролю, а також формулює відповідні пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства у сфері управління нотаріатом.  

Ключові слова: управління нотаріатом, державна регламентація, квотування, Українська 
нотаріальна палата, суб’єкти вчинення нотаріальних дій. 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам управления нотариатом в Украине, 
выражающиеся в виде нормативных мер совершенствования государственной регламентации и контроля в 
сфере нотариальной деятельности. Автор определяет теоретико-правовые проблемы в области 
управления нотариатом, а именно при осуществлении государственной регламентации и контроля, а 
также формулирует соответствующие предложения по совершенствованию законодательства в сфере 
управления нотариатом. 

Ключевые слова: управление нотариатом, государственная регламентация, квотирование, 
Украинская нотариальная палата, субъекты совершения нотариальных действий. 

Summary. Danuk L. Notaries management in Ukraine: theoretical and legal problems of exercising 
state regulation, control and their solutions 

The subject of the article is «Notaries management in Ukraine: theoretical and legal problems of 
exercising state regulation, control and their solutions». The present article deals with the issues of notaries 
management in Ukraine, which are expressed in the form of normative measures of improvement of state regulation 
and control in the sphere of notaries activity. The document opens with the characterization of the regulation 
activities of authorized to perform notaries acts by officials of local governmental bodies. The author notes that the 
lack of awareness of these officials on legal issues can be predicted by the presence of facts of conscious or 
unconscious abuse of the right. 

Further on author dwells on the characteristic of notaries acts that can perform local government officials 
and enumerates these notaries acts.  

Then author draws the conclusion that solving the problem of providing a proper of professional level of 
authorized representatives of local government authorities on providing notaries services may be carried out by 
organizing activities to enhance their skills. The author proposes to legislate this innovation as a supplement 
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 14.11.2006 № 1577 and gives the version of the textual add-
on. 

Then the author notes that the abovementioned categories of officials remained outside the list of subjects 
of notaries acts envisaged by part 2 of Article 1 of the Law of Ukraine "On Notary". In order to bring it in 
compliance with the Law of Ukraine "On Notary" author proposes to supplement this article of the law, and notes 
the own version add-on. 

After that the author describes the idea of introducing a unified notary. The experience of the member 
countries of the International Union of Latin Notaries, namely the feasibility of establishing a self-regulating 
professional organization of notaries is taken into account. This means that the status of Ukrainian Chamber of 
Notaries as a public organization must be increased. The author proposes to supplement the Law of Ukraine "On 
Notary" with a separate article 16-1 "On legal status of Ukrainian Notary Chamber" and notes the version of this 
article. 

In conclusion, the author describes the statistics of the number of state and private notaries and their 
number in 2008-2010. Proceeding from the above author proposes the procedure of determining quotas. 

To sum it all up, it is noted that the need to develop and accept a new version of the Law of Ukraine "On 
Notary" as quickly as possible.  This will help to eliminate existing gaps in the legislation and improve state 
regulation and control in the field of notaries activity. 

Key words: notaries management, state regulation, quotas, Ukrainian Notary Chamber, subjects of 
notaries acts. 

 
Постановка проблеми. В умовах демократичних перетворень суспільно-

політичного життя в Україні виникає гостра потреба трансформації основних інститутів 
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захисту прав, свобод і законних інтересів осіб (фізичних і юридичних), одним з яких і 
виступає нотаріат. Діяльність нотаріату, по суті, набуває превентивного змісту, тобто стає 
такою, що у позасудовому порядку запобігає виникненню спорів про право і тим самим 
сприяє досягненню завдань правосуддя.  

Відносини у сфері нотаріату врегульовані нормами різних галузей права, що 
визначає цілеспрямованість розвитку і функціонування нотаріату як цілісної системи, 
діяльність якої є гарантією забезпечення у цивільному обороті публічних та приватних 
інтересів. Актуальність наукового пошуку у напрямку формування шляхів удосконалення 
теоретико-правового регулювання відносин у сфері управління нотаріатом визначається 
також необхідністю запровадження засад латинського нотаріату, що вимагає змістовної 
перебудови форм та методів управління. Всі ці перебудови сприятимуть поступовому 
переходу до єдиної системи нотаріату, яка в свою чергу допоможе удосконалити порядок 
допуску громадян до нотаріальної діяльності, а це допоможе покращити умови доступу 
громадян до нотаріальних послуг.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам обґрунтування діяльності 
нотаріусів з боку законодавства України, особливо зосереджуючи увагу на аспектах 
вдосконалення чинного законодавства шляхом його реформування, присвячені 
різноманітні наукові статті та розробки. Це формує теоретичну складову проблематики, 
якою займались такі вітчизняні науковці: В.В. Баранкова, В.В. Комаров, Л.С. Сміян, 
Ю.В. Нікітін, П.Г. Хоменко, І.Г. Бережна, Д.В. Журавльов, В.Г. Шишленко та ін. Проте, у 
сучасній науці варто приділити більшу увагу саме теоретичним змінам законодавства у 
сфері управління нотаріатом, що дозволить усунути існуючі прогалини, та послугує 
вагомим кроком на шляху до вирішення практичних проблем.  

Мета статті полягає у визначенні теоретико-правових проблем у сфері  
управління нотаріатом, а саме при здійсненні державної регламентації та контролю, а 
також у формулюванні відповідних пропозицій щодо вдосконалення законодавства у 
сфері управління нотаріатом. 

Основні результати дослідження. Наявність проблемних питань державної 
регламентації та контролю в сфері нотаріальної діяльності безпосередньо впливають на 
організацію цієї діяльності. Зокрема, останнім часом виникла гостра потреба у кадровому 
забезпеченні державних нотаріальних контор, про що прямо вказано у наказах 
Міністерства юстиції України від 27.02.2009 р. №363/5 «Про забезпечення належної 
організації діяльності державних нотаріальних контор» [7], від 30 травня 2008 року 
№914/5 «Про поліпшення роботи з надання нотаріальних послуг населенню» [11]. 
Зазначена проблема зачіпає ще одну, не менш важливу – регламентацію діяльності 
уповноважених на здійснення нотаріальних дій посадових осіб органів місцевого 
самоврядування. Причиною розширення повноважень органів місцевого самоврядування 
правом здійснення нотаріальних дій постає, у першу чергу, необхідність посвідчення 
договорів оренди земельної ділянки. Договори оренди таких ділянок, у разі їх посвідчення 
нотаріусами, передбачають сплачення певного відсотку від цього договору, а також від 
нормативно-грошової оцінки землі. При цьому вимоги про обов’язкову реєстрацію таких 
договорів відсутні. Засвідченню на такому договорі підлягає підпис голови відповідного 
органу місцевого самоврядування. Враховуючи недостатню обізнаність цієї посадової 
особи місцевого самоврядування щодо юридичних питань, можна передбачити наявність 
фактів зловживань правом свідомо або ні. Саме про такий стан справ відзначалось на 
Всеукраїнському науково-практичному форумі «Стратегія реформування нотаріату та 
удосконалення законодавства про нотаріат», проведеному 29 червня 2009 року в м. Києві 
Українською нотаріальною палатою під егідою Міністерства юстиції України та 
Київського університету туризму, економіки і права [1]. 

Питання про доцільність надання посадовим особам місцевого самоврядування у 
населених пунктах, в яких відсутній нотаріус, права щодо вчинення нотаріальних дій 
постає достатньо складним, враховуючи декілька обставин. З одного боку, низький 
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ступінь обізнаності таких осіб у юридичних питаннях, що не можна визнати задовільним. 
З іншого – вирішується проблема наближення нотаріального обслуговування до 
населення, що виступає позитивним чинником функціонування інституту нотаріальних 
послуг. Частково існуючі проблеми вирішені шляхом обмеження певних прав 
уповноважених осіб органів місцевого самоврядування. Вони мають право вживати 
заходів щодо охорони спадкового майна; посвідчення заповітів (крім секретних); видавати 
дублікати посвідчених ними документів; засвідчувати вірність копій (фотокопій) 
документів і витягів з них; засвідчувати справжність підпису на документах. Встановлена 
заборона оформлення такими особами документів, призначених для використання за 
межами державного кордону.  

Вирішення проблеми забезпечення належного професійного рівня уповноважених 
осіб органів місцевого самоврядування з питань надання нотаріальних послуг можливо 
здійснити шляхом організації діяльності з підвищення їх кваліфікації. Відповідні заняття 
можуть проводити не лише вищі навчальні заклади, які готують юристів. Такі 
повноваження можуть бути надані Міністерством юстиції України у межах реалізації 
завдання щодо сприяння розвитку юридичних послуг (п.п. 23 п. 4 Положення про 
Міністерство юстиції України [9]).  

Однак, постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 р. №1577, якою 
затверджено Положення про Міністерство юстиції України, не передбачає права надання 
освітніх послуг, у тому числі – послуг щодо підвищення кваліфікації. Слід звернути увагу 
й на таку обставину. До завдань Міністерства юстиції України, згідно п.п. 24 п. 4 
зазначеного Положення, належить організація роботи установ нотаріату, перевірка їх 
діяльності та вжиття заходів щодо її поліпшення, керівництво державними нотаріальними 
конторами та перевірка організації нотаріальної діяльності державних і приватних 
нотаріусів. Однак, право вчинення окремих нотаріальних дій мають не лише державні і 
приватні нотаріуси, а й вказані вище уповноважені особи органів місцевого 
самоврядування, консульських установ, дипломатичних представництв, посадових осіб 
Збройних Сил України, установ виконання покарань, певні категорії лікарів, капітани 
суден, начальники експедицій, начальники слідчих ізоляторів (ст.ст. 37, 38, 40 Закону 
України «Про нотаріат»). Виходячи з приписів чинного законодавства, організаційні 
повноваження Міністерства юстиції України щодо вказаних осіб обмежені, хоча ці особи, 
як і державні, і приватні нотаріуси, виконують важливу державно значиму функцію 
охорони та захисту безспірних прав та інтересів у разі, коли вони здійснюються 
відповідно до встановлених законом правил [3, с.7]. 

Виходячи із зазначеного вище, доцільним постає доповнення постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.11.2006 р. № 1577, якою затверджено Положення про 
Міністерство юстиції України, положенням про право міністерства щодо підвищення 
кваліфікації уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, а також організацію 
роботи цих осіб; посадових осіб консульських установ, дипломатичних представництв; 
командирів (начальників) частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів 
Збройних Сил України; начальників установ виконання покарань; головних лікарів, їх 
заступників з медичної частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів, інших 
стаціонарних закладів охорони здоров’я, а також начальники госпіталів, директори або 
головні лікарі будинків для осіб похилого віку та інвалідів; капітанів суден, начальників 
експедицій, начальників слідчих ізоляторів, а також контроль їх діяльності. Таке 
положення доцільно закріпити підпунктом 24-1 пункту 4 у такій редакції:  

«24-1) організація вчинення нотаріальних дій уповноваженими особами органів 
місцевого самоврядування, консульських установ, дипломатичних представництв; 
командирами (начальниками) частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів 
Збройних Сил України; начальниками установ виконання покарань; головними лікарями, 
їх заступниками з медичної частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів, 
інших стаціонарних закладів охорони здоров’я, а також начальниками госпіталів, 
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директорами або головними лікарями будинків для осіб похилого віку та інвалідів; 
капітанами суден; начальниками експедицій; начальниками слідчих ізоляторів, а також 
контроль їх нотаріальної діяльності, а також підвищення кваліфікації уповноважених осіб 
органів місцевого самоврядування». 

Слід зазначити, що вказані вище категорії посадових осіб залишились поза 
переліком суб’єктів вчинення нотаріальних дій, передбачених ч. 2 ст. 1 Закону України 
«Про нотаріат». Цією нормою визначено, що вчинення нотаріальних дій в Україні 
покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних 
нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною 
діяльністю (приватні нотаріуси).  

Отже, з метою приведення у відповідність норм Закону України «Про нотаріат», а 
саме – ч. 2 ст. 1 до ст. 37, 38, 40 пропонується доповнити його ч. 2 ст. 1 наступним: 

«Вчинення окремих нотаріальних дій покладається на уповноважених осіб органів 
місцевого самоврядування, консульських установ; дипломатичних представництв; 
командирів (начальників) частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів 
Збройних Сил України; начальників установ виконання покарань; головних лікарів, їх 
заступників з медичної частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів, інших 
стаціонарних закладів охорони здоров’я, а також начальників госпіталів, директорів або 
головних лікарів будинків для осіб похилого віку та інвалідів; капітанів суден, 
начальників експедицій, начальників слідчих ізоляторів». 

Міністерство юстиції України, згідно з Законом України «Про нотаріат», має 
повноваження щодо створення і ліквідації державних нотаріальних контор (ст. 17), 
керівництво ними через Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та 
Севастополі (ст. 18), створення державних нотаріальних архівів (ст. 23). Порядок 
визначення кількості приватних нотаріусів та відповідні повноваження органів юстиції 
Законом України «Про нотаріат» не встановлені. Регламентоване право та обов’язок 
реєстрації приватної нотаріальної діяльності Головним управлінням юстиції Міністерства 
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в 
областях, містах Києві та Севастополі (ст. 24 Закону України «Про нотаріат»). Крім того, 
статтею 13-1 Закону України «Про нотаріат» визначено межі знаходження державної 
нотаріальної контори та робочого місця нотаріуса – нотаріальний округ, а також заборону 
здійснення нотаріальної діяльності за межами нотаріального округу, за винятком 
заміщення інших нотаріусів.  

Таким чином, Закон України «Про нотаріат» не визначає співвідношення кількості 
державних і приватних нотаріусів. Ця проблема втратить актуальність у разі 
запровадження єдиного вільного нотаріату. Про ефективність саме вільного нотаріату 
зазначають В. В. Комаров та В. В. Баранкова, посилаючись на світовий досвід країн 
класичної моделі нотаріату [3, с. 11]. На користь існування латинського нотаріату свідчить 
статистика Міжнародної спілки нотаріату. Зокрема, зазначено, що у тих країнах, де існує 
нотаріат латинського типу, вартість адміністративного апарату органів правосуддя для 
держави менша у 3 – 5 разів, ніж там, де такий нотаріат не функціонує. Крім того, 
економічна обґрунтованість нотаріату, коли наявна економія державних коштів, а захист 
прав і свобод відбувається за рахунок самих суб’єктів цивільного обігу, гарантує 
якнайкращу реалізацію суб’єктивних прав і свобод та веде до зниження обсягу 
оспорюваних суб’єктивних прав [4]. 

Ідея запровадження єдиного нотаріату була підтримана Міністерством юстиції 
України, хоча про який саме єдиний нотаріат йдеться, – державний чи вільний, з офіційно 
оприлюдненої інформації встановити складно. Так, у доповіді Міністра юстиції України 
О. Лавриновича «Про основні підсумки роботи Міністерства юстиції та його 
територіальних органів у 2009 році та завдання щодо підвищення ефективності їх 
діяльності у 2010 році» серед дев’яти пріоритетів у роботі Міністерства юстиції на 2009 
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рік, які визначили стратегію його діяльності, п’ятий пріоритет стосувався реформування 
системи нотаріату з метою створення єдиного нотаріату. Було зазначено, що реалізація 
цього пріоритету можлива шляхом прийняття Закону України «Про нотаріат» у новій 
редакції, в основній частині якого необхідно детально виписати нотаріальний процес, а 
також урегулювати питання організації та діяльності нотаріату і удосконалити систему 
прозорого доступу до професії нотаріуса, забезпечити ефективне державне регулювання 
діяльності нотаріату, створення органів професійного самоврядування нотаріусів, єдиного 
страхового фонду нотаріусів для виплат сум на відшкодування шкоди, завданої фізичним 
та юридичним особам внаслідок недбалого виконання обов’язків нотаріусом [10]. 

Разом з тим, скасуванню державного нотаріату має передувати «перехідна» модель, 
у межах якої передбачається паритет кількості державних і приватних нотаріусів. У цьому 
контексті слід згадати законопроект 5448, зареєстрований у Верховній Раді України 11 
травня 2004 року. Ним передбачене квотування кількості державних нотаріусів, залежно 
від чисельності населення, що проживає у нотаріальному окрузі, кількості вчинених 
нотаріальних дій, навантаження на кожного державного нотаріуса та соціально-
економічного стану регіону. Передбачено, що чисельність населення, яка обслуговується 
державним нотаріусом нотаріального округу, не може бути більшою ніж 20 тисяч, і 
меншою ніж 5 тисяч. У межах квоти Міністерство юстиції України приймає рішення про 
конкретну кількість державних нотаріусів у кожному нотаріальному окрузі [6]. Однак у 
цьому проекті не було визначено підхід щодо квотування кількості приватних нотаріусів.  

Найбільш плідним щодо кількості законопроектів, спрямованих на вдосконалення 
правового регулювання відносин у сфері нотаріату, був 2008 рік. Зокрема, були внесені 
законопроекти №1286-1 від 23.01.2008 р. (суб’єкт законодавчої ініціативи – народні 
депутати Бережна І. Г., Кармазін Ю. А., Міщенко С. Г.), №1425 від 24.01.2008 р. (суб’єкт 
законодавчої ініціативи – Кабінет Міністрів України), №1286-2 від 31.01.2008 р. (суб’єкт 
законодавчої ініціативи – народний депутат Мірошниченко Ю. Р.), №1425-1 від 
11.02.2008 р. (суб’єкт законодавчої ініціативи – народний депутат Міщенко С. Г.). Як 
вказують В. В. Комаров, В. В. Баранкова, їх кількість, як і зміст, свідчать скоріше про 
розгубленість законодавця та відсутність зрозумілих підходів до визначення правового 
характеру та сутності нотаріальної діяльності, аніж про плідну законодавчу роботу в цій 
сфері [3, с.10].  

Ще за Петра І квоти визначалися з урахуванням того, скільки населення припадає 
на одного нотаріуса, враховуючи пропозиції громадської організації нотаріусів [1]. На 
сьогодні головним недоліком функціонування нотаріату в Україні є низький рівень 
впливовості Української нотаріальної палати, асоціацій нотаріусів як громадських 
організацій на процеси захисту інтересів нотаріусів, формування та організацію нотаріату. 
Досвід країн – членів Міжнародного Союзу латинського нотаріату вказує на доцільність 
створення професійної саморегульованої організації нотаріусів. На таку організацію 
покладаються наступні завдання: представництво професійних інтересів нотаріусів на усіх 
рівнях управлінської державної діяльності; вирішення питання щодо відбору на навчання 
та організації стажування нотаріальних кадрів; утворення та ліквідація нотаріальних 
офісів; вирішення спорів між нотаріусами; контроль за здійсненням нотаріальної 
діяльності, що, у свою чергу, утворює додаткову гарантію отримання громадянами та 
організаціями якісних нотаріальних послуг [5]. Слід додати до цих завдань і завдання 
щодо участі у нормотворчій діяльності, адже розробка і прийняття нормативно-правових 
актів, які ефективно регулюють відносини у сфері нотаріальної діяльності, є основою 
якісного надання нотаріальних послуг. Крім того, до завдань такої самоврядної організації 
має входити вирішення питання про притягнення нотаріуса до професійної, у тому числі, 
дисциплінарної відповідальності, оскільки така відповідальність стосується внутрішньої 
діяльності нотаріусів, тобто порушень етичних правил спілкування у процесі надання 
нотаріальних послуг, виявлення фактів неповаги чи ігнорування вимог клієнтів тощо, а 
також порушення трудового законодавства. До завдань самоврядної організації можна 
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також віднести забезпечення законності. Реалізація цього завдання передбачає участь 
самоврядної організації у процесі здійснення перевірок уповноваженим органом 
державної влади, що є чинником зниження ризику порушень закону у процесі контрольної 
діяльності, підвищення відповідальності самих нотаріусів та, у кінцевому випадку, їх 
професійного рівня. 

Виходячи із історії формування нотаріату, досвіду країн – членів Міжнародного 
Союзу латинського нотаріату, має бути підвищено статус Української нотаріальної палати 
як громадської організації. Підвищення статусу бажане у напрямку гарантування 
впливовості цієї організації на питання управління нотаріатом шляхом закріплення на 
рівні законодавства завдань Палати, виходячи з історично сформованих. Для цього 
доцільним постає доповнення Закону України «Про нотаріат» окремою статтею 16-1 
«Правовий статус Української нотаріальної палати» у такій редакції: 

«Стаття 16-1. Правовий статус Української нотаріальної палати 
Українська нотаріальна палата є громадською організацією, метою діяльності якої є 

об’єднання нотаріусів на професійній основі для захисту їх законних інтересів. 
Завданнями Української нотаріальної палати є: 
1) здійснення представництва професійних інтересів нотаріусів на усіх рівнях 

управлінської державної діяльності; 
2) сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів; 
3) забезпечення правового і соціального захисту нотаріусів; 
4) розвиток міжнародних зв’язків, міжнародного співробітництва з питань 

вдосконалення організації та регулювання нотаріальної діяльності; 
5) участь у процесі визначення мережі установ нотаріату; 
6) участь у розробці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на 

врегулювання організації та діяльності нотаріату; 
7) забезпечення законності в процесі надання нотаріальних послуг». 
Стосовно квотування, можна запропонувати наступний порядок визначення квот. 

Насамперед, передбачити прийняття відповідного рішення Міністерством юстиції 
України за поданням Української нотаріальної палати. При цьому визначення кількості 
державних нотаріусів доцільно здійснювати, виходячи з чинників кількості населення у 
нотаріальному окрузі, максимальної кількості вчинених нотаріальних дій у минулому 
році, розміру необхідних витрат з державного бюджету. На підставі врахування кількості 
населення у нотаріальному окрузі та максимальної кількості вчинених нотаріальних дій 
можна буде розрахувати навантаження на одного нотаріуса, а розмір витрат на утримання 
державних нотаріусів, державних нотаріальних контор та нотаріальних архівів дозволить 
прогнозувати спроможність держави гарантувати фінансування необхідної кількості 
державних нотаріусів.  

Зрозуміло, що запропонований підхід щодо визначення квоти державних нотаріусів 
є, певною мірою, ідеалом. Разом з тим, враховуючи, що діяльність приватних нотаріусів 
не є підприємницькою, можна було би передбачити такий розрахунок для визначення 
загальної кількості нотаріусів у нотаріальному окрузі. З цієї кількості виділити ту, 
функціонування якої може бути забезпечене повною мірою з державного бюджету, 
враховуючи дотримання нормативних вимог щодо робочого місця нотаріуса, правил 
вчинення нотаріальних дій. Інша частина від загальної кількості нотаріусів становитиме 
мінімально необхідну кількість приватних нотаріусів.  

Такий підхід обумовлений, насамперед, тим, що і державні, і приватні нотаріуси 
виконують одну і ту ж державну функцію, маючи практично однакові повноваження. 

Слід зазначити, що Міністерство юстиції України визначає граничну чисельність 
приватних нотаріусів у нотаріальних округах. Так, наказом Міністерства юстиції України 
від 03.05.2007 р. №218/5 затверджено зміни до Граничної чисельності приватних 
нотаріусів у нотаріальних округах, якими встановлено відповідну чисельність [8]. Цим 
наказом граничну чисельність приватних нотаріусів збільшено з 3,5 тис. до 367,710 тис. 
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Разом з тим, будь-які обмеження кількості приватних нотаріусів навряд доцільні, 
враховуючи складну ситуацію із кадровим забезпеченням державного нотаріату та 
недостатню фінансову спроможність держави утримувати державні нотаріальні установи 
у належному стані. Враховуючи це, Законом України «Про внесення змін до Закону 
України «Про нотаріат» від 01.10.2008 р. було знято обмеження граничної чисельності 
приватних нотаріусів у нотаріальних округах. Однак, внесення змін до законодавства про 
нотаріат не вирішило проблеми кадрового забезпечення належного рівня нотаріального 
обслуговування населення повною мірою. 

За даними Міністерства юстиції України, у 2009 році для нотаріального 
обслуговування населення України створено 817 (на 01.01.2009 р. – 822) державних 
нотаріальних контор зі штатною чисельністю 1563 (1564) державних нотаріусів та 691 
(685) консультант, в яких на 01.01.2010 р. працює 1 406 (1296) державних нотаріусів та 
669 (635) консультантів. 157 (268) посад державних нотаріусів та 22 (50) посади 
консультантів залишаються вакантними. В Україні утворено 642 (на 01.01.2009 р. – 642) 
нотаріальних округи, з яких, незважаючи на суттєве збільшення кількості приватних 
нотаріусів у цілому по Україні, повністю не забезпечені послугами приватних нотаріусів 
35 (на 01.01.2009 р. – 37), у тому числі в Автономній Республіці Крим (2 округи), 
Волинській (1), Дніпропетровській (2), Донецькій (2), Житомирській (2), Запорізькій (3), 
Київській (1), Одеській (6), Полтавській (3), Сумській (3), Харківській (3), Херсонській 
(3), Черкаській (2) та Чернігівській (2) областях.  

На 01.01.2010 р. нотаріальні дії в Україні вчиняють 4 958 (на 01.01.2009 р. – 4 516) 
приватних нотаріусів. За 2009 рік приватну нотаріальну діяльність зареєстрували 523 
особи (2008 рік – 565). Найбільша кількість осіб, приватна нотаріальна діяльність яких 
зареєстрована за цей період, у м. Києві (118). 

В Україні створено 27 державних нотаріальних архівів зі штатною чисельністю 65 
(на 01.01.2009 р. – 69) державних нотаріусів та 52 (53) консультанти, в яких фактично на 
01.01.2010 р. працює 42 (28) державні нотаріуси та 52 (52) консультанти. Залишаються 
вакантними 23 посади державних нотаріусів [10]. 

Запропоновані вище пропозиції щодо квотування нотаріату стосуються визначення 
кількості нотаріусів, насамперед, державних, залежно від навантаження та наявності 
необхідного обсягу бюджетного фінансування.  

Висновки. У чинному Законі України «Про нотаріат» регламентовано правовий 
режим, переважно, державного управління нотаріатом. Що стосується муніципального 
управління, вказані питання урегульовані лише у частині, що стосується встановлення 
порядку кадрових призначень та надання повноважень щодо вчинення нотаріальних дій 
окремим категоріям посадових осіб місцевого самоврядування.  

Як нормативні заходи вдосконалення державної регламентації і контролю в сфері 
нотаріальної діяльності варто запропонувати: 

редакцію підпункту 24 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 
14.11.2006 р. №1577, якою затверджено Положення про Міністерство юстиції України, в 
якому передбачити положенням про право міністерства щодо підвищення кваліфікації 
уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, а також організацію роботи цих 
осіб; посадових осіб консульських установ, дипломатичних представництв; командирів 
(начальників) частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів Збройних Сил 
України; начальників установ виконання покарань; головних лікарів, їх заступників з 
медичної частини або чергових лікарів цих лікарень, госпіталів, інших стаціонарних 
закладів охорони здоров’я, а також начальників госпіталів, директорів або головних 
лікарів будинків для осіб похилого віку та інвалідів; капітанів суден, начальників 
експедицій, начальників слідчих ізоляторів, а також контроль їх діяльності; 

доповнити перелік суб’єктів вчинення нотаріальних дій уповноваженими особами 
органів місцевого самоврядування, консульських установ; дипломатичних представництв; 
командирами (начальниками) частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів 
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Збройних Сил України; начальниками установ виконання покарань; головними лікарями, 
їх заступниками з медичної частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів, 
інших стаціонарних закладів охорони здоров’я, а також начальниками госпіталів, 
директорами або головними лікарями будинків для осіб похилого віку та інвалідів; 
капітанами суден, начальниками експедицій, начальниками слідчих ізоляторів; 

доповнити Закон України «Про нотаріат» окремою статтею 16-1 «Правовий статус 
Української нотаріальної палати»; 

розробити методику квотування та закріпити її в окремому підзаконному акті – 
наказі Міністерства юстиції України; 

закріпити вимоги до нотаріусів та відповідальність за їх порушення у окремих 
статтях 5-1 «Професійні вимоги до нотаріуса» та 12-1 «Відповідальність нотаріусів та 
осіб, уповноважених щодо вчинення нотаріальних дій». При цьому норми статей 21 і 27 
Закону України «Про нотаріат» втрачатимуть законну силу; 

доповнити Закон України «Про нотаріат» Розділом V «Державний контроль 
організації нотаріальної діяльності». У ній слід визначити стадії та етапи контрольного 
провадження, повноваження органів юстиції та податкових органів, процедурні акти, 
якими фіксуються початок і закінчення певної стадії контрольного провадження. 

Обґрунтовані зміни до Закону України «Про нотаріат» мають системний характер, 
оскільки стосуються, насамперед, вирішення проблеми врегулювання моделі латинського 
нотаріату та її запровадження із врахуванням особливостей тих відносин у сфері 
організації нотаріату, які склалися в Україні, відповідно до специфіки її системи права та 
соціально-економічних умов. Виходячи з цього, постає конче потрібною розробка і 
прийняття нової редакції Закону України «Про нотаріат». 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню наукових та нормативно-правових аспектів взаємодії 
органів прокуратури України з інститутами громадянського суспільства та органами публічної 
адміністрації в інтересах забезпечення в державі законності. Розглянуто загальні підходи до тлумачення 
поняття взаємодія, принципи взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського 
суспільства, форми такої взаємодії, її суб’єктний склад, інформаційна складова взаємодії прокуратури із 
вказаними органами та інститутами. За результатами наукового пошуку запропоновані авторські 
висновки. 

Ключові слова: взаємодія, законність, прокуратура, органи державної влади і місцевого 
самоврядування, принципи, форми, суб’єкти взаємодії, інформування, громадянське суспільство, 
громадський контроль. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию научных и нормативно-правовых аспектов 
взаимодействия органов прокуратуры Украины с институтами гражданского общества и органами 
публичной администрации в интересах обеспечения в государстве законности. Рассмотрены общие 
подходы к толкованию понятия взаимодействия, принципы взаимодействия органов государственной 
власти и институтов гражданского общества, формы такого взаимодействия, его субъектный состав, 
информационная составляющая взаимодействия прокуратуры с указанными органами и институтами. По 
результатам научного поиска предложены авторские выводы. 

Ключевые слова: взаимодействие, законность, прокуратура, органы государственной власти и 
местного самоуправления, принципы, формы, субъекты взаимодействия, информирование, гражданское 
общество, общественный контроль.  

Summary. Interaction of prosecution bodies with civil society institutes and public administration bodies 
in the interest of ensuring legality 

The article investigates the scientific and normative legal aspects of cooperation of Ukraine prosecutors 
with civil society and public administration in the interests of the state of law. The general approach to the 
interpretation of the interaction, principles of interaction of state and civil society institutions, forms of such 
interaction, its subjects, information component interaction chosen from the prosecution bodies and institutions. The 
results of scientific research proposed authors conclusions. 

Keywords: cooperation, legality, public prosecutor's office, government and local authorities, principles, 
forms, subjects of interaction, informing, civil society, public control. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. У положеннях Стратегії сталого розвитку 
„Україна – 2020”, що схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015, 
питанню взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства 
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приділено належної уваги. Зокрема, Главою держави визначено, що при реформуванні 
правоохоронної системи необхідно сформувати систему забезпечення правопорядку, яка 
має бути максимально прозорою та дружньою для суспільства. Важливим у цій сфері є 
проведення ґрунтовної децентралізації та впровадження дієвих механізмів громадського 
контролю за органами правопорядку, усвідомлення пріоритетності принципу законності в 
їх роботі. Досягненню зазначеного може сприяти й налагодження більш плідної взаємодії, 
в тому числі інформаційної, органів прокуратури з інститутами громадянського 
суспільства та органами публічної адміністрації, що, одночасно, є актуальною науково-
прикладною проблемою. 

Отже, завданням нашої роботи визначено дослідження взаємодії органів 
прокуратури України з інститутами громадянського суспільства та органами публічної 
адміністрації в інтересах забезпечення в державі законності. Відповідно, нижче 
розглянемо поняття „взаємодія”, принципи взаємодії органів державної влади та 
інститутів громадянського суспільства, форми такої взаємодії, її суб’єктний склад та 
інформаційний аспект. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної 
проблеми. Теоретичне підґрунтя роботи склали праці В. Авер’янова, Г. Атаманчука, 
В. Борденюка, В. Гаращука, І. Голосніченка, Т. Коломоєць, В. Плішкіна, М. Якимчука та 
інших дослідників. Разом із тим, складні умови реформування правоохоронної системи в 
Україні та необхідність гарантування належної взаємодії органів прокуратури з 
інститутами громадянського суспільства, органами публічної адміністрації, на наш 
погляд, обумовлює не тільки універсальність застосування терміну „взаємодія”, а й 
необхідність подальших наукових розвідок його особливостей та змісту, в тому числі – в 
контексті предмета нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. За результатами узагальнення наукових думок 
різних учених, в теорії доходять висновку, що поняття „взаємодія” є міжнауковою 
категорією, яка допомагає визначити, краще усвідомити й описати відношення та зв’язки 
між різними об’єктами та суб’єктами [1]. Вказана категорія зустрічається не тільки в 
юридичній літературі, а й у соціологічній, філософській, педагогічній, психологічній та ін. 

У науковій літературі з теорії управління під взаємодією розуміють участь у 
спільній роботі, діяльності; співробітництво, спільне здійснення операцій, угод [2, с. 29]. 
Автори енциклопедичного словника „Соціальна філософія” наводять визначення терміну 
„взаємодія соціальна”. На їх думку, під цим поняттям слід розуміти вид безпосередніх або 
опосередкованих (зовнішніх чи внутрішніх) стосунків, зв’язків, що існують в суспільстві. 
Соціальна взаємодія виступає як форма соціальної комунікації або спілкування, 
принаймні, двох осіб чи спільностей, в якій систематично здійснюється їх вплив один на 
одного, реалізується соціальна дія кожного з партнерів, досягається пристосування дій 
одного до дій іншого, спільність у розумінні ситуації, сенсі дій і певна міра солідарності 
чи згоди між ними [3, с. 29]. У Тлумачному словнику сучасної української мови поняття 
„взаємодія” розкривається як взаємний зв’язок явищ, взаємна дія [4, с. 57]. Автори 
„Военного энциклопедического словаря” розуміють під цим терміном узгоджені спільні 
дії підрозділів, частин, з’єднань та об’єднаних видів збройних сил, родів військ (сил), 
елементів бойового порядку та різних видів зброї за завданнями, напрямами, рубежами 
(районами), часом і способом виконання поставлених завдань в інтересах досягнення мети 
бою (операції) [5, с. 275]. А автори посібника „Безопасность предпринимательской 
деятельности” [6, с. 105-106] узагалі наводять десять визначень вказаної категорії. 

Підкреслимо, що це – тільки вибіркова добірка літературних джерел, де можна 
ознайомитися з тлумаченням терміну „взаємодія” й отримати загальне уявлення про зміст 
зазначеної категорії. 

Щодо прокуратури, то в дослідженнях, присвячених прокурорській проблематиці, 
стосовно органів влади зазначається, що взаємодія прокурора із контролюючими та 
іншими державними органами – це узгоджена за цілями, завданнями, силами, засобами, 
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місцем та часом діяльність, спрямована на додержання і застосування законів, запобігання 
злочинності; співробітництво з метою об’єднання зусиль у вирішенні загальних завдань 
захисту прав і свобод людини і громадянина та інтересів держави; діловий контакт, який 
може виникнути при організації та проведенні наглядової перевірки або реалізації її 
результатів [7, с. 30]. Нескладно побачити: взаємодія прокуратури з іншими органами 
влади спрямовується на гарантування законності в державі. 

Ураховуючи тематику нашої роботи, зазначимо, що, висвітлюючи питання 
взаємодії органів прокуратури з інститутами громадянського суспільства та органами 
публічної адміністрації, слід, у першу чергу, виходити з усталених положень теорії та 
практики адміністративної діяльності. На наш погляд, саме такий підхід надасть змогу 
всебічно зрозуміти особливості та зміст такої взаємодії, а вже застосовувати на практиці 
отримані знання доцільно, виходячи із кожного конкретного випадку, наявних факторів – 
суб’єктивних та об’єктивних, та, по суті, – в умовах ситуаційного управління. Щодо 
сутності останнього, зазначимо, що в теорії [8, с. 651] під ним розуміють те, що одні й ті 
самі управлінські функції по-різному реалізуються в конкретних ситуаціях. Практична ж 
реалізація ситуаційного управління полягає в прийнятті управлінських рішень у міру 
виникнення проблем, відповідно до ситуації, що складається. У нашому випадку – щодо 
інститутів громадянського суспільства та органів публічної адміністрації. 

Виходячи із особливостей політико-правового сприйняття взаємодії держави та 
інститутів громадянського суспільства, можна виділити принципи такої взаємодії, які 
знаходять свій прояв у [9, с. 159]: 

– соціальному партнерстві, встановленні балансу між державними інтересами та 
інтересами окремо взятих інститутів громадянського суспільства;  

– наданні рівних можливостей усім інститутам громадянського суспільства; 
– взаємовідповідальності та наявності обов’язку звітувати про свою діяльність; 
– невтручанні держави у діяльність інститутів громадянського суспільства, окрім 

випадків, встановлених законом; 
– прийнятті участі у виробленні політики, прийнятті рішень та їх реалізації, 

інформаційній відкритості; 
– визнанні державою багатоманітності видів діяльності інститутів громадянського 

суспільства. 
Далі розглянемо форми взаємодії органів державної влади та інститутів 

громадянського суспільства. 
Так, у роз’ясненні Міністерства юстиції України від 03.02.2011 р. зазначається, що 

ця взаємодія відбувається у таких формах [10]: 
1. Участь інститутів громадянського суспільства у нормотворчій діяльності 

держави, яка забезпечується участю в розробленні та обговоренні проектів нормативно-
правових актів. Участь у правотворчій діяльності є найпоширенішою формою участі 
громадських організацій у державному управлінні. Консультації з громадськістю в 
нормотворчому процесі проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні 
державними справами, надання їм вільного доступу до інформації про діяльність органів 
виконавчої влади, а також – забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності 
цих органів. Проведення консультацій з громадськістю має також сприяти налагодженню 
системного діалогу з громадськістю, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з 
важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості, 
створенню умов для участі громадян у розробці проектів таких рішень. Консультації з 
громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку 
держави та життєвих інтересів широких верств населення. 

2. Участь інститутів громадянського суспільства у правозастосовчій діяльності 
держави, яка забезпечується шляхом: передачі повністю повноважень державних органів; 
передачі частково повноважень державних органів; громадського контролю. З метою 
залучення громадських організацій до правозастосовчої діяльності, законодавством 
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передбачена передача громадській організації повністю повноважень (функцій), що їх 
виконує відповідний державний орган, або передача лише окремих функцій державних 
органів громадським організаціям, які діють паралельно або спільно з відповідними 
органами держави. Також до вказаної форми відносять: залучення інститутів 
громадянського суспільства до надання соціальних послуг; здійснення інститутами 
громадянського суспільства громадського контролю за діяльністю органів державної 
влади у формі громадського моніторингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх 
ефективності, подання органам державної влади експертних пропозицій, утворення 
спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, груп для 
забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної 
політики тощо. 

3. Участь інститутів громадянського суспільства у правоохоронній діяльності 
держави. Діяльність ця забезпечується шляхом: реалізації права складати протоколи про 
адміністративні правопорушення; участі інститутів громадянського суспільства у 
діяльності із забезпечення охорони громадського порядку; реалізації права вживати 
заходів, спільно із працівниками уповноважених органів, до припинення адміністративних 
правопорушень і злочинів тощо. 

Що стосується прокуратури України, то, в першу чергу, слід ураховувати, що вона 
побудована як самостійний, незалежний – за законом – від місцевого впливу, орган, який 
має достатньо розвинуті стосунки з широкими верствами населення (це надає можливості 
бачити загальну картину стану додержання законодавства в державі) і, водночас, 
позбавляє місцеві органи влади можливості впливати на прокуратуру [11, с. 67]. Останнє 
гарантує вітчизняне законодавство. Зокрема, стаття 3 „Засади діяльності прокуратури” 
Закону України „Про прокуратуру” від 14.10.2014 р. № 1697-VII. 

У теорії виокремлюють наступні форми взаємодії прокурора з органами виконавчої 
влади, місцевого самоврядування та державними органами, які здійснюють контрольні 
функції [7]:  

1. Узгоджена діяльність прокурора зі службовими особами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування – включає заходи щодо боротьби з правопорушеннями, 
запобігання злочинності та іншим протиправним діянням. 

2. Ділове співробітництво прокурора із службовими особами державних органів, 
що мають контрольні повноваження, посадовими особами та окремими фахівцями – має 
місце при проведенні прокурорських наглядових заходів у зв’язку з позасудовим захистом 
конституційних прав і свобод людини і громадянина та інтересів держави. 

3. Діловий контакт прокурора – як форма взаємодії, має місце із представниками 
засобів масової інформації, трудових колективів, організацій, установ та окремими 
громадянами при висвітленні актуальних питань протидії злочинності, поновленні 
порушених конституційних прав і свобод громадян в результаті діяльності прокуратури. 

Розглянемо докладніше наведені положення, викладені автором зазначеної праці. 
Як бачимо, в сфері взаємодії прокурора з органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування увага акцентується на їх суб’єктному складі. А саме – з однієї 
сторони ключову роль займає прокурор, з іншої – як індивідуальні, так і колективні 
суб’єкти. Тому точніше буде вести мову не про взаємодію прокурора із органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського 
суспільства, а про взаємодію прокурора із представниками таких органів та інститутів, 
окремими громадянами (фахівцями). Разом із тим, розкриваючи зміст такої форми 
взаємодії, як узгоджена діяльність, автор праці, що аналізується[7], лише констатує 
існування заходів щодо боротьби з правопорушеннями, запобігання злочинності та іншим 
протиправним діянням. Тим самим, процеси розробки таких заходів, їх обговорення, 
коригування та спільна й узгоджена реалізація компетентними суб’єктами та 
зацікавленими особами оминаються. 
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Більш детального обґрунтування, на нашу думку, потребує й положення щодо 
ділового співробітництва прокурора із службовими особами державних органів, 
посадовими особами та окремими фахівцями, що має місце при реалізації прокурорських 
повноважень. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій чітко 
визначені Законом України „Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. 
Разом із тим, як доведено в теорії [12, с. 6-7], прокурорський нагляд як вид державної 
діяльності полягає в тому, що відповідно до Конституції України, Закону України „Про 
прокуратуру” та інших нормативно-правових актів органи прокуратури України 
різносторонньо здійснюють одну із основних функцій держави, а саме – правоохоронну. 
Наприклад, специфічно реалізується наглядова функція щодо додержання законів 
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 
Адже прокурор, користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені 
Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України „Про оперативно-
розшукову діяльність”, звертає увагу на конкретні факти порушень закону, інформацію 
про вчинення протиправних діянь, та має на меті захистити права і свободи людини. 
Спираючись на зазначене, вважати реалізацію прокурорських повноважень елементом 
прояву ділового співробітництва з органами влади, на наш погляд, є недоцільним. 

Привертає увагу і твердження автора статті, що аналізується[7], з приводу того, що 
діловий контакт прокурора, як форма взаємодії, має місце, серед іншого, при поновленні 
порушених конституційних прав і свобод громадян за результатами діяльності органів 
прокуратури. Відповідно до вимог наказу Генерального прокурора України „Про 
організацію роботи і управління в органах прокуратури України” від 26 грудня 2011 року 
№ 1гн, основними критеріями оцінки ефективності діяльності органів прокуратури 
України є: додержання Конституції та законів України при здійсненні прокурорських 
повноважень, забезпечення належної організації роботи, повнота і своєчасність вжитих 
заходів до усунення порушень законності, реальне поновлення прав і свобод громадян та 
законних інтересів держави, відшкодування завданих збитків, притягнення винних до 
встановленої законом відповідальності (п. 21). У цьому випадку уявити, що досягнення 
ефективності діяльності прокуратури відбувається у формі ділового контакту є вкрай 
складно. Адже підстави такої діяльності регламентовані правовими нормами, вона 
характеризується державно-владним характером, а її зміст полягає у впливі на конкретних 
осіб з метою усунення порушень закону. Тим більше, що за результатами такої діяльності 
винних осіб може бути притягнуто до юридичної відповідальності. 

Слід зазначити, що питанню, яке ми досліджуємо, приділено увагу у положеннях 
зазначеного вище наказу Генерального прокурора України „Про організацію роботи і 
управління в органах прокуратури України” від 26 грудня 2011 року № 1гн. Зокрема, в 
пункті 7.2 цього наказу акцентується увага на необхідності здійснення взаємодії з 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у боротьбі зі 
злочинністю. 

Окремо слід зазначити, що згідно статті 26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР виключно на пленарних 
засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються, серед іншого, питання 
заслуховування інформації прокурорів про стан законності, боротьби із злочинністю та 
результати діяльності на відповідній території. Також, у статті 38 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні” передбачено, що до відання виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження, серед яких: 
сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції та ін. 

Не менш важливим є законодавча регламентація питань взаємодії, що вирішуються 
районними і обласними радами – виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”). До таких питань віднесено 
заслуховування інформації прокурорів про стан законності, боротьби із злочинністю та 
результати діяльності на відповідній території. 
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Таким чином, досліджуваний нами аспект діяльності із взаємодії як органів 
прокуратури, так і органів публічної влади, в основному, знаходить свій прояв у площині 
взаємного інформування про стан та результати їх роботи. Щодо інститутів 
громадянського суспільства, то прокуратура інформує їх у порядку, регламентованому 
статтею 6 Закону України „Про прокуратуру”. 

Тому, ми вважаємо, заслуговують на підтримку фахівці, які, досліджуючи питання 
взаємодії прокуратури з органами місцевого самоврядування, акцентують увагу на тому, 
що для здійснення спільних заходів з питань боротьби зі злочинністю та 
правопорушеннями прокурори націлені на постійне інформування виконавчих і 
представницьких органів про стан законності, а також про результати проведеної роботи, 
вжитих заходів до винних осіб тощо [13]. Цієї позиції дотримуються й інші спеціалісти 
[14, с. 342], які вважають, що досліджуваний нами аспект взаємодії доцільно розглядати 
саме у площині взаємного інформування про порушення, які виявлені під час реалізації 
повноважень прокурора з виконання покладених на нього функцій. 

Насамкінець зазначимо, що, ведучи мову про процес інформування саме в руслі 
реалізації узгоджених дій, спрямованих на досягнення спільних цілей, ефективність 
інформування досягається за умови її взаємності. 

Наведене твердження узгоджується з практикою управлінської діяльності, 
аналізуючи особливості якої дослідники [15] доходять висновку, який ми вважаємо 
обґрунтованим, що в суспільстві, організованому на державній основі, переважне 
значення має державний канал соціально-управлінського впливу. А механізм такого 
впливу передбачає зворотній зв’язок, у тому числі – шляхом надання інформації про 
результати управлінського впливу. Тобто, інформація, необхідна для виконання 
поставлених завдань в інтересах досягнення спільної мети, не має надходити до органу 
прокуратури лише від органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 
інститутів громадянського суспільства, а й рухатися в зворотному напрямі: від органу 
прокуратури до інших органів влади, інститутів громадянського суспільства. Така 
взаємодія, що досягне рівня взаєморозуміння, а також підтримки з боку громадянського 
суспільства, його інституцій, гарантуватиме законність і досягнення головної мети 
діяльності прокуратури, визначеної статтею 1 чинного Закону України „Про 
прокуратуру”, що полягає в захисті прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства 
та держави. 
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Общие начала применения правовых норм 
В последние годы в научной литературе в ответ на потребности практики 

наметилась тенденция к более углубленному, всестороннему анализу механизма 
применения правовых норм, его отдельных элементов, их интерпретации, применения 
права и закона по аналогии, субсидиарного применения правовых норм, процессуальных 
форм правоприменительной деятельности и т.д. 

Все это обусловливает необходимость разработки новых научных подходов для 
толкования основополагающих принципов применения правовых норм. Как известно, 
большинство правовых норм рассчитано на непосредственную их реализацию в 
различных формах в правомерном поведении субъектов правоотношений. Однако 
имеются правовые нормы и иного рода, когда предусмотренные ими права и обязанности 
по своему характеру не могут возникнуть у конкретных лиц только благодаря их 
собственному желанию и воле, только благодаря их собственным действиям. Для 
возникновения таких прав и обязанностей в каждом отдельном случае требуется издание 
уполномоченным органом государства властного индивидуального акта, предписания 
индивидуального характера, касающегося конкретного лица либо подписания субъектами 
правоотношений юридически значимого акта. Такая деятельность органов государства и 
других субъектов правоотношений в ее классическом понимании называется 
применением права. 

Применение права либо предшествует возникновению правоотношений, либо 
обеспечивает их реализацию. Без предписаний индивидуально-конкретного характера, 
исходящих от компетентных органов государства, нельзя иногда устранить возможные 
препятствия при осуществлении права, а также применить меры государственного 
принуждения (санкции) к нарушителям предписаний правовых норм. Таким образом, 
потребность в применении норм права для реализации содержащихся в них предписаний 
возникает в следующих случаях:  
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1) когда предусмотренные нормой субъективные права и обязанности по своему 
характеру таковы, что не могут возникнуть у конкретных лиц из их односторонних 
действий, а требуют для своего возникновения соответствующего индивидуального 
властного акта органа государства; 

2) когда налицо факт правонарушения и необходимо устранить его последствия 
или применить санкцию. 

Применяя норму права, уполномоченные на это органы государства включаются в 
механизм правового регулирования, как бы добавляют властную энергию, обеспечивают 
реализацию правовых норм до конца, до наступления необходимого результата. Таким 
образом, применение права представляет собой властную индивидуально-правовую 
деятельность органов государства, которая направлена на решение юридических дел и в 
результате которой издаются индивидуально-определенные правовые акты (акты 
применения права). 

В силу этого необходимо выделить следующие стадии процесса применения 
права, каждая из которых имеет самостоятельное значение: 

1) изучение фактических обстоятельств возникших правоотношений; 
2) выбор соответствующей нормы права; 
3) проверка подлинности текста нормы, анализ ее с точки зрения законности, 

действия во времени, в пространстве, по кругу субъектов; 
4) анализ содержания нормы, ее толкование; 
5) принятие решения; 
6) доведение содержания решения до сведения заинтересованных лиц и 

организаций. 
Деятельность уполномоченных органов государства по применению права 

завершается и оформляется соответствующим актом (документом), который фиксирует 
принятое решение, придает ему официальное значение. Это - акт применения права. 
Главное же состоит в том, что в таком акте (документе) получают официальное 
закрепление юридические права и обязанности конкретных субъектов, в отношении 
которых было совершено применение права. Этот акт имеет доказательственное 
значение, служит юридическим основанием конкретных прав и обязанностей 
персонально определенных субъектов правоотношений. 

Одна из особенностей правоприменительных актов состоит в том, что они 
обладают юридической силой (императивностью). Она обеспечивается их 
обязательностью, то есть требованием обязательного соблюдения и исполнения теми 
лицами, в отношении которых они приняты или деятельность которых так или иначе 
связана с данными актами. 

В случаях же наличия пробела в праве, то есть отсутствия нормы права, 
регулирующей отдельное общественное отношение, то для преодоления такого пробела 
используется два юридических приема: аналогия закона и аналогия права. При этом под 
аналогией закона понимается применение к данному отношению, правовой нормы, 
которая регулирует похожие, однотипные отношения, а аналогия права - применяется 
тогда, когда невозможно использование аналогии закона. При такой ситуации к данному 
случаю применяются общие принципы права и принципы отрасли права, к которой 
относится этот случай.  

Следует отметить, что некоторые исследователи особым вариантом применения 
аналогии считают «субсидиарное применение правовых норм», то есть применение 
правовых норм одного института или отрасли права к отношениям, регулируемым 
другим институтом или иной отраслью права. Однако, признавая возможность 
«субсидиарного применения правовых норм» для регулирования соответствующих 
отношений, на мой взгляд, нельзя этот юридический механизм относить к институту 
аналогии права или аналогии закона. Полагаю, что на данном этапе развития теории 
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права «субсидиарное применение правовых норм» необходимо рассматривать как 
самостоятельный юридический механизм регулирования правоотношений. 

Понятие субсидиарного применения правовых норм 
В юридической литературе встречаются различные подходы при толковании 

понятия «субсидиарное применение правовых норм», поэтому для обоснования 
собственной позиции по этому вопросу проведем общий анализ мнений, предложенных 
другими представителями юридической науки. Если же обратиться к истории, то 
концептуальные прототипы идеи субсидиарности с точки зрения философии появились 
еще в учениях Аристотеля, Фомы Аквинского, Иоганна Альтузия и др. Позже, теоретики 
католического учения, такие как Эммануил Вильгельм фон Кетлер, папа Нием XI, 
используя достижения светской политико-правовой мысли и положения ранней 
христианской доктрины, впервые сформулировали «принцип субсидиарности» как 
принцип социальных отношений, структурный принцип организации государства и 
гражданского общества[1]. Между тем в настоящее время этот принцип имеет несколько 
иную природу, определяемую современной правовой наукой, хотя до сегодняшнего дня 
усилия по теоретическому его конструированию не привели к созданию единого 
понимания, точной дефиниции, к выработке общего мнения о границах его применения.  

Так что же понимать под «субсидиарностью» в правовом смысле? С точки зрения 
этимологии этого слова под «субсидиарностью» понимают организационный и правовой 
принцип[2]. И.И.Хохлов отмечает, что субсидиарность – это принцип, лежащий в основе 
распределения полномочий и компетенций между акторами (имеется в виду – 
субъектами, примечание автора настоящей работы), находящимися на разных уровнях 
властной пирамиды[3]. Н.В.Анисимова, исследуя европейской право приводит схожее 
определение понятию «субсидиарность», определяя его как принцип, представляющий 
собой универсальный инструмент разграничения полномочий[4]. Между тем, несмотря 
на некоторое различие приведенных толкований понятия «субсидиарность», они имеют 
принципиально важное значение для определения правовой природы термина 
«субсидиарное применение права», тем более, когда имеются различие научных 
воззрений и по этому вопросу. Поэтому, исходя из задач, стоящих в настоящем 
исследовании, «субсидиарность» рассматривается как «принцип дополнительности и 
вспомогательности» и как самостоятельный юридический механизм, используемые при 
регулировании общественных отношений, в том числе в сфере недропользования. 

Как выше отмечалось, некоторые исследователи субсидиарное применение 
правовых норм считают одним из вариантов аналогии в регулировании общественных 
отношений, с чем трудно согласиться. В силу этого сделаем попытку в разрешении 
сложной задачи по разграничению института аналогии (права и закона) и субсидиарного 
применения правовых актов (норм).  

В свете действующего законодательства Республики Казахстан появилась 
необходимость уточнения и пересмотра понятия субсидиарного применения правовых 
норм и соотношения его с институтом аналогии, поскольку существующие критерии 
разграничения аналогии закона и субсидиарного применения норм права, 
заключающаяся в заимствовании нормы права из той же отрасли права или из смежной 
отрасли права соответственно, следует признать ошибочной. К примеру, если обратиться 
к пункту 5 статьи 6 Гражданского процессуального кодекса РК (ГПК РК), 
регламентирующего условия применения аналогии закона, то увидим, что положение 
закрепленное в нем, не конкретизирует, где должно содержаться норма, регулирующая 
сходные отношения, в правовых актах одной и той же отрасли, смежной отрасли или 
совершенно в другой отрасли законодательства. Такое законодательное установление 
позволяет прийти к выводу, что при субсидиарном применении правовых норм можно 
руководствоваться положениями других отраслей и законодательства. В этой связи 
М.И.Бару полагал, что субсидиарное применение права имеет место в тех случаях, когда 
законодатель отказывается от дублирования идентичных правовых норм в различных 
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отраслях права[5]. И как отмечает В.А.Божок, в подавляющем большинстве случаев это 
объясняется соображениями нормативной экономии[6]. В силу этого трудно согласиться 
с позицией о том, что в нормативном акте существует пробел, если норма, необходимая 
для регулирования определенных отношений, находится в ином нормативном акте, 
относящемся к другой отрасли законодательства, поэтому такой подход само по себе 
исключает аналогию права или аналогию закона.  

В обоснование высказанной позиции приведем несколько примеров 
субсидиарного применения норм права. Так, статья 31 ГПК РК устанавливает, что иск 
предъявляется в суде «по месту жительства» ответчика, а иск к юридическому лицу 
предъявляется «по месту нахождения органа юридического лица». Между тем ГПК РК не 
содержит законодательного толкования выделенных понятий, которые обязательны к 
соблюдению при предъявления иска в суд. В данном случае, необходимо 
руководствоваться нормами Гражданского кодекса РК (ГК РК), где, в частности, имеется 
специальная норма, в соответствии с которой под «местом жительства признается 
населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает», а 
«местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под 
опекой, признается место жительства их родителей, усыновителей или опекунов (статья 
16), местом же нахождения юридического лица признается «место нахождения его 
постоянно действующего органа» (статья 39). 

Еще один пример, пункт 1 статьи 35 Закона РК «О недрах и недропользовании» от 
24 июня 2010 года №291-IV (Закон РК о недрах) гласит, что предоставление права 
недропользования производится путем «заключения контракта», за исключением случаев 
прямо предусмотренных законом. При этом под «контрактом» понимается «договор» 
между компетентным государственным органом и физическим и (или) юридическим 
лицом (пункт 38 Закона РК о недрах). Однако названный закон не содержит важных 
положений, которым стороны должны следовать при «заключении контракта» на 
недропользование, например, о признании равенства участников договора, о свободе 
договора, о недопустимости понуждения к заключению договора и т.д. Это 
обстоятельство нельзя признать пробелом в законодательстве о недрах и 
недропользовании, поскольку эти классические законодательные установления 
относительно любого договора содержатся в гражданском законодательстве. В 
частности, статья 2 ГК РК констатирует «равенство участников» договорных отношений, 
статья 380 ГК РК определяет, что «граждане и юридические лица свободны в заключении 
договора и принуждение к заключению договора не допускается. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, а также с учетом общих 
положений теории права, логического и системного толкования законодательных 
установлений, можно выделить следующие условия субсидиарного применения 
правовых норм: 

- отсутствие прямого запрета закона на субсидиарное применение норм права; 
- фактически сложившиеся отношения нуждаются в правовом регулировании и 

должно быть охвачено правом (законодательством); 
- отсутствие нормы отрасли права, регулирующей общественные отношения, 

которая находится в смежной отрасли законодательства и в отличие от аналогии закона 
здесь пробел отсутствует. 

В связи с этим следует отметить, что субсидиарное применение правовых норм 
основаны на системности права и обусловлены разделением его на отрасли, институты и 
связями между ними. Применительно к некоторым отраслям проблема субсидиарного 
применения, например норм гражданского права, разрешается самим законодателем. Так, 
в ГК РК определено, что к имущественным отношениям, основанным на 
административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе 
по налоговым и другим бюджетным отношениям, гражданское законодательство не 
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применяется, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 
(пункт 1 статьи 1). 

В тоже время, в некоторых случаях, субсидиарное применение правовых норм 
другой отрасли права предусматривается специальными законами. Например, Закон РК о 
недрах содержит регламентацию о том, что гражданско-правовые отношения, связанные 
с правом недропользования, регулируются нормами гражданского законодательства, если 
они не урегулированы нормами названного закона (пункт 2 статьи 2). Весьма важным 
является и то, что при субсидиарном применении нормы права приходится устанавливать 
сходство не только в общественных отношениях, но и в методах правового 
регулирования, то есть определять двойное сходство в конкретной правовой ситуации. 

Субсидиарное применение правовых норм при заключении, исполнении и 
расторжении контрактов на недропользование 

Современный этап развития цивилизации и правовой мысли некоторыми 
специалистами в области социальной философии и теории права назван «эпохой 
постмодерна». По их мнению, это своеобразный переходный период, для которого 
характерен критический пересмотр прошлого и поиск новых путей в будущее. Они 
считают, что в эпоху постмодерна в юриспруденции господствует радикальный 
релятивизм[7], когда «ни одна концепция права не может быть признана обоснованной, 
ибо ни одно описание права не является адекватным» [8; 9]. Думается, что эти научные 
воззрения имеет право на жизнь, поскольку развитие государственности в условиях 
глобализации, рыночных отношений и соответствующих демократических институтов 
власти обусловливает и развитие права для регулирования новых общественных 
отношений во всех сферах человеческой деятельности. Естественно, этот процесс 
предопределяет необходимость разработки новых теоретических подходов в 
совершенствовании законодательства, в формировании единообразной 
правоприменительной практики. Именно поэтому вопросы субсидиарного применения 
правовых норм, в том числе в сфере недропользования, в настоящее время, являются 
весьма актуальными и требуют серьезной научной проработки. Хотя один из ведущих 
российских правоведов С.С.Алексеев, крупнейший специалист в области теории 
государства и права, анализируя эти современные научные взгляды, предостерегает «от 
искуса создавать в области права все заново» [10]. И это высказывание известного 
правоведа свидетельствует о необходимости разумного подхода в разработке новых 
правовых концепций.  

Тем не менее, правовая мысль должна развиваться, реализовываться в конкретных 
отраслях права и в законодательстве. В этом процессе нет места догматическому подходу 
ко всему ранее существовавшему (праву, закону, практике), однако и новые научные 
воззрения не должны быть оторваны от существующей современной 
правоприменительной практики. Здесь должен обеспечиваться баланс между старым и 
новым. 

Возвращаясь к вопросу субсидиарного применения правовых норм, хотелось бы 
более подробно остановиться на вопросах субсидиарного правового регулирования 
отношений, связанных с заключением, исполнением и расторжением контракта на 
недропользование. Исследуя это предмет, прежде всего, следует отметить, что 
контракт[11] на недропользование – это договор[12] между компетентным органом или 
уполномоченным органом по изучению и использованию недр или местным 
исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы в 
соответствии с компетенцией, установленной законодательством Республики Казахстан, 
и физическим и (или) юридическим лицом на проведение разведки, добычи, 
совмещенной разведки и добычи полезных ископаемых либо строительства и (или) 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, либо 
на государственное геологическое изучение недр (пункт 38 статьи Закона РК о недрах). 
В силу этого, заключение, исполнение и расторжение контракта на недропользование, 
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как одного из специфических видов гражданско-правового договора, должны 
регулироваться общими правилами гражданского законодательства и соответствовать 
общим принципам гражданского права. 

Известно, что всякий договор как правовой документ наиболее характерен для 
частноправовых отраслей права, прежде всего гражданского. Однако в последнее время 
сфера применения договора (контракта) заметно расширилась, что можно расценивать 
как одну из современных тенденций в правовом регулировании общественных 
отношений. Проявлением этой тенденции, в частности, выступает использование 
договора в сфере недропользования. В связи с этим возникает вопрос о юридической 
природе контрактов (договоров) на недропользование, в первую очередь, с точки зрения 
отраслевой их принадлежности. 

В исследуемой сфере существуют несколько видов контрактов: контракт на 
разведку; контракт на добычу; контракт на совмещенную разведку и добычу; контракт на 
строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и 
добычей; контракт (договор) на государственное геологическое изучение недр. При этом 
основные условия, которые должен содержать любой из приведенных контрактов на 
недропользование, предусмотрен Законом РК о недрах, поэтому законодательные 
требования в этой части имеют императивный характер (пункт 2 статьи 61). Между тем, 
если стороны по контракту не согласны с характером или объемом одного из 
обязательных условий, например, по размеру и условиям расходов на социально-
экономическое развитие региона и развитие инфраструктуры либо по вопросам 
финансирования, то контракт не может быть подписан. Данное обстоятельство является 
ярким свидетельством субсидиарного применения общих норм гражданского 
законодательства о «признании равенства сторон», «свободы договора», и «порядка 
определения условий договора» (статьи 2, 380, 382, 383 ГК РК). 

В соответствии с Законом РК о недрах контракт на недропользование заключается 
с победителем конкурса либо на основе прямых переговоров, когда нет оснований к 
проведению конкурса. Таким образом, поскольку конкурс является одним из важных 
правовых институтов предоставления права на недропользование, при его проведении 
необходимо руководствоваться и общими положениями гражданского законодательства, 
регулирующими конкурсные обязательства, возникающие из публичного обещания 
заключить договор с победителем конкурса. 

Два приведенных примера отчетливо показывают возможность и необходимость 
субсидиарного применения норм гражданского законодательства к отношениям, 
возникающим в связи с заключением контракта на недропользование. 

Субсидиарное применение норм других отраслей права в сфере недропользования 
характерна и стадию исполнения контрактов на недропользование. В этой связи надо 
отметить, что одной из важных особенностей исполнения контракта на недропользование 
является то, что его заключение служит основанием для незамедлительного оформления 
земельного участка местными исполнительными органами на основании обращения 
недропользователя. Однако предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности или землепользовании третьих лиц, осуществляется по правилам 
земельного законодательства. При этом пространственные параметры оформляемого 
земельного участка ограничиваются территорией, фактически используемой 
недропользователем, с нарушением земной поверхности в пределах сроков фактического 
использования земельного (пункт 5 Закона РК о недрах). Таким образом, у 
недропользователя появляется право на землю сразу же после заключения контракта на 
недропользование и обязанность оформить это право на основании земельного 
законодательства. В то же время, это, безусловно, обязывает уполномоченный 
государственный орган в области земельных отношений предоставить 
недропользователю все права на землю в пределах фактически используемой 
недропользователем территории. Как видим, приведенное положение, вытекающее из 
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законодательства о недрах, только частично регулирует отношения, связанные с правом 
недропользователя на земельный участок, и это не является пробелом этой отрасли 
законодательства, поскольку к этим отношениям возможно  и необходимо субсидиарное 
применение норм земельного законодательства. То есть бланкетный характер этих 
законодательных установлений свидетельствует о применимости принципа 
субсидиарности к конкретным отношениям и в стадии исполнения контракта на 
недропользование. 

Этот вывод подтверждается и другими примерами. 
Так, реализация принципа платности недропользования предопределяет 

обязанность недропользователя своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и 
другие обязательные платежи в бюджет, но поскольку Закон РК о недрах не 
предусматривает конкретные виды и размеры таких платежей, то эти отношения 
субсидиарно регулируются нормами Налогового кодекса РК (НК РК), в частности, 
нормами глав 41-46 НК РК. 

В соответствии со статьей 108 Закона РК о недрах на всех стадиях 
недропользования в приоритетном порядке должны соблюдаться экологические 
требования, установленные экологическим законодательством РК. Как известно, ни один 
недропользователь не может реализовать свое право на проведение операций по 
недропользованию без осуществления специального природопользования, то есть без 
эмиссий в окружающую среду[13]. Поскольку этот вид специального 
природопользования нельзя производить без экологического разрешения[14] и 
соответствующих проектных и других документов, то недропользователь обязан строго 
соблюдать экологические требования и совершать юридически значимые действия, 
регулируемые экологическим законодательством. Приведенное обстоятельство 
свидетельствует о субсидиарном регулировании определенных отношений, возникающих 
в сфере недропользования нормами экологического законодательства. 

Большой проблемой является возможность субсидиарного применения норм 
других отраслей законодательства, в частности норм ГК РК, при изменении и 
прекращении (расторжении) контракта на недропользование. Существует общее правило, 
когда изменение и (или) дополнение условий контракта допускается по соглашению 
сторон, если иное не установлено законом (пункт 1 статьи 71 Закона РК о недрах). 
Существует единственное законодательное исключение из этого общего правила. Так, 
если действия недропользователя при проведении операций по недропользованию в 
отношении участков недр, месторождений, имеющих стратегическое значение, приводят 
к изменению экономических интересов Республики Казахстан, создающему угрозу 
национальной безопасности, то компетентный орган вправе потребовать изменения и 
(или) дополнения условий контракта (пункт 3 статьи 71 Закона РК о недрах). 
Приведенное положение распространено также на ранее заключенные контракты, то есть 
этой норме придана обратная сила. 

Насколько с научной точки зрения оправдано существование такой нормы? 
Противоречит ли она общим принципам договора? Не является ли она ущемлением прав 
и законных интересов недропользователя? 

Думается, что если руководствоваться основополагающими принципами 
действующего права, а также нормами действующего законодательства, то вряд ли 
можно признать справедливым, когда по требованию одной стороны, пусть даже 
компетентного органа государства, может быть изменен или дополнен контракт на 
недропользование, а в случае не выполнения этого требования действие такого контракта 
может быть прекращено (пункт 4 статьи 72 Закона РК о недрах). Этот вывод 
основывается на следующем: 

- в договорных отношениях всегда должны главенствовать фундаментальные 
принципы права - о свободе договора и равенстве сторон; 
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- гражданское законодательство предусматривает возможность изменения или 
расторжения договора только в судебном порядке и только по основаниям, 
предусмотренным законодательными актами (пункт 2 статьи 401 ГК РК); 

- при наличии противоречий в нормах нормативных актов разного уровня 
действуют нормы акта более высокого уровня[15], поэтому при изменении и расторжении 
контракта на недропользование должны действовать нормы ГК РК, как акта более 
высокого уровня, конкретные нормы которого регулируют отношения, связанные с 
изменением и расторжением договора. 

Кроме того, трудно признать достаточными и те основания, при наличии которых 
компетентный орган вправе в одностороннем порядке требовать внесения изменений и 
дополнений в контракт на недропользование. К примеру, кто и как будет определять, что 
действия недропользователя привели к нарушению экономических интересов 
Республики Казахстан? Не будет ли это опираться на субъективном мнении чиновника из 
компетентного органа? Какие действия (правомерные или неправомерные), посягающие 
на экономические интересы государства, должен совершить недропользователь? Кто 
будет определять, что действия недропользователя, повлекшие нарушение 
экономических интересов государства, создали угрозу национальной безопасности 
страны? 

Эти вопросы возникают потому, что специальный закон не предусмотрел 
процедуру их разрешения, а институт субсидиарного применения норм других отраслей 
права не действует на эти отношения, по крайней мере, так складывается 
правоприменительная практика. Между тем существующая несовершенная и 
бюрократическая система государственного управления недрами, коррумпированность 
государственных чиновников, смешанность и нечеткость компетенции уполномоченных 
органов, не могут обеспечить справедливое действие этих норм и не могут гарантировать 
защиту прав и законных интересов недропользователя и инвестора. Эта система 
позволяет легко расправиться с любым неугодным власти недропользователем. Такая 
система – это худший пример и не совместим с усилиями общества по формированию 
правового и социального государства. 

В заключении хотелось бы сказать, что правовой режим контрактов на 
недропользование на сегодняшний день характеризуется неразвитостью, что выражается 
в дефиците и недостаточной системности норм законодтаельства о недрах. По степени 
развитости контракты на недропользование значительно уступают от классических 
гражданско-правовых договоров и впервую очередь из-за затянувшегося научного спора 
о том, следует ли относить контракты на недропользование к одной из разновидностей 
гражданско-правовых договоров. 

Между тем с уверенностью можно утверждать, что контракт на недропользование 
– это специфичный вид гражданско-правовых контрактов, заключаемый на принципах 
равноправия сторон и свободы договора с некоторыми элементами публично-правового 
характера, исходя из права собственности государства на недра. Следование общим и 
специальным принципам, характеризующим договор в гражданско-правовом смысле, 
позволит разработать совершенные нормы законодательства о недрах и 
недропользовании и сформировать единообразную правоприменительную практику, 
обеспечивающую баланс интересов все заинтересованных сторон в контрактах на 
недропользование и в максимальной степени исключить диктат чиновника и 
коррупционные начала.  
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Ключові слова: право як чудо, нормативність, евристика нормативності 

Summary. Article defines the scope of the normative intersection the phenomenon of miracle and law 
Кey words: law as a miracle , regulatory, heuristics normativity 

Чудо це непізнаний закон природи, 
який неможливо пізнати 

в силу відсутності дива його пізнання  
 
Казковий пролог про ідею, що чудо вгадала  
Є бажання, які мріють, щоб їх загадали. Бажання, які усі своє життя шукають того, 

хто міг би їх загадати, кличуть того, хто буде гідний цього. Але на жаль нічого не 
залишається цим бажанням, як загадувати самих себе. Бажання самих бажань. А якщо 
загадати питання? 

Чи можна запитати про чудо? Чи можна загадати чудо? Але чи захоче чудо щоб 
його загадали? Чи бажає саме чудо відбутися? Чи є чарівні бажанням  нашої реальності? І 
чи так вже неможливі правові претензії до закону всесвітнього тяжіння?  

У чому полягає нормативність чуда? Чи є небезпечним сенс чуда для власної ідеї? 
Чи зможе ідея чуда здолати спокусу нормативністю свого дивовижного сенсу? Чи захоче 
поділитися з «правом» таємницею своєї зустрічі з чудом? Чи готова ідея пожертвувати 
чуду свій власний образ? Чи вірить сама ідея в можливість свого чудового сенсу? Може 
чудо самої ідеї є особливим виміром її власного сенсу? І цей вимір знаходить у собі 
казкову реальність. Саме казка стає сповіддю ідеї про свою чудову реальність. Саме казка 
стає реальністю навіть нереальної ідеї. Саме у казці ідея знаходить свою абсолютну 
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свободу. Свободу усіх сенсів і свободу від усіх сенсів. Свободу від самої ідеї свободи. 
Тільки у казці свобода не боїться реальності. Тільки у  казці  чудо та диво не будуть 
вбивати свободу своїх таємничих  один для одного сенсів.  

Чи існує у мисленні про право межа? Що означає для нас кордон будь-якої думки? 
Чи можемо ми мислити у праві те, що є немислимим? Чи витримає  ідея права це 
немислиме мислення або мислиме немислення? Може й реальне розуміння права є 
неможливим, якщо  сама ідея права позбавлена нормативної нісенітниці? І якщо сама ідея 
готова до пошуку власного безглуздя, чи захоче право побачити власну істину у дзеркалі 
οξύμωρον?  Як зміниться ідея чуда після опосередкування правовим сенсом? Чим готове 
право пожертвувати заради зустрічі з чудом? Чи під силу праву вмовити свій ідеальний 
сенс, щоб зустрітись з чудом у вирі ідеального? Чи зможе ідея права заманити чудо у 
пастку власного розуміння? І чи не стане взаємний нормативний вимір права й чуда 
пасткою для природи їх ідей?  

Але кому дано відрізняти ідеї від їх  реальності? Може λόγος? Але чи знайде сам 
Логос  у цій казці свою над-модернову реальність? Чи погодиться стати її героєм? Може 
тому й потрібно бути вдячним казкам, які дають можливість Логосу  відчути свою  
казковість... Бути вдячним казкам, які не стають цензором своєї уяви, казкам, які не 
бояться смерті своєї казковості. Але чи зобов'язані казки допомагати одна одній? Ось 
казка людини Канта подарувала сюжет казці людини Гегеля. Тільки чомусь остання не 
відповіла взаємністю... Напевно, найстрашніша війна це війна між казками. Може саме в 
цій війні й народжується справжній сенс реальності, а тому казка є найчарівнішою 
правдою у світі. Правдою, що окута безоднею питань, відповіді на які не бояться своєї 
дійсності. А Ваші відповіді потрапляли у нескінченість казкових запитань? 

Філософська казка про казкову філософію. А чи можлива взагалі така казка? Що, 
саме, буде казкового в ній? Чи може бути найфілософська казка з усіх казок? Казка, яка 
самій філософії допомагає знайти казковий вимір. Чи можлива філософія без казки, а 
казка без філософії? Чи не боїться сама філософія сюжету про чудо? У чому дивовижність 
філософської казки? Хто є суб'єктами чуда в її сюжеті? Ті, кому дано це чудо вчинити або 
ті, хто випробовує його дію? Чи може чудо бути суб'єктом самого себе? Хто більше 
потребує чуда? Кого саме воно потребує? Яку реальність чудо шукає у казці? Може свою 
власну? Та й, власне, хто  є казкарем? Чому він вирішив повідати про чудо?  Може й казка 
є проблемою казкаря? І він сам, як експериментатор, намагається зрозуміти що буде, якщо 
буде чудо? І ось вже сам казкар йде назустріч  чуду у своїй казці. А може назустріч чуду 
як казці у самій казці? І завдяки чуду у казці народжується інша казка... Казка, яка вже 
живе своїм життям, а чудо стає своїм власним казкарем. Казкарем, який панує над своїми 
сенсами. Казкарем, для якого немає нічого неможливого. Казкарем своєї  уяви, що 
приміряє на себе будь-які форми реальності. Казкарем, що урівноважує байдужість до 
своїх темних або світлих значень. Казкарем, якому все одно - добрий чи злий у нього 
голос. Казкарем, який може заховати сакральне обличчя сюжету у маску буденного та 
повсякденного. Казкарем, у долі якого перетинаються усі виміри пізнаного та  
непізнаного, а  також  того, що взагалі не захоче дати себе пізнати. Ось чому для казкаря  
й сама казка  є шляхом у невідомий йому світ. Світ, що очікує казку як чудо. Світ, що 
перетворюється у нововічну ніч з її бажаннями вічного щастя. Світ, де стикаються келихи 
утопій та антиутопій. Світ, де можливість й неможливість поглинають взаємну погану 
нескінченність. Світ, де минуле наївно намагається обдурити власну нормативність, 
перетворюючи чарівною брехнею сенси наших найулюбленіших ідей.  Світ, де 
справедливість бажає собі взагалі не згадувати про досконале майбутнє. Світ, де втомлена 
від самопізнання істина вже не знає, що робити з міріадами своїх нових ідей, а тому й 
відпускає  їх щасливих та хмільних на волю. Ось й летять вони крізь незліченні осколки 
старих істин на божевільний карнавал божої нормативності. А Вас не лякає їх незвичний  
сміх над закінченою казкою та мовчанням Бога? 
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Як питання чудо ловили. Яким може бути запитання про чудо? Чи може бути чудо 
чистим запитання про себе самого? Що може бути чудом? Як можна говорити про чудо і 
чи може бути про нього єдине уявлення? Якими законами можна виміряти багатовимірну 
співвимірність чуда? Що для чуда важливіше: віра в нього або заперечення цієї віри? Чи 
завжди ми готові до зустрічі з чудом? А якщо не готові - то чому? В силу страху 
залишитися з ним наодинці та не впізнати себе самих? А може лише за чудом залишається 
право вибору? Може саме ця вибірковість чуда й не дозволяє вірити в нього? Може чудо 
завжди приходить інкогніто? І нам не дано осягнути більше ніж його слід? 

Але чи буде навіть слово чудо безпосереднім слідом власної дивовижності? Якою 
має бути ідея чуда щоб зафіксувати його сенс? Невже саме в цю мить чудо може пройти 
скрізь слово, торкаючись нас тінню своєї ідеї? Що означає знати, розуміти, осягати й 
бачити чудо? В якій реальності його шукати? Якою логікою відповідати на ці питання? Чи 
повинна сама логіка бути частиною дивовижної реальності? Чи може однієї логіки 
замало? І чи не лякатиме нас те, що й сьогодні не існує згоди  у відповіді на питання: що 
таке реальність?  

Колись людина Пелєвіна підглянула, як латинське res у слові «реальність» 
знущається зі власного сенсу. Сенсу, який досі шукає у світі речей свою речову суть. Але 
чи очікує чудо на наш пошук його дійсності? Може йому затишно лише наодинці із 
собою? Може подобається лякати  нас своєю трансцендентною непередбачуваністю? А 
може в різних реальностях й розуміння чуда різне? Й те, що для однієї реальності буде 
чудом, для іншої - повсякденністю, а для третьої, можливо, й порожнечею. Для однієї - 
порятунком, а для іншої злочином. Для однієї – вічним самовідновленням Логосу, а для 
іншої – його божевільним запереченням. Чи можемо ми взагалі побачити зіткнення різних 
реальностей зі своїм власним чудом? Чи може бути конфлікт між цими дивами? Чи буває 
ланцюгова реакція дивовижного? Чому іманентне чудо? Чи тотожне чудо собі самому? 
Кому і яким чином можна розповісти про чудо? Чи маєте Ви право не вірити цим рядкам? 
А може це є Вашим обов’язком?  Чи існують суміжні авторські права щодо співрозуміння 
чуда? Чи можливе свідоцтво про чудо? В якій казці його можна отримати? Але казки 
вірять у свій дивовижний сенс. Казковий сенс виправдання чуда. Таємничий сенс як слід, 
залишений чудом у нашій казковій долі.  

Ідея без сенсу самотня. Справжня таємниця ідеї чуда полягає у пошуку цією ідеєю 
свого сенсу. І зустріч цієї ідеї з чудом  власного змісту. Може й для ідеї права буде чудом 
справжність його власного розуміння? Але завдяки чому праву вдається зрозуміти свій 
первісний сенс? Чим вимірюється чудо у самому собі? Що означає чудо у долі 
нормативності? Що є право як чудо? Чи зобов’язаний хтось дати відповідь на це питання? 
Що у праві можна прояснити, вгадати та виміряти лише чудом, самою природою дивного?  
Може в силу цієї дивовижної константи, що блукає у природі права людина й не може 
досягнути згоди у розумінні власної суті? Який метафізичний статус повинні мати «слідчі 
органи» з розслідування факту порушення чудом нашої суверенної нормативності? Чи 
довіримося логіці людини Конан Дойля щодо дослідження відбитків чуда? Чи знову 
повіримо в чисту й холодну логіку гарячого серця? Але чи довіряє чудо будь якій логіці 
щодо власної ідентифікації? Чи є логічний вимір чуда? Кому судилося стати свідками 
правового розуміння чуда, а може й самого права як чуда? Чи можна відмовити праву у 
прагненні розуміти себе як чудо? Як можна зобразити чудо права? Що буде кістю, 
фарбами та  полотном  права? Чи зможе право стати метою та засобом свого казкового 
перетворення та втілення? І чи зможуть правові ідеї стати юридичним виміром чуда, 
мірою його нормативності?  

Як ідея свій правовий сенс шукало. Колись людина Епікура казала, що треба 
встановити те, що розуміється словами. Але як розуміти ідею ідеї? Хто дає ідеям право 
проживати наше життя як свої власні сенси? Чим ризикуємо ми, коли намагаємось 
прожити  ідеї  власною реальністю, надаючи своїм сенсами форму слів? Але чи є у ідеї 
інша реальність? Реальність, яка їм не належить? Реальність як їх шлях, притулок й 
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порятунок від себе самих ? Реальність, де ідея підкоряється владі λόγος. Реальність 
абсолюту, який не зв'язаний власною  ідеєю, але який може ризикнути відкритися власним 
сенсам як чудо. Може таку реальність й шукала людина  Геракліта?  Реальність, яка  
тотожна Богу в єдності можливого й неможливого, буття та небуття. Реальність, що дарує 
нам свою нормативність. Нормативність, що вимірює суперечливу реальність наших ідей. 
Нормативність, яка відбиває вищі сенси будь-якої реальності. Нормативність, яка пізнає у 
собі власну правову змістовність та освячує її.  

Але чи підвладна Логосу парадоксальність розуму людини? Чи пов'язаний  λόγος 
власною нормативністю? Може вона є його примхою? Тому й завмирають ідеї, коли 
Логос починає грати у нормативність як рулетка в щось російське. Завмирають у 
поганому передчутті ще ненароджені сенси... Сприймаючи  холосте клацання долі як чудо 
свого швидкоплинного порятунку. Важко вірити у зраду Логосу... Тому як не радіти будь-
якій живій формі закономірності? А Ви вірите у споконвічну універсальність закону, що 
рятує ідею права від самотності перебування у Вашій душі? Чию справедливість спокушає 
Ваш розум красою своєї нормативності? Яка ціна Вашої правової таємниці? Може це і 
буде ціною самого чуда? 

А може все інакше? І нам слід вибратися з пастки λόγος? Тому й чудо є ідеєю, що 
шукає людського катарсису як бажаного досвіду свого сенсу. Шукає дивовижної зустрічі з 
природою власного знаку, позначення, опису, промовляння. Визнаючи свою 
відповідальність за неможливість людини осягнути її природу, яка сама не знає що робити 
з її як пізнаними, так й непізнаними сенсами. Ось чому правове тлумачення ідеї чуда 
означає шанування  природи їх непередбачуваних сенсів. Сенсів, які завжди шукатимуть 
людину для  досконалого втілення  у  реальності. Але не всім суб'єктам даровано знайти 
юридичну форму свого ідеального буття, своєї ідеалізованої нормативності. Скільки 
сенсів майже вічність чекають на диво свого правового розпізнавання... На диво зустрічі 
ідеї з правовою істиною своєї реальності. Страшно сенсам назавжди залишитися наодинці 
з собою, тому й намагаються рятуватися вірою у дивовижність зустрічі з будь-якою 
реальністю. Подібно людині Дон Жуана знову біжить сенс від своєї останньої ідеї, 
зупиняючи час коханням, яке й вбиває абсолютністю миттєвого почуття. Може тому у 
чуді завжди є щось негативне, деяке «ніщо»? Ніщо, як форма існування ідеї, що не існує, 
як буття нормативності, що не хоче, але й не може не існувати. Тому й полює за власними 
вільними й незалежними сенсами. Голодною волею людина Шопенгауера спокушає сліпу 
реальність закономірністю самогубства. А Вас не лякає  ненаситна  жадібність власної 
нормативності? Нормативності, яка  позбавляє себе свободи, тримаючи себе у 
метафізичній напрузі, примушуючи обслуговувати свою мертву форму. Форму ніщо. А Ви 
відчуваєте нормативність людини Карла Маркса, яке робила рабами  власні сенси? 

А може все інакше? Безневинна реальність ідей ніколи не втрачає надію на чудо 
свого порятунку. Вірить у вічне повернення чуда... В його владу примирити оновлені 
сенси з реальністю ідей. Сенси, що шукають гармонії з ідеями, насолоджуючись їх 
символічним бунтом. Так постають вони як чуттєві  істини ідей, як їх жива правда. Так 
подібно людині Гете благають вони про зупинку миті нормативності. Тому й 
нормативність потребує відповідальності перед собою. Відповідальності як поваги. Саме 
тому конституційні ідеї мріють про освячення правовим духом.  Але чи не зникне 
ідеальний  страх відповідальності перед Богом? Що врятує саму ідею відповідальності від 
цієї відповідальності? Чи виглядають  сенси цих ідей такими самодостатніми, упевненими 
у своїй правді та призначенні? Чи не стане гріхом лестощі права брехлива рефлексія 
нормотворчого мистецтва? Чи врятує ідеї віра у свій імперативний імунітет? Чи врятує їх 
страх перед власною правдою? Чи врятує ідеальний розподіл влади між ними? А може 
єдиною правовою гарантією на війні всіх проти всіх є саме недовіра та страх ідеї перед 
власними сенсами?  Може тому й здаються ідеї такими чужими та ворожими одна одній в 
стрункому натовпі юридичного тексту?   
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А можливо все інакше? І лише ідея права завдяки своїй романтичності, 
вишуканості, філософській красі може примирити ці відчужені сенси? Лише праву 
судилося зробити знайомими незнайомі сенси нормативності. Лише праву судилося 
наповнити їх справедливим змістом, жертвуючи ціннісною брехнею та функціональною 
неправдою. Але чи не стане право заручником влади власної ідеології? Хто пожертвує 
праву первісну  самотність свого сенсу як маніфест свого ідеального небуття? Хто 
пожертвує  праву свою нормативну чистоту, первозданність людини Жан-Жака Руссо, 
необтяженою пізнанням реальності Логосу? Хто відчуває відповідальність людини 
Екзюпері за свої приручені правові ідеї? Чи не буде дуже серйозно сприймати право цю 
балакучу самовпевнену державу з її застарілим німбом? Чи зможуть маленькі юридичні 
слова стати  шляхетними правовими нормами? Чи готові смертні норми до дива власного  
воскресіння у духовному вимірі права, долаючи пекло нормативної діалектики? Чи 
чекаємо ми на диво зустрічі права з власним серцем? Ось й звільняється живе слово від 
мертвого сенсу... Ось і перевірили ми реальність на здатність полюбити людське. Душа 
знайшла власну аристократичність, і навіть вже вимірює ідею людиною Платона. Добро 
стає людським добром.           

Але чи вистачить в людині  світла, щоб побачити це диво? Може для цього 
потрібна абсолютна темрява? Тому й Логосу потрібні ідеї, щоб не бути на одинці з 
власною реальністю... 

А чи змогли б Ви визначити різницю між літерою та духом людського закону в 
очах Бога та диявола? Чи захищені Ваші ідеї  від сенсів останнього? Може саме за дух 
людського закону йде між ними боротьба? 

Право на божевілля. У розумінні права ідея знаходиться у стані війни з собою, у 
трагічному пошуку нових вимірів. Право навіть Богу ризикує задати  нормативний вимір. 
Тому й людина приречена бачити евристичний номос у перманентному народженні й 
смерті уявлень про власний розум. Нормативність  освячує правові жертви людства.  
Нормативність як верховна жриця необхідності примушує право страждати. Примушує 
право  карати власний νόμος за заперечення, неправильність й  помилковість. Чи не 
божевільним є право коли: 

- заперечує власну закономірність знищенням усіх своїх нормативних вимірів? 
- притягає до нормативної відповідальності свої старі сенси? 
- обдурює власні норми зрадою власній правильності? 
- оновлює своєю мертвою правдою живу неправду того, що готується стати 

істиною? 
- пізнає межі свого покарання та  прокляття? 
- вірить у  святість, породжену власним злочином? 
- шукає чуда подолання своїх нормативних меж? 
- спростовує саму можливість чуда? 
- очікує на чудо власного порятунку..? 
Що може врятувати  Вас від правового божевілля? Жертовність… Що може 

спокутувати нестерпність Вашої нормативної самотності? Віра у чудо власної 
нормативності… Що може подолати цю самотність?  Віра у власну владу як чудо. Віра у 
над ілюзорний вимір уяви, що нормується владою і стає її тінню. Вимір, який оновлює 
право своєю абсолютною новизною. Новизною пошуку своїх владних меж, перших та 
останніх раціональних сенсів. Може саме бажання влади бачити себе як чудо й робить 
право правом? А тому й допомагає праву вийти за свої межі. Допомагає  відчути право 
людиною Нерона. Ось чому правові фантазії влади примушують реальність бути 
достовірною. І в цьому безумстві влада права і право влади  сповідують диво своєї 
тотожності. Але й готові при цьому принести у жертву зображення один одного за право 
бути чудом лише для себе. Чудом дивовижної єдності  свого мертвого та живого змісту. 
Єдності, що перевіряється війною правових  ідей, яких  право віддає на гладіаторське 
заклання...     
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Але на ще який злочин готове право, щоб дізнатися про справжню ціну власної 
нормативності? Яку ціну готове заплатити, щоб побачити у чуді  своє  відображення? Чи 
захоче чудо стати свідком Апокаліпсиса  права?            

Чи не посміхнуться зруйнованим правовим млинам втомлені очі людини 
Сервантеса? Чи вистачить сил нормативності ще раз спокусити людину своєю поетичною 
ілюзорністю, пораненою праведністю та  крихкою рицарською  справедливістю? 

Про нормативне натхнення. А може музою Бога  є нормативність? Хто мріє 
осягнути нормативність як власну долю? Осягнути натхненно! Хіба не був натхненним 
Бог, що створював нас? Хіба можна без натхнення приймати дарунок Бога? Може 
нормативність і є чудовим дарунком Бога? Хіба не буде чудом можливість бачити 
фантазії, утопії та марення людства Його очима!? Перейнятися мірою  Його 
справедливості... I стати міфом самої нормативності: 

- що окриляє нас своїм божевіллям як першоджерело усіх норм; 
- як заповіту Бога  на незаплямованої пам'яті права;  
-  як доля, що визначає саму себе,  готуючись  отримати свою природність, 

освячуючи  прагнення  народитися, очікуючи в дар вічність; 
 - де одночасно панує й прислуговує гармонія усіх норм, правил, канонів, законів і 

встановлень людських; 
- в якій погоджена абсолютність права в його  вічності  й миті; 
- в якій помре будь-яка історія, якщо ризикне народитися; 
- як єдності божественного та людського, природного та того, що відмовляється 

природним бути; 
- де сама нормативність мріє стати правом.     
Лише, осягаючи нормативність Бога, людина створює міф як гімн самому собі. 

Згадаємо віру людини Лейбніца в нашу дивовижну можливість зрозуміти свою душу, 
можливість відчути передвстановленість власної гармонії. А звідси й обов'язок права  
виявити закономірну співмірність формам абсолютного духу. Навіть самій нірвані  надано 
право знайти місце відпочинку в нашій душі. Навіть загальнолюдський приціл 
кантівського імперативу з прохолодним склом совісті не страшний  людському теплу... 
Тому й будь який імператив зобов'язаний знати ціну людської гармонії. Будь який 
імператив може стати призмою скрізь яку Бог побачить розірваність людської реальності. 
Реальності як частки від ділення Вашого свавілля  на мою свободу. Реальності, що 
сповідується людськими душами. Реальності, що бере на себе усю несправедливість нашої 
справедливої суті, вибачаючи парадокси її гріха. Гріха, від якого не допоможе втекти й 
самозакохана логіка. Гріха, який не спокутувати жертвопринесенням старої ненависті 
новій. Гріха, який убігає від спокуси  взаємного пробачення відносної  й абсолютної істин,  
взаємного покаяння правди та брехні. Гріха, що очікує на блудних дітей нашої совісті...  

І може тоді ми зрозуміємо людину Ніцше, як свідка дуелі влади та безвладдя  у 
самому собі? Зрозуміємо, що саме  ненавидить влада у безвладді своєї долі? Якої відплати  
шукає... Але чи справедливою буде  відплата, яку ми визначаємо собі самі? Чи врахує ідея 
справедливості  відмінність між долею людини та Бога? Чи стане наша відплата самим 
собі людським виміром  покаяння Бога? Чи прийме Його покаяння  наша природа? 
Покаяння за власну несправедливість, що нас рятує. Може тому право є мірою цієї 
відплати. Відплати за саму можливість гомеостазу. Відплати як ціною самого чуда. Але 
що у природі права  ненавидить у собі дивовижне? Чи обмежує право права власної Музи? 
Чи гідно живе право втілення нормативного безсмертя фантазій минулих поколінь? Чи 
гідно право бути свідком смерті поколінь майбутніх? Чи відчує право красу закону щодо 
визначення умов власної смерті? Чи врятує краса права нормативність останнього закону? 
Чи зможе право не бути натхненним катом свого  номосу? Чи сама краса нормативності 
заради власного порятунку здатна принести собі у жертву і право  і закон?  

Про новину ніщо. «Те, що взагалі може бути сказане, може бути сказане ясно, а про 
що неможливо говорити, про те слід мовчати», - промовчала людина Витгенштейна. Але 
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чи можна мовчати про чудо? Яким з'являється право у світі та й темряві слів, значень, 
символів, сенсів, що створюються самим часом нормативності? Коли право починає  
глузувати над законами, що заперечують його ідеальний сенс? Якою є ціна посмішки 
людини Леонардо да Вінчі, яку право бере у безстрокову оренду для зустрічі з вічним 
глядачем? І чи не вибухне  реготом богів людина Гомера, коли зрозуміє, чому сенс старих 
ідей обов'язково має бути прояснений сенсом нових? Чому без нових  ідей  старі нещасні? 
Тому й очікують на нові ідеї як на чудо... Щоб не померти від абсолютного звикання до 
себе.  

Чудо  нового  прояснює  у старій істині щось метушливе, несправжнє, небезпечне й 
страшне.  Прояснює те, що б хотіло знайти в старому забуття. Чудо нового постає як сила 
збереження достовірності старого як гарантії безсмертя нормативності.  Але чи  не буде 
замало для нас знову ввічнити себе у цій нормативності? Чи не боїмося ми так й не 
відчути божої відвертості та останньої правди про самих себе? Бо вже через мить нове 
стане старим... Скільки дано нашому новому бути  філософським камінням істини? Чи 
може бути нова вічність? Скільки ми маємо часу, щоб встигнути сміливо посміхнутися  
сенсу, що вмирає..? 

Але чи може бути у права абсолютна ідея? Чи є у права істина, що минула 
назавжди?  Чи є ідеальне, якому вдається втекти від діалектичної пастки старого й нового? 
Чи не перетворюються нове право  старе в ніщо? Можливо право й захищає 
нормативність від бажання отримати форму чистої ідеї? Право нормативною кольчугою 
облягає людську долю. Тому обережно треба поводитись з ідеями, що намагаються 
допомогти  праву своїми сенсами. Ідеями, що мріють про невідчужуваність своєї старої 
природи, сподіваються на порятунок, божу впорядкованість, якій байдужа різниця між 
новим і старим…      

Але що саме в людині шукає нового? Чому саме це, й саме зараз вимагає 
зіштовхнути себе у  безодню нового? Що допомагає нормативності  рятувати свою суть у 
цій безодні? Чи близька Богу людська віра у майбутнє права? Чи знає людське майбутнє, 
що повинно вмерти, а що має бути врятовано? Чи є кінець людського права? Що 
людського буде врятовано Богом  від зникнення у нескінченній новизні  перетворень 
нескінчених всесвітів нормативності? Врятовано від зникнення в абсолютній новизні 
ніщо... Бо саме ніщо видає себе за  справжню ідею нового. Саме ніщо бажає нескінченого 
пізнання  власного абсурду. Пізнання як панування.  Саме ніщо розриває зв'язок нового зі 
старим. Саме ніщо сміється над причинністю, а тому й над нашим правом на старе як 
минуле…   

Але хто є тим чарівником, кому дано протистояти цьому ніщо? Хто здатен  
з'єднати  нове  зі старим  у вимірі ідеальної нормативності? В кому істина знайшла свою 
рівновагу? Кому й не потрібно спростувати закон закономірності? Хто здатен перетворити 
й перевтілити  ірраціональну  суть нового, встановлюючи консенсус між ордою нових 
сенсів, що уриваються в його світ за пошуком ідей? Хто не боїться чорної діри 
евристичності, що поглинає попередній сенс будь якої ідеї? Хто врятував власну ідею від 
самогубства? Хто знищив  абсолютність тотожності й нетотожності та поклав край 
вбивству своєї безневинної новизни? Хто не відчуває страху перед  нескінченністю та 
безоднею нового? Хто в силах обдурити незбагненність нових масок хаосу? Хто здатен 
зберегти мить минулого у вічності сьогодення?  Не вже й Богу подобається людське 
божевілля всесвіту?  

Як чуду щось нове снилося. А ось й знову  ніч. Старі миті світла перетворюються 
на новий морок. Хто в ньому може знайти світло, що втратило себе самого? Ви чекаєте на 
сон як чудо? Гасне старий день у світлих сенсах нової ночі. Ще мовчить ранкова мудрість.  
І ніхто не відає того, як старе перетворюється на нове... Але чому в мить цього 
перетворення ми  зобов'язані спати? Що є справжньою ціною нашого сну? Ціною чуда?  

Але чи буде дивним  наш сон за нормативною негодою? Знову жах старого як 
острів в евристичної безодні... Сліпа сила нового постає як абсолютність іншого. Лише 
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мить “від” або “до” трансцендентності. Нове обертається на чудо на кордоні  
трансцендентності.  Нове відривається від невідомого нам хаосу. Чудо завжди є чужим. 
Чудо - заручник нашої  новизни, а тому й законів нашої нормативності. Чудо  втікає в наш 
світ, рятуючи власне  божевілля. Але чи не стане полон нашої нормативності для чуда 
втечею в бажаний ним новий хаос? Може чудо шукає серед нас інший вимір свободи?! 
Шукає свободу свого іншого, нового буття! Як добре відчувати себе чудом! Але ось й 
спливає буття чуда в новому і нового у чуді...  Надто швидко засмоктує чудо наша 
нормативність, визначаючи йому нову роль закону.  Але чи є для Бога різниця в якій саме 
реальності закону судилося бути законом? Може й наш закон захоче стати чудом в іншій 
нормативності? Хто зможе донести туди хоч краплину  нашого хаосу? Чи можливий 
договір між  реальностями щодо обміну чудом? Чи приречено чудо на долю дисидента? А 
Ви не шукали себе у п'ятій колоні рідної нормативності? Кому Бог допомагає отримати 
притулок? Якого чуда не має у власній вітчизні?  

Але можливо все ще більш цинічно? І на цій евристичній межі, як на  перегонах, 
нормативності ставлять на свої закони як на коней... Нормативність, що перемогла,  
привласнює чужі закони. І ось вони дивами приречені розважати іншу реальність до 
нових перегонів. Вам не здавалося  чудною думка людини Епікура, яка  казала, що боги 
живуть в міжсвітових просторах і зовсім не втручаються у розвиток природи та людські 
справи? Що панує серед них спокій та й байдужість до благань людей... Але хто сказав 
про це філософу?  

Казка про душу  або душевна казка. Чи може пізнати душу без її участі? Чи права 
наша душа, коли забуває, що вона безсмертна? Що відчуває душа, коли дізнається, що є 
правила самої душі? Що у самій душі сприймає ці правила? Що відчуває душа, коли 
людина відмовляється пізнавати правила пізнання своєї душі? Коли й сама душа відчуває 
власну неправильність? Що глибше у своїй правильності в людині: совість або душа? 
Чому правил, які нам приємні значно менше? А правил, до яких ми взагалі байдужі 
найбільше? Можливо тому, що й самі правила байдужі до нас?  

В чому полягає конфлікт між правом і душею? Може тому, що право не має  душі? 
Хто намагався знайти душу юридичного тексту?  Чи має душу ідея нормативності?   Хто 
відчує в дії юридичної  особи правду її юридичної душі? Чи має юридичну душу 
злочинець та чи можна її покарати? Є різниця між вироком для тіла та душі? Що буде 
істинним вироком для душі? Що легше для судді: карати матеріальність або душу 
людини? Чи збігає суддя від Бога, коли засуджує  душу? Може поки суддя є суддею його  
душа не має права каятися? Бо й не душа це зовсім, а  імперативна примара... Тому так 
жорстока до душі нормативність правової істини. Ось й ховає суддя душу серед правових 
ідей, які з легкістю погоджуються на роль як суддів, так  й катів.  

Бачите цей кодекс як штахету в тісній бібліотечній огорожі? Хто відчуває  
страждання закону від свого ідеального гріха? Хто відчуває почуття провини самої 
відповідальності? Хто бачив страждання ідей, засуджених власними сенсами? Ідей, що  
прагнуть поховати свої все ще живі сенси. Ідей, що приречені дивитися в мертві дзеркала 
своїх вироків? Чи стояли Ви поряд з безоднею  власних ідей, сенси яких назавжди 
засуджені Богом?  Можливо в цій безодні саме Ваші ідеї й чекають на чудо? Чудо 
нескінченої віри у справжність своєї майбутньої долі… 

Наймовчазна нормативність. Чи можлива нормативна молитва? Яка ціна правового 
мовчання? Чи є ідеї, яким не надають права бути? Хто може примусити ідею відмовитись 
від власного сенсу? Чи є Ідеальне мовчання? Чи зможе право осягнути ці незримі й 
нечутні  ідеї? Щодо яких ідей мовчить історія? Чи стане ще колись  поліс простором 
благого промовляння ідеї? Виром спільності спільників у правді спілкування. 
Спілкування, що осягнуло власну  міру розумної краси. Спілкування, в якому демос став 
чудом співмірності спільної для всіх ідеї. Але чи не ризикує ідея людиною Сократа, коли 
стає  загальною молитвою 
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«Народ безмолвствует» - почула людина Пушкіна. Чи погоджується ідея на вічне  
мовчання народу? Кому дароване право вимовити істину народної ідеї? Кому дано право 
промовчати її? Хто може бути співзвучним цій мовчазній істині? Хто суб'єктивністю  
своєю кине виклик духу народному, його незнанню? Коли не хоче Бог чути голос 
народний? Чи почує  Бог в цьому голосі власний голос? Чи вірить сам народ у власний 
голос? І чи буде цей голос голосом самого чуда? Чуда вічного оновлення народної ідеї. 
Ідеї співмірності   долі Бога. Чуда розуміння народом безодні власної душі.  Чуда  
виборчої рулетки свого нового гріха... Чуда  виборчої віри кожного з нас у свою обраність 
Богом...  

Тільки чому так дурнувато виглядають ті, хто голосує сам за себе? Хто рукою Бога 
підкреслює своє прізвище у виборчих індульгенціях. Тільки чому принцип виборності так 
і не став «взаємною подякою», про яку мріяла людина Аристотеля? Чи розуміємо, що  
обираємо маску Бога з рисами власного обличчя? Долю якої ідеї ми викреслюємо у 
бюлетені? На чию долю переносимо ненависну самим собі власну суть? Чи ні порожнечу 
своєї душі таємно заповнюємо? Чи не власну ідею кидаємо в урну, як смертельну воронку  
влади? В урну, як долю для підрахунку голів людиною Гийотена. Тільки чи має народ 
право  стати членом рахункової комісії? Чи має право народ бути присутнім на страті 
власної державності?   

Голос ідеї. Логос і голос. Голоси норм як сенси на вагах ідей. Охлократичне 
очікування чуда депутатської «считалочки», що піщинками суверенних миттєвостей 
намагається обдурити минуле майбутнім. Сльози юних норм оплакують  минуле на  
плазмовому серці загальної волі. Розірваною долею людини Шекспіра помирають норми, 
народжуючи нову правову надію. Хто чує крик цієї маленької та крихкої істоти? Що 
відчувають живі та померлі, хворі й здорові, існуючи й забуті, природні та не дуже, 
зухвалі й скромні, пафосні та приземлені, вже готові до смерті й такі, що не відають про 
неї нормативні сенси? Може цій новонародженій нормативності вже пора благати про 
помилування? Хто вже бачить пащу Хроносу, розкриту, щоб  зжерти власні смислові миті. 
А може це Ваша власна паща? І Ви погодилися на роль ката, глядача та судді одночасно? 
Може цією нормативною миттю є Ваша власна доля? Чи Вам вже байдуже хто буде 
самогубцем на лобному місці підрахунку голосів в розірваній темряві напівпорожніх й 
божевільних крісел, обдурених примарністю своїх емпіричних наповнювачів? Але чи 
стануть вони електричними стільцями народної помсти? Чи врятують голос Вашої ідеї 
змови та умови, обмовки та скоромовки, заговорювання та промовляння? За яку ціну 
Ваша ідея готова віддатися й продатися, жертвувати та сміятися, мовчати й 
захоплюватися? І знову ідеї правових слів прислуговують  владі. Конституція обожнює 
роль пастки нормативних аксіом. I душа народу знову вірить у щастя як в дивовижне  
число піфагорійців. I влада шукає щасливу  комбінацію з народною долею в лотереї  
ідеальної  нормативності… 

Законна казка. Закон завжди подібний до казки, де правда натякає на брехню з її 
власним відчуттям справедливості. І черга законів, що змінюють один одного, є 
жертвопринесенням ідеальної брехні. Брехні як ревнощі справедливості, ревнощі до 
істини. Але й ідея справедливості завжди боїться побачити своє відображення у законі. А 
якщо й побачить, то й намагається  від нього втекти, або запрошує  нас замість себе 
подивитися у дзеркало закону. Тому ми й звикли до законів, які читають нам на ніч казки. 
Звикли й до держави  як нічного сторожу кривих дзеркал нормативності...  

І знову самотність ідей, які не можуть розгледіти правду своїх сенсів. Вони 
соромляться їх, роздвоюють їх, зіштовхує один з одним, і в цій ворожнечі естетизують  
власне смислове знищення. Самотні й  сенси, що вислизнули від тяжіння  ідей. Розгублена 
й філософія, де ноуменальність і феноменальність кривдять одна одну. Але чи не є брехня  
самогубством ідеї? Способом вбити сенси справжньої реальності? Коли й справедливість 
вже не волає до власної втраченої словесної правди. Бо не має відшукати в собі щось 
живе...  
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Може чудо є тим, що здатне хоч на мить виправдати  себе справедливістю? Не 
відчуваючи страху перед реальністю. Страху перед тим, що знаходиться за межею ідеї...  
Але хтось насолоджується ідеальною формою своєї рани. Та культивує метафізичний біль 
від визнання своєї ідеальної провини. Спостерігаючи як права вбивають свої гарантії. Як 
нові ідеї готуються до страти сенсів самого Бога... 

Шляхом Сізіфа. Чи можливий чудовий закон? Чи підзвітне чудо нормативності  
закономірностям Бога?  Чи є  тотожним  внутрішній зміст нормативності  зовнішній формі 
божої справедливості?  Можливо саме у праві нормативність осягає себе як 
закономірність Бога?  Норми нормативності шукають у праві власну свободу, але й 
можливо тому є для права важким тягарем... Навіщо потрібне праву чудо? Щоб не 
відчувати себе людиною Сізіфа? Долати чудом мертву необхідність нормативності? Чи 
завдяки чуду  повставати  проти власної  свободи? Але чи є у чуда власні вчинки та 
норми? Що ближче до суті чуда:  вчинок або його норма? Чи може бути вчинок без норми 
або норма без вчинку? Яку  ціну віддає право за чудо визволення від тяжіння 
нормативності? Чи готове право залишитися  наодинці зі свободою Бога? Чи не очікує  
право доля самої нормативності? Що може  кинути  виклик праву? Сама свобода? Влада 
ідеальної суб'єктивності? Але саме людською суб'єктивністю право засуджує у собі 
власну нормативність. Суб'єктивність  постає як вирок  нормативному  виміру права. 
Виміру закономірностей, які призначених до самогубства. Виміру аномії, яка полює на 
закони гегелівського інобуття.... Тому Сізіфом може бути й Сам Бог..? 

Невже це є платою за чудо? Невже чудо здатне знищити будь яку нормативність? 
Чи є у Бога інстинкт нормативного самозбереження? Що саме у праві забезпечує 
рівновагу між нормативною реальністю й реальністю абсолютної аномії, правовим 
космосом людства та нормативним хаосом Бога?          

Там де чудо Бога не має? Чи можливий новий вимір чуда у природі самого права? 
Чи є у чуда свій власний рятівник, що здатний приборкати хаос як річ у собі. Яка 
нормативна природа нового чуда? Хто і що є справжнім його джерелом? Світ 
нормативності? Чи світ хаосу та аномії? Світ нормативності, який хоче нас зробити ще 
більше впорядкованими, співвимірними, гармонійними? Або світ, що бажає заповнити нас 
свою деструктивністю, нормативною смертю? Але чи може бути  нормативне безсмертя? 
Чи може право бути впорядковане Логосом як зрозумілою закономірністю свого власного 
сенсу? Чи має логічний  кінець  ця боротьба двох всесвітів за право? Але сама 
нормативність не відає межі свого правового  виміру, не знає в якому вимірі її природи 
знаходиться право. Але й право не знає: що саме у природі нормативності йому дано 
вичерпати. У цьому їх взаємному невіданні  й виникає щось ірраціональне та нове. Може 
саме в цій  завжди новій трансцендентності і є  джерело чуда? Власною нормативністю 
чудо  вносить дисгармонію у правовий статус закономірностей всесвіту. Саме тому, що 
світ божевільний, є надія на його дивовижне впорядковування. Це перетворення є вічною 
боротьбою всередині самої природи нормативного. Боротьба між чудом  та  
повсякденністю в їх взаємної ненависті та бажанні вбити свої первинні сенси. Але й 
вижити при цьому. А тому завжди у нормативній повсякденності є розрив, певний 
простір, слід, а може й  рана яка  й нагадує  нам про чудо. 

Як право щастя шукало.  «Ставте правильні питання», - казала людина Пікассо. 
Мало бачити лише те, що  було, мало лише запитувати: чому воно було? Важливіше 
побачити те, що могло б бути та запитати: а чому ні? Хтось  бачить свої права і запитує: 
чому, саме, вони є правами? А хтось  бачить те, що лише могло б бути нашими правами і 
запитує: а чому вони не можуть бути ними? Наші суб'єктивні права повинні уміти ставити 
будь-які питання про себе та відповідати на них. Ставити навіть самі божевільні питання. І 
саме відповіді на них здатні перетворити суб'єктивність нашого права на чудо нашої долі. 
Суб'єктивне чудо! Ось чому влада так побоюється саме такий наш правовий вимір… Хто 
притягне владу до відповідальності за неможливість гарантувати чудо? Хто буде вимагати 
з влади доступність чуда свого суб'єктивного права? Хто зможе побачити суб'єктивне 
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чудо як ідею чистої справедливості та канон  абсолютної природності? Нездійснене чудо 
маркірує реальність влади та паралізує її через тиск свого ідеального відображення… 

Ми бачимо чудо у парадоксах суб’єктивної нормативності, коли: 
- визначаємо право як обов'язок, а обов'язок як право; 
- визначаємо обов'язок мати права  і свободи; 
- визначаємо обов'язок  особи бути вільною;  
- визначаємо власну свободу й право як обов'язок перед людством; 
- визначаємо власну свободу й право як обов'язок перед самими собою; 
- виконуємо свої обов'язки як свою свободу і право; 
- проголошене законом право є обов'язком  розуміння природи свободи і 

можливостей інших людей; 
- принцип конституції щодо невичерпного переліку прав зобов’язує нас мати ще й 

інші права, які не визначені навіть божим законом та які не можуть бути взагалі визначені 
у абсолютному обсязі...   

Це у свою чергу: 
- визначає обов'язок знати, що будь які наші права відображаються у нормативній 

природі людства, що подібні права має будь хто; 
- визначає прагнення будь-кого до свободи захистити обов'язком розуміти саму 

природи людської свободи;  
- визначає перманентний обов'язок шукати та знайти як для себе самого, так й 

іншої  людини нові права й свободи, як новий та можливо вимір ще не існуючого права;   
- визначає право на пошук та нормативне пізнання  дурної нескінченості прав 

людини та людства; 
- визначає право на абсурдність природи свободи істоти, що намагається стати 

суб'єктом... Право на абсурдність людської свободи як обов’язок перед імперативністю 
свободи Бога. 

Таким чином права й свободи є проривом або перериванням нормативної 
поступовості права, новий сумнів в його ідеальному вимірі. Реалізація суб'єктивного 
права  це завжди розрив нормативності. У власних правах й свободах ми стаємо 
чудотворцями свого індивідуального виміру нормативності, виміру нормативності своєї 
ідеї, її сенсу, її реальності. Людський вимір нормативності  дає можливість вийти у 
суб'єктивний простір нормативності Бога та здійснення спроби її  заперечення, 
уриваючись у простір власної аномії... Людина у суб'єктивному праві знаходиться на межі 
своєї суті, у просторі власної долі, в якій постає Богом... 

Маска влади. А може й Ви колись приміряли образ ідеального громадянина 
Цицерона? Яка маска влади Вам подобається? Чи є імперативом влади обов’язковість 
справедливості?  Якою справедливістю можна зв'язати долю народу в ім'я чуда спасіння 
громадянської душі? Чия душа відвідує республіканський храм з молитвою за своє 
справедливе спасіння?  Бачите цей нескінченний натовп чудотворців, що моляться за 
владу власної справедливості? За владу, якій не страшна доля власної ідеї. Але в якому 
храмі сама влада помолиться за Вашу душу чудотворним іконам правди? Чи помолиться  
за спасіння її невинуватості та наївності, за спасіння нормативної самотності та власного 
правового щастя? Але чи потребують чудотворці влади Вашої молитви? Чи відчують в 
собі смерть Вашої ідеї? Чи осягнуть сенс власної драми? Чи скористуються владою 
власної сліпоти? Чи подарують  собі  Вашу невіру у свою свободу? Чи  потиснуть руку 
Вашої свободи? Чи не візьмуть її заручницею щастя їх справедливості? Чи захоче Ваша 
свобода поділитися з їх справедливістю? Чи можна взагалі ділитися власною свободою з 
владою? Може лише Богом  буде сплачена подібна щедрість? Чи має право на щастя Ваша 
свобода? Чи волелюбне щасливе суспільство? Хто взагалі має владу щастя? Чи є права у 
нещасливої свободи? Про що мріяла нещасна свідомість людини Гегеля? Можливо лише у 
вільної людини саме щастя й має право на свободу? Але хто щасливіший: той, що ревнує 
до своєї або чужої свободи?  Можливо й права треба розуміти як можливості бути 
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щасливими? А свободи як свободу в тому числі і від щастя... Нещастя завжди є долею 
Бога. Тому й вимушені вимагати у держави маленьку гарантію такого маленького 
нормативного щастя... Чи рівноцінна свобода чуду? А право як чудо буде щастям самої 
свободи..?     

Як Суд Ангела зустрів. Чи відпустить ідея чудо від себе як свій божевільний сенс? 
Чи буде чудом свобода самої ідеї? Чи зможе ідея врятувати свій єдиний живий сенс у 
нескінченності мертвих символів нормативності? Врятувати на передодні Страшного 
Суду… Напередодні вічного страждання  того, що так й не пізнало свою істину. Істину  
нормативної реальності, покриту саваном ідеальної історії у закінченості та абсолютному 
виконанні її задуму. Нормативної істини, яка готова вершити Страшний Суд над собою:  

- за те, що не змогла подолати віковічну суперечливість людської природи; 
- за ідеальну суперечність свого нормативного змісту природі Бога; 
- за те, що не змогла подолати  єдність номосу і аномії, логічного та 

ірраціонального, мертвого і живого, реального та ілюзорного; 
- за слабкість та податливість законам діалектики; 
- за душу продану самій антиномії, за любов до свого заперечення…. 
- за естетику справедливого абсурду;  
- за небажання духу контролювати міру своєї матеріальності. 
Але чому цей Суд є Страшним? Тому, що живим засуджується те, що забуло про 

право на вічне життя. Засуджується те, що так й не змогло стати у нормативності 
нормативністю. Але чи має мертве право на виправдання? Хто захоче бути адвокатом 
мертвої нормативності? Може цим адвокатом й буде чудо? Але чи повірить адвокат  у 
слабкість  власної ідеї? Чи буває справедливим страх перед власним захисником? Чи 
обдурить справедливість власну ідеальність? Чи врятує нас страх до ідеалу власної 
досконалості, до божественного виміру земних сенсів? Хто не відчуває різниці між 
ідеальною правовою реальністю та реальністю правового ідеалу? Які сенси можуть 
витримати абсолютну тяжкість невпевненого в собі ідеї? І чи мають право нові сенси 
скинути з себе вироки старих ідей ? Які ідеї стануть відповіддю за спокушені ними і вже 
даремні сенси? Може тому ідея права має право на звільнення від нормативності своїх 
сенсів? Саме тому право мріє стати Ангелом, створивши гармонію своєї ідеї та її сенсу.  
Ангелом, звільненим від пекельного вантажу нормативної втоми. Ангелом, вільним від 
реалізованості  вічно старих норм. Ангелом, здатним розірвати співвимірність небуття. 
Ангелом, що відроджує божественну достовірність чистої суб'єктивної суб'єктності. 
Ангелом, що відроджує людську надію вільно потрапити  у міріади нормативних 
всесвітів.  А Вам не зустрічався цей Ангел? Може бачили його правові крила..?  

Дурень на перехресті парадоксу. А що рятівного може сказати дурень на суді 
логіки як випадковий вбивця власної правди? Чому саме  дурні найчастіше стикаються з 
дивами. Та й самі дива чи не є диваками у божевільні нормативності? І взагалі - яка 
різниця в очах істини між верховенством права у державі права та правовим 
верховенством у правовій державі?  

Як наука від чуда ховалась. Чудо як несподівана удача. Яким таємничим є 
перетинання траєкторії цих сенсів. Оновлення не має права на закінчення. Але й не має 
право забувати про свій початок... Тому й сама евристика шукає в собі парадоксальність 
як методологію чуда. Реалізуючи бажання стати незвіданим для реальності. Щоб відчути 
власну безодню. Виміряти власну евристичну мужність... Пронумерувати щасливою 
істиною нещасливу долю... Бо не мають право на забуття філософи нового. Але що є 
новим, що може бути новим й що хоче бути новим у природі права? Чи допоможе нам 
творча ненависть до вічності?   

І знову біг… Знову затвердження кандидатських й докторських бажань. 
Затвердження надії на диво… Чи перед Богом хвилюється шукач правових пригод? Чи 
відчуває під ногами евристичну безодню? Знову ідеї спокушають дисертації... Знову 
невіруючі сенси шукають нові мішені ідей. Але чи захоче Бог бути свідком публічного 
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самообдурення істини?  Чи має право істина на самозахист від агресивної правди? Чи 
зможе новий шукач нового обдурити мою власну правову віру у неможливість його 
зустрічі з чудом? Якому генію вдавалося обдурити власну нормативність? Чи буде чудом 
обдурення ідеї Бога? Яка геніальна норма правотворчості спокусила Бога на мовчання? 
Чому нормотворчість Бога не помічає наших норм? Чи людські норми не є живими 
істотами? Чи не мають право на нову свободу? Чого ми більш боїмося у своїй долі: істини 
минулого, сьогодення чи майбутнього? Може серед старих страхів ми втратили якісь 
невідомий страх перед Богом? За  що ще ми не відчували відповідальність перед Богом? В 
чому природа цього нового страху? 

Але є й ті, хто лише з боку дивиться як ллється чужа схоластична  кров. Можливо 
для когось ковток справжнього дива може бути останнім... Але чи захоче чудо стати 
суддею у вічному протистоянні Вашої ідеї з її власним сенсом? І чи рятівним буде його 
вирок? А Ви не боїтеся випадково зустрітися з чудом як дивовижною істиною власного 
наукового безглуздя? 

Р.S. З інформаційного повідомлення «… представитель международной 
организации по защите прав осужденных ….сообщала, что «около 500 осужденных, 
отбывающих наказание ….  отказались завтракать и обедать в знак протеста против 
нечеловеческого отношения к ним сотрудников администрации колонии. По словам 
осужденных, сотрудники жестоко избивают заключенных, прибывающих по этапу, 
угрожают заключенным насилием, обливают их мочой и всячески унижают…..»  
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Research problem formulation and its relation to the important research and practical 

tasks. In Ukraine customary law has always been treated with great respect. The Ukrainians even 
believe that the one who forgets his ancestors’ customs is punished by God and people. He 
wanders around the world like the prodigal son and will never find neither a shelter nor a 
dwelling for he has fallen from grace with his own people. 

A review of recent papers dealing with the solution of the stated problem. The question 
of customary law basis for regulation of labour has been raised by ethnographers, historians, 
jurists including V. Vasylenko, O. Voropai, O. Dobrov, V. Ivanov, O. Ivanovska, S. Kylymnyk, 
N. Illarionov, V. Sharovkin. 

Setting research objectives: 
 to study the impact of customary principles on the labour of the Ukrainian people; 
 to highlight the importance of labor rituals in the life of the Ukrainians. 
Presenting research results. Customs are not only the object of investigation of 

ethnographers, they contain much more information than meets the eye. A thorough and detailed 
study of the historical aspects of some phenomenon enables a scholar to trace and to see which 
factors have affected people’s lives, their identity forming and in what way they have done it. It 
can help to revitalize and preserve the national idea of labour relationship as well. A new Labour 
Code of Ukraine is being created now and law-makers tend to take the codes and laws of other 
countries as its basis, thus pushing away the national legislative idea of labour. And if the law-
makers take into account the historical peculiarities of labour in Ukraine, the labour relationship 
between our citizens will be much easier. Therefore, every aspect should be considered in the 
new labour law: the people’s mentality, the country’s economy, natural and geographical 
conditions, agricultural sector development. 
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The Ukrainian peasant has always strived for his own piece of land that would be his life, 
his breadwinner, he has always tended to direct all his efforts to his land and to get satisfaction 
and joy from his hard work in return. Nevertheless not everyone lives out this dream. The 
reasons are different: social or financial status may stand in someone’s way, other people are 
afraid of responsibility. The only way to survive and to provide for the family is to become 
employed, which is a general practice in Ukrainian villages and a way to earn one’s living.  

From the fifteenth century downwards the traditional types of personal employment 
among rural population were zazhyn (personal employment during harvesting) and zamolot 
(personal employment during threshing), toloka (or communal work, which took place to 
accomplish a task such as clearing a field of timber or raising a barn), supriaha (traditional form 
of agricultural cooperation), labor unions of beekeepers and tiutiunnytsias (tobacconists), 
livestock grazing. Employment contracts for zamolot and zazhyn were concluded in advance 
with the poorest peasants, who had nothing to lose. These contracts comprised enslaving terms. 
In a point of fact, peasants were obliged to be ready to start their work and stay in the field a few 
months before harvesting. The work of such peasants was certainly risky for they could remain 
out of work in case of drought, plunder, corn failure. The employed reaper men also known as 
snipovyks [1, p. 78] usually received every third or fourth crop bundle they had reaped; and in a 
bumper year the landlord could give half of his harvest to his workers. The employment contract 
with the reaper men was usually concluded when the corn was ripe so that they were sure their 
labour was not lost and they would be rewarded for it. One of the terms and conditions of the 
contract was the landlord’s obligation to provide board for the workers at his own expense, and 
this was a part of Ukrainian hospitality, which had been preserved until the present day. 
However the reaper man was required for a conventional crop bundle to remove all the roots and 
get all crops into klunya (barn) as directed by the owner. As for his own part of the harvest, the 
reaper man could do with it whatever he wished. If he lived far from the field he could take 
advantage of the landlord’s permission to keep the bundles earned in his own barn. There the 
worker could thresh his bundles, sell the straw, and after the work had been finished, he took the 
grain home. 

As known, the last stage of grain crop harvesting is threshing. The employed workers 
could thresh grain za korobku (“for a box”), which meant that the worker got the 10th or the 12th 
measure of the threshed grain [11, p. 34]. Sometimes people received straw for their work, this 
shows how poor the peasants were. Like in the situation with zazhyn, in zamolot the worker was 
dependant on two factors: the landlord’s personal characteristics and the harvest. The reaper 
men’s wives were employed by the same owner as their husbands. They worked in the kitchen 
garden and in the back yard, did the housework. Women did not want their work to be paid with 
money. In one of his literary works the outstanding Ukrainian writer Mykhailo Kotsiubynskyi 
writes: “…Полючи на городі в багатого мужика, вона не хотіла брати грошей, а прохала 
відсипати пшеничним зерном, щоб мати гарний гатунок пшениці” [9, p. 213]. (She did not 
want to take money for her grubbing up weeds in a rich man’s kitchen garden. Instead she asked 
to give her some grain, so as she could have wheat grain of good quality). Thus, the peasants 
believed that having taken the landlord’s grain or seeds, or even some “bad” cattle, they would 
receive some part of the owner’s wealth. It is with this form of labour payment that the peasants 
had finally established payment in kind, thus, disqualifying themselves and depriving themselves 
of money. 

The lack of draught animals in farms was common in the 18th and 19th centuries, for only 
wealthy landlords possessed a sufficient amount of draught animals. They were sometimes called 
“masters, who have their feet on the ground” [12, p. 23]. That is why when doing some major 
jobs that would be difficult to carry out alone, one of the forms of collective labor relationship 
was agricultural cooperation. The need for draught animals had led to the tradition of mutual 
help during plowing, which became known as supriaha. The gist of it was that people mutually 
helped each other in cultivation and yoked their oxen and horses to the plough. The very fact of 
existence of such forms of cooperation shows that ordinary people were able to team up for 
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mutual assistance, since it was very difficult to farm in the village without mutual help, and even 
nowadays mutual assistance still exists in Ukrainian villages. Supriaha was predominantly an 
oral agreement of two parties. The supriaha contract determined the way each peasant 
participated in agricultural cooperation – whether he provided his plough or oxen, whether he 
was a ploughmen or a bullwhacker. It also determined plowing order, workers’ board, livestock 
handling, plough repairing. 

Agreement-based regulation of shepherd’s labour should be regarded as a special kind of 
employment. Compared to other kinds of employment, in which both parties were natural 
persons, in this relationship one of the parties was a legal entity, that is a village community. It 
was a village community that arranged livestock grazing in spring-summer period. After the 
employment was over the community had to pay the shepherd for his work. The shepherd 
demanded payment not from the individuals but from the whole community that represented the 
paying party.  

Shepherds’ employment was seasonal and time limited: “З весняного Юрія (6 травня) 
до самих білих мух”, а “снігу не буде, то й до загонів (14 листопада) пропасе” [3, p. 53]. 
(From Yuri’s (St. George’s) Day on May 6 until it snows, in case there’s no snow he can graze 
till November 14). The payment for cattle grazing in summer usually included some money and 
a pood (16 kg) of grain. All this was paid at the end of the summer. In spring or in the middle of 
the summer the shepherd, having notified the landlords in advance, put the sheep or the pigs into 
the fold, where they were kept until he got his money. The shepherd was not responsible for a 
sheep that was torn by the beast, but if the sheep was injured and the shepherd did not rescue the 
animal, he had to pay its cost to the landlord. This is the way contractual obligations were 
fulfilled. 

In the Carpathians distant pastures known as polonynas (areas of subalpine and alpine 
meadows in the upper zone of the Ukrainian Carpathians) were developed. In the Ukrainian 
ethnic and cultural region of Hutsulshchyna such pastures were arrange by the land tenant called 
deputat (deputy) who was elected by the community. He made a landlord-tenant contract, named 
a sum of money paid by each livestock owner depending on the amount of livestock, employed 
shepherds, decided when the livestock produce was delivered from the pasture to certain owners, 
superintended the work of the whole farm unit.  

Toloka was another characteristic activity of Ukrainian peasants. It arose as a way of 
accomplishing those tasks that would be difficult to carry out alone and as a means of rendering 
assistance to those who needed it, including widows, elderly people. It was a form of mutual 
help. This custom dates back to the time when the first segregated property has appeared and 
primitive society has turned into territorial community. Toloka included such major jobs as 
agricultural labour; providing assistance in transporting the purchased houses, barns, grains, 
threshing mills, mills or windmills from one village into another; timber cutting; oil pressing; 
doing the housework; even building houses or other facilities. Most of the jobs were done both 
by men and women including youth. At the same time there were certain collective jobs done 
either by women or by men only. As a rule, toloka was arranged in the morning on Sunday or on 
a holiday. Ukrainians believed that it was a sin to work for oneself on such days whereas a help 
to you neighbor was approved. 

In the 19th and at the beginning of the 20th century the situation with the employment of 
land-poor and landless peasants worsened. This led to new customs that were of exploitative 
nature. These were various additional works, surcharges to landowners. Extra workdays in the 
field or on the farm for every leased desiatyna (2,7 acres) of land. Such jobs were called by 
people vidbutok, panschyna, basarnyks [2, p. 89]. Thus, peasants unconsciously started to get 
lands through bribery. From then on all those landowners who leased their lands began to ask for 
basarnyks. 

Contractual obligations of personal employment did not stipulated for equality for the 
employer and the employee; the latter had to sign an unfavorable contract that often suppressed 
his personal rights and freedoms. “Ruska Pravda” (the legal code of Kievan Rus and the 
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subsequent Rus principalities during the times of feudal division) had already legislated this 
inequality between the parties of labour relationship, formalizing personal dependence of 
kholops (feudally dependent people in Kievan Rus) and enslaved people. This dependence 
stemmed from excessive labour duties put on them. A vivid example of this is the work of 
tiutiunnytsias (tobacconists). Only unmarried females (tradeswomen, commoners and 
craftswomen) were employed for this job since March 25 until November 15. They were secured 
for desiatyna (2,7 acres) or even a plantation of tobacco. As soon as the snow had melted they 
started cleaning ditches and gardens, limestoning houses, digging vegetable pitches, planting 
vegetables; while working on tobacco plantations they did some other jobs as well, they grubbed 
up weeds, reaped corn. Nevertheless only their work in tobacco fields (cutting off the stalk, 
pulling leaves off the stalk, tobacco bundling) were paid. If tobacco work was finished in 
October, the girls did the housework, embroidered rushnyks (ritual clothes embroidered with 
symbols and cryptograms of the ancient world) and vyshyvankas (traditional shirts which contain 
elements of Ukrainian ethnic embroidery) until the middle of November. 

Employment for a year, that is in modern legal terminology fixed-term employment 
contract, had its own peculiarities. The employee’s payment was called rokivshchyna (payment 
for a year of work) and was paid according to the custom at the end of a year in cash money, 
grain and clothing. Throughout the year the landlord provided his worker with clothes that would 
later be given to the worker to come. A year term was usually considered from the feast to the 
fest, even if this one was not celebrated on a fixed date, for example from Easter to Easter. If the 
laborer wanted to leave his landlord before the year was over, he had to give back the clothes and 
received no payment for his work. When the landlord due to certain circumstances had no longer 
a need for laborers and let them leave, he was obliged to pay for their work. 

The procedure for the conclusion of contracts was of great importance to the customary 
law. Its validity was determined by the availability of compulsory attributes and certain 
solemnities. A personal employment contract included such points: request, job offer and finally 
the agreement itself. At the same time it included some rituals: prayer, handshake, mohorych 
(drinking some alcoholic beverages as a final stage of making an agreement), tea-drinking, wage 
advance [4, p. 9]. 

Legal customs of the peasants in Vovchanskyi povit (Vovchansk county) included the 
following rituals of making an agreement: before making an agreement the parties put their hats 
off, prayed eastwards, after that the employer named his pay, put out his right hand with palm up 
and asked “Do you agree or what do you suggest?” The other party, that is the employee, flapped 
the employer’s palm with his right hand and suggested his wages. It was repeated several times 
until both parties agreed on certain wages. This ritual was performed with bare hands [11, p. 22]. 
An essential part of the agreement was the determining of the tenure of employment. The tenure 
was usually agreed upon. There was a general tenure for housework or works in the field and a 
completion contract. 

Having studied the verdicts of volost (a traditional administrative subdivision) courts the 
Ukrainian poet and ethnographer Pavvlo Chubynskyi gives the example of one carpenter. He 
was employed but failed to fulfill contractual obligations. When his employer was going to sue 
upon him, the carpenter objected and said: “But we didn’t drink mohorych”. And the court 
dismissed the suit [12, p. 9]. According to the custom mohorych was essential to validate the 
agreement. 

According to the customary law anyone could be either an employer or an employee. 
There were no restrictions as to the age of a person. Moreover it didn’t matter whether a person 
was legal or not. An important role in personal employment played a family as an economic 
entity in which each member’s labour was aimed at the family welfare. Thus, the head of the 
family had the right to order about family members’ labour and could give any one of his family 
for employment in exchange for money or some other reward. 

Calendar rites also played an important role in the relations regulated by the customary 
law. The agricultural ritual calendar included winter, spring, summer and autumn rites and 
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customs aimed at protecting the harvest and successful harvesting; peasants summed up their 
work in the fields, orchards and gardens. The social task of calendar rites was to ensure the 
welfare of the family and the community. Its legal role was to ensure compliance of the way the 
person worked with the person’s social status: the more one worked during the year the more 
successful and wealthy he was and the more respected he was by the members of the community. 

A specific feature of the customary law is the public mind that ensures its implementation 
and is an obligation which provides a rule of customary law compliance in case of its 
infringement. The Ukrainian customary law, being a form of national identity and the life 
arrangement of the Ukrainian people, serves as a basis for the Ukrainian national idea forming. 

We are witnesses of creating the new modern Ukraine and the participants of this 
process. More than a thousand years of experience of social and political consolidation of the 
Ukrainian people lay the foundation for the development of the state governed by the rule of law. 
And what protection of the rights can we talk about if these rights are not fixed by law, in this 
case by the Labour Code. The adoption of this document brings along spiritual self-perfecting of 
the Ukrainian society, for it will clearly define all aspects of labour relations in all sectors of the 
national economy. 

References 
1. Василенко В. Об обычном праве в земледелии / В. Василенко. – М. : Юридический вестник, 1889. – 

124 с.   
2. Воропай О. Звичаї нашого народу / О. Воропай. – К., 1993. – 291 с. 
3. Добров О. Правоутворення без законодавця (нариси з теорії джерел права). Відбитки з “Праць комісії 

з виучування звичаєвого права” Частина перша / О. Добров. – К. : УАН, 1928. – 121 с. 
4. Иванов В. Обычное право крестьян Харьковской губернии. Выпуск 2-й / В. Иванов. – Х. : Губерский 

статистический комитет,1898. – 240 с. 
5. Івановська О. Звичаєве право в Україні. Етнографічний аспект / О. Івановська. – К. : Екс Об, 2002. – 

263 с. 
6. Илларионов Н. С. Обычное право (очерк отношений обычного права к законодательствам) / Н. 

С.Илларионов. – Харьков : Губернского правление, 1894. – 16 с. 
7. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / С. Килимник.– К. : 

Обереги, 1994. – 187 с. 
8. Кобилянська О. Земля / О. Кобилянська. – К. : Дніпро, 1971. – 295 с. 
9. Коцюбинський М. Вибрані твори / М. Коцюбинський. – К. : Дніпро, 1977. – 499 с. 
10. Мирний П. Твори / П. Мирний. – К. : Молодь, 1965. – 415 с. 
11. Шарович И. Юридические обычаи крестьян Печенежской волости Волчанского уезда Харьковской 

губернии / И. Шарович. – Харьков : Губернское правление,1896. – 38 с.  
12. Чубинский П. Очеркъ народныхъ юридическихъ обычаевъ и понятий въ Мароссии / П. Чубинский. – 

С.-Пб : Типография Майкова, 1887. – 129 с. 
13. Этнографические сведения о Подольськой губернии. Выпуск 1-й. – Каменець-Подольськ : 

Подольское Губернское Управление,1869. – 54 с. 
 
 
Кулянда М. Соціолого-правові особливості судового провадження в суді апеляційної інстанції 

СОЦІОЛОГО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ 

Кулянда М. 
(суддя) 

 
Анотація. У статті акцентовано увагу на соціолого-правових проблемах функціонування суду та 

діяльності суддів на підставі проведеного автором соціолого-правового дослідження. 
Ключові слова: соціолого-правові особливості функціонування апеляційних судів..  
Аннотация. В статье акцентировано внимание на проблемы  функционирования судов и 

деятельности суддей с учетом проведенного автором социолого-правового исследования. 
Ключевые слова: социолого-правовые  особенности функционирования апеляционных судов. 
Abstract. In the current article a set of sociological and legal issues of the court functioning and judge’s 

behavior based on author’s sociological and legal analysis are greatly emphasized.  
Keywords: sociological and legal characteristics of appellate courts functioning.  
 



 47

Дослідження функціонування судового корпусу України включає у якості 
необхідної складової проведення соціолого-правових досліджень у різних формах – від 
анкетування  до аналізу статистичних матеріалів про діяльність судів і суддів. Проведений 
аналіз статистичних даних Державної судової адміністрації України за 2010–2015 роки 
дозволив нам обрати для подальшого емпіричного дослідження Чернівецьку область як 
таку, де зафіксовано найнижчий рівень правопорушень в Україні загалом. Тут ми 
керувалися припущенням, що якість розгляду кримінальних проваджень найвища, а 
індивідуального підходу найлегше дотримуватися там, де середнє робоче навантаження 
окремого працівника (судді та інших) оптимальне .  

Упродовж 2010–2012 років простежувався приріст надходження апеляційних скарг 
на вироки місцевих судів. Колегіями суддів апеляційних судів скасовано та змінено 
вироків місцевих судів у 2012 році на 1301 більше, ніж у 2011 році. Питома вага щодо 
загальної кількості винесених вироків місцевими судами становила у 2011 році – 6,94 %, а 
у 2012 – 7,63 %. Це явище можна пояснити як більшою кількістю кримінальних 
проваджень, так і погіршенням якості їх розгляду місцевими судами. 

Перевантаженість суддів справами та неукомплектованість штатів судів призвели 
до того, що багато суддів, особливо молодих фахівців з невеликим стажем суддівської 
роботи, змушені були розглядати надто багато справ та матеріалів, тому припускалися 
помилок. Кількість справ і матеріалів, які щомісяця надходили на розгляд до одного судді 
місцевого загального суду, збільшилася із 118 у 2007 році до 138 у 2008 році, а в деяких 
судах — сягнула 250 і більше. Водночас цей показник в апеляційному суді становив 
приблизно 9,7 справ на одного суддю. 

У 2014 році в апеляційному порядку суди розглянули 507,5 тис. [1,3 млн.] справ та 
матеріалів усіх категорій. Щодо кримінального судочинства, то у 2013 році розглянуто 
місцевими судами справ з ухваленням судового рішення, що підлягає оскарженню – 659 
123 проваджень, у 2014 – 788 883; скасовано та змінено апеляційними судами вироків, 
рішень, постанов, ухвал місцевих судів у 2013 році – 19 577, тобто 2,97 %; у 2014 році – 18 
131, що становить - 2,30 %. 

Згідно даних ДСА у Чернівецькій області за І-ше півріччя 2015 року у 119 
кримінальних провадженнях було подано апеляційні скарги. 

Так, у 2008 році нерозглянуті близько 2 тис. кримінальних справ. Найбільша 
кількість таких справ у судах Харківської, Дніпропетровської, Луганської областей.  

Найчастіше причинами скасування вироків були суттєві порушення судами вимог 
кримінально-процесуального закону, які перешкоджали повному й всебічному розглядові 
справи та постанові законного, обґрунтованого й справедливого вироку, а саме: 
порушення права обвинуваченого на захист; не фіксування перебігу судового процесу 
технічними засобами за наявності клопотання; незатвердження прокурором 
обвинувального висновку або несвоєчасне вручення останнього чи неоголошення його в 
судовому засіданні; ненадання підсудному права виступити в дебатах; попередній розгляд 
справи без участі прокурора; розгляд справи за відсутності потерпілого, якого не 
повідомлено про місце та час судового засідання. 

За перше півріччя 2013 року апеляційними судами розглянуто 5113 апеляційних 
скарг на рішення місцевих судів у кримінальних провадженнях, що на 28 % менше, ніж за 
аналогічний період у 2012 році. Причиною цього, на нашу думку, є введення нового КПК 
України, норми якого обмежують коло апелянтів та підстав для апеляцій, погане 
засвоєння норм нового КПК України учасниками процесу тощо. З цих 5113 апеляційних 
скарг 1278 – задоволені, що складає майже 25 %, колегіями суддів апеляційної інстанції 
скасовані рішення судів першої інстанції й ухвалені нові рішення. 

Одним з ефективних засобів протидії тяганині має бути систематичний і дієвий 
контроль за оперативністю правосуддя з боку апеляційних судів. Тобто кожне 
кримінальне провадження, яке тривалий час не знаходить свого вирішення, має бути на 
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постійному контролі. На жаль, вивчення цього питання засвідчує, що як такий дієвий  
контроль в окремих апеляційних судах відсутній. 

Мають місце випадки, коли самі апеляційні суди допускають тяганину з розглядом 
поданої на вирок суду апеляції. 23 січня 2011 р. Дніпровським районним судом м. Києва 
було засуджено А. Селезньова за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 263 (незаконне 
поводження з холодною зброєю) КК України – до 5 років позбавлення волі. На вирок 
засудженим було подано апеляцію, яка відправлена 3 лютого 2011 р. через канцелярію 
Київського слідчого ізолятора № 13 до Дніпровського районного суду м. Києва. Суддя 
Н. Пінчук, отримавши апеляцію, 1 квітня 2011 р. виніс постанову про залишення апеляції 
без розгляду у зв’язку з пропуском 15-денного терміну на її подання. Засуджений, 
вважаючи, що суддя безпідставно виніс постанову, почав звертатися у вищі інстанції, 
намагаючись довести своєчасність подачі апеляції. Лише після втручання 
Уповноваженого з прав людини 19 лютого 2012 р., тобто через рік, апеляційним судом 
було поновлено право засудженого на апеляційне оскарження вироку суду. 

Загальновизнано, що судова діяльність в апеляційному провадженні складається з 
пізнавальних, комунікативних і соціально-конструктивних (виховних), організаційних 
компонентів і має свою структуру.  

Розглядаючи кримінальні провадження, суд зустрічається з різноманітними 
складними життєвими ситуаціями, які характеризуються непередбаченою поведінкою 
учасників, заплутаністю вихідних даних про істинний перебіг подій, складністю 
емоційних станів задіяних осіб, довільним чи спонтанним наміром учасників судового 
процесу ввести суд в оману тощо. Кримінальне провадження ускладнюється тим, що 
часто кожна зі сторін-учасниць упевнена у своїй правоті й наполягає на тому, що саме її 
дії відповідають букві та духу Закону, про зміст чи існування якого ця сторона, можливо, 
навіть не мала уявлення під час вчинення дій, які, зрештою, і призвели до судового 
процесу.  

Відповідь на ці та інші питання, що повинні бути розглянуті в ході судового 
розгляду, потребує не тільки суто професійної підготовки та життєвого досвіду судді, а й 
належних психологічних знань і здатності їх адекватно застосовувати.  

Підкреслимо ще раз, що ціла низка юридично-оцінюваних понять (як от «під 
впливом хибної думки», «під впливом брехні, насильства, погрози», «груба 
необережність», «міра провини», «інтереси дітей», «не міг розуміти значення своїх дій» 
тощо) в тій чи іншій формі містять у собі психологічний елемент, розуміння та врахування 
якого повинно повною мірою забезпечуватися апеляційним судом.  

Зрозуміло, що жодне поняття, як і стаття того чи іншого кодексу, не може 
тлумачитися і трактуватися поза конкретно-історичними обставинами й детермінантами 
епохи, суспільства і ступенем розвиненості соціально-правової свідомості його 
конкретних представників, зокрема, юристів і, перш за все, суддів. Адже суддя – носій 
судової влади. Він незалежний і недоторканний представник суспільства, який 
підкоряється лише закону.  

Певна група людей може жити разом у тих організованих стосунках, які ми 
називаємо суспільством, лише за умови дотримання всіма разом та окремими людьми 
певних суспільних норм. Тому цілком правильна існуюча думка тих учених, які вважають, 
що не право походить від держави, а будь-яка влада походить від права, позаяк влада 
забезпечує покірність доти й завдяки тому, що застосовує закон, який існує незалежно від 
неї та спирається на поширене уявлення стосовно того, що вважається правильним. Отже, 
не кожен закон може бути продуктом законотворчої діяльності, але право творити закон 
передбачає визнання певних загальних норм, і такі норми, які складають основу права 
видавати закони, можуть також і обмежувати це право.  

Отже, особлива позиція судді виникає з тієї обставини, що його цікавить не те, що 
має виконуватися в конкретному випадку за бажанням будь-якої влади, а те, на що можуть 
«законно» сподіватися окремі особи, й слово «законний» стосується тут тих сподівань, на 
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яких зазвичай ґрунтувалися його дії в цьому суспільстві. Метою норм права, як 
зазаначалося багатьма вченими, повинно бути справдження цих сподівань, від якого 
залежить успішне здійснення планів окремих людей.  

Отже, на початковій стадії право (з погляду багатьох правознавців) мало своєю 
єдиною метою збереження злагоди. Норми права, які застосовує суддя, мають значення 
для влади, котра призначила його, лише настільки, наскільки вони допомагають 
підтримувати злагоду й гарантують людям можливість спокійно продовжувати 
життєдіяльність. Вони ніяк не пов’язані з тим, що людям було наказано робити, а лише з 
їх утриманням від певних вчинків, які не дозволяються нікому.  

Загальновідома правова істина: суддя є носієм судової влади, він незалежний і 
недоторканний представник держави і суспільства, що підкоряється лише закону, 
професія судді пов’язана з необхідністю приймати важливі й відповідальні рішення, 
визначати долі інших людей, їхню винність чи невинність у вчиненні злочинів. При 
здійсненні правосуддя, після оцінювання всіх доказів по справі це є чи не найголовнішим 
чинником, який впливає на прийняття суддею процесуального рішення – ухвалення 
вироку в кримінальному провадженні. 

Вивчення соціологічних проблем суддівської діяльності є важливим складником 
реалізації судової реформи в Україні, оскільки вона досліджує соціальні закономірності 
правозастосовчої діяльності й вивчає психологічні основи професіограми судді, 
індивідуального стилю та майстерності, вироблення професійних навичок і вмінь, підбору 
й розстановки кадрів, професійної орієнтації, професійного відбору, професійного 
виховання та формування особистості суддів, професійної деформації та її попередження, 
організації робочого місця та робочого часу. 

Центральне місце у соціолого-правовому дослідженні суддівської діяльності вчені 
відводять особистості судді. Якими б добрими не були правила діяльності, вони можуть 
втратити свою силу і значення в недосвідчених, грубих, недобросовісних руках, а 
найбільш продуманий і справедливий кримінальний закон перетворюється в ніщо при 
неправильному здійсненні правосуддя. Із цього випливає, що предметом вивчення 
правосуддя в тій його частині, яка стосується судової діяльності, можуть бути не тільки 
властивості й умови цієї діяльності, але і поведінка судді по відношенню до осіб, з якими 
він спілкується у процесі професійної діяльності. 

Професія судді є однією з найбільш складних юридичних професій. У його 
діяльності реалізується значна кількість спеціальних якостей і навичок особи, які, будучи 
приведеними в систему, органічно входять у структури особистості судді та визначають 
його творчий потенціал та індивідуальний стиль діяльності. Вона вимагає не тільки 
задатків, освіти, але і великого життєвого досвіду, цілого ряду професійних навичок і 
вмінь. Складна праця ставить перед суддею підвищені вимоги. Крім того, юридична 
діяльність судді при всій її складності та різноманітності регулюється правом і це 
позначається на особистості кожного юриста. Уже при плануванні своєї діяльності будь-
який суддя в думках зіставляє свої дії з нормами законодавства, які їх регламентують.  

Однією з головних сторін діяльності судді є комунікативна діяльність, яка полягає 
у спілкуванні в умовах правового регулювання. Це правове регулювання накладає 
відбиток на суддю, наділяючи його особливими правами та обов’язками, надаючи 
спілкуванню специфічний відтінок та виділяючи суддів в окрему групу. Для цієї професії 
характерна висока емоційна напруга, здебільшого пов’язана з негативними емоціями, з 
необхідністю їх вгамовувати, а емоційну розрядку відкладати на порівняно великий 
термін часу. Праця судді передбачає виконання особливих владних повноважень та право 
і обов’язок застосовувати владу іменем закону. Часто в пошуках істини доводиться долати 
активний чи пасивний спротив багатьох зацікавлених осіб, а в деяких випадках – 
мікрогруп.  

Як показують соціолого-правові дослідження, професійні судді, які за родом занять 
мають справу з людьми, сприймаються учасниками процесу не тільки як виконавці певних 
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ролей, але і з точки зору їх позитивних чи негативних людських якостей. Тобто кожний, 
хто внаслідок обставин втягується в рольове спілкування із суддею, очікує від нього не 
тільки кваліфікованого виконання обов’язків, але і поважного та професійного ставлення 
до себе, що накладає на суддів особливу моральну відповідальність, вимагає від них 
високих особистих якостей. Це є основою для виникнення специфічних норм поведінки, 
регулюючих виконання суддями професійних обов’язків і стимулюючих їхню увагу до 
самовдосконалення [1; 2]. 

Підвищена моральна відповідальність, загострене відчуття обов’язку, дотримання 
деяких додаткових норм поведінки необхідні судді для здійснення правосуддя, тобто в тій 
сфері, де його праця не вкладається в суворі формальні схеми і де від якості й 
ефективності цієї праці залежать стан здоров’я, духовний світ й становище людини в 
суспільстві. Успішне виконання професійних обов’язків у цих сферах вимагає поєднання 
високої кваліфікації спеціаліста з глибоким усвідомленням відповідальності, готовністю 
до сумлінного виконання свого професійного обов’язку. Судді найбільш гостро 
відчувають проблеми моральності своєї професії, оскільки частіше, ніж інші, стикаються з 
нестандартними ситуаціями, а також несуть відповідальність за прийняті рішення, тому 
культура й етика суддів повинні бути достатньо високими [1].  

Корінним соціально витребуваним принципом професійної моралі суддів є 
справедливість. Без цієї моральної якості діяльність по здійсненню правосуддя втрачає 
свій зміст. Крім цього, поряд зі справедливістю, від особи – професійного судді 
вимагається бути об’єктивним, неупередженим, незалежним, чесним, безкорисливим, 
уважним, дотримуватися прав людини та презумпції невинуватості. Ці якості є 
принципами суддівської та загальносуспільної етики та у своїй сукупності утворюють 
стратегію поведінки судді. На жаль, ще інколи спостерігається порушення моральних 
норм, що вимагає посилення соціального контролю, застосування більш жорстких 
зовнішніх санкцій. Однак, яким би жорстким не був контроль, формування вказаних 
моральних якостей залежить від самої людини, від розуміння нею високої 
відповідальності, зумовленої довірою до суддів і держави.  

Список використаних джерел 
1. Марчак В.Я. Психологічні та етичні засади здійснення правосуддя // Судово-правова реформа в 

Україні: проблеми та перспективи: матеріали міжнар. наук. - практ. конф., присвяченої 200-річчю Крайового 
суду Буковини, (Чернівці, 26-28 трав. 2004 р.). - Чернівці: Рута, 2004. - С. 128-133. 

2. Костицький М.В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції: Вибрані наукові праці / 
Костицький М.В. - Чернівці: Рута, 2008. - 560 с. 
 
 
Макарчук В.В. Військова повинність як правова засада функціонування реєстрового козацтва в Українській Гетьманській Державі 

ВІЙСЬКОВА ПОВИННІСТЬ ЯК ПРАВОВА ЗАСАДА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ГЕТЬМАНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 

Макарчук В.В. 
(здобувач кафедри історії права та держави Київського національного університету  

ім. Тараса Шевченка) 
 
Анотація. У статті проаналізовано військову повинність реєстрового козацтва крізь призму 

історико-правового аналізу суспільного стану козацтва в Українській гетьманській державі, його прав та 
привілеїв, а також їх закріплення в правових актах гетьманської влади й російського царату. 
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Summary. The article analyses the military obligations of the registered Cossacks through the prism of 
historical-legal analysis of the public status of the Cossacks in the Ukrainian Hetman state, its rights and privileges, 
as well as their fixation in legal acts of the Hetman's power, and Russian caratu. 
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Для української історико-правової науки актуальною можна вважати проблему 

«правові засади функціонування реєстрового козацтва», а з огляду на те, яке місце 
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займало реєстрове козацтво у становленні Української гетьманської держави, воно 
набуває виняткового значення для сучасних істориків та правників. З одного боку 
козацтво функціонувало як елемент підтримки козацької держави, а з іншого 
переродилося у ключовий суспільний стан. 

Тому еволюція свідомості козацтва від лицарського етносу до моменту коли 
козацтво мусило проявити себе як військовий стан, а пізніше сприйняття себе як 
«військовослужбовців української держави» відбувається крізь призму державотворчих 
процесів середини XVII ст. – першої половини XVIII ст. А тому дослідження військової 
повинності реєстрового козацтва як правової засади його функціонування у зазначений 
період вважається актуальною проблематикою. 

Серед дореволюційних та сучасних дослідників, хто виявив зацікавлення цією 
темою, були О.М. Апанович, М.П. Василенко, В.М. Горобець, І.М. Грозовський, 
М.С. Грушевський, О.І. Гуржій, М.В. Довнар-Запольський, В.А. Дядиченко, 
В.В. Кривошея, І.П. Крип’якевич, Ю.А. Мицик, Л.О. Окіншевич, І.М. Паньонко, 
А.Й. Пашук, О.А. Репан, В.І. Сергійчук, М.Є. Слабченко, А.П. Ткач, Ф.А. Щербина, 
Д.І. Яворницький та інші. 

Загальноісторична тематика українського козацтва вивчена доволі детально. Проте 
в літературі, на наш погляд, недостатньо проаналізовано саме історику-правову 
проблематику козацтва. До того ж практично немає ґрунтовних праць, у яких військова 
повинність реєстрового козацтва досліджувалася крізь призму правових засад його 
функціонування. 

Метою статті є дослідження військової повинності як правової засади 
функціонування реєстрового козацтва в Українській гетьманській державі. 

Відповідно до мети, можна сформулювати наступні завдання: 
- охарактеризувати місце козацтва в тогочасному суспільстві та його роль у 

формуванні Української гетьманської держави; 
- проаналізувати права та привілеї реєстрового козацтва крізь призму виконання 

ним військової повинності в Українській гетьманській державі; 
 - з’ясувати матеріально-технічне та організаційне забезпечення реєстрового 

козацтва для виконання ним військової повинності; 
- виокремити основні аспекти виконання військової повинності реєстровим 

козацтвом для визначення юридичних можливостей формування правових засад 
функціонування цього суспільного стану в Українській гетьманській державі.  

Отож, в середині XVII ст. козацько-старшинська верхівка напрацювала певний 
досвід державотворення. На початку 1648 р. чигиринський сотник Б. Хмельницький 
зініціював повстання проти Речі Посполитої, яке після успішних перемог під Жовтими 
Водами і Корсунем переросло у національно-визвольну війну. 

На початку війни ініціатива розбудови Української держави щонайперше виходила 
від козацтва та покозачених селян. Саме козаки вимагали продовження війни до повної 
ліквідації польської влади на Україні, що в результаті стимулювало розвиток програми 
державотворення Б. Хмельницького. 

Вже на кінець 1648 р. Україна мала основні ознаки державності: населення, 
територію, військо, органи влади і управління, полково-сотенний адміністративно-
територіальний устрій, суд, право [1, s. 239]. 

Таким чином, в ході війни 1648-1654 рр. на визволеній території України 
формується Українська козацька держава. Офіційну назву – Військо Запорозьке, вона 
успадкувала від реєстрового козацького війська. 

Протягом усього періоду існування Української козацької держави, реєстрове 
козацтво становило другу за чисельністю групу населення, після селян. Під час 
національної революції середини XVII ст. реєстрове козацтво оформилося в окремий 
привілейований стан доступ до якого інших суспільних верств ставав дедалі важчим. 
Основною повинністю козаків на відміну від решти жителів Гетьманщини була військова. 
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Саме козаки складали основу збройних сил тогочасної козацької України. Адже в різні 
періоди функціонування України-Гетьманщини козацький реєстр становив від 60 до 30 
тисяч осіб [2, с. 10], що визначалося українсько-польськими та українсько-московськими 
договорами. При цьому що стосується чисельності козацького стану, то дослідник 
українського козацтва В. Утвенко зазначав «що наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. 
чисельність козаків становила не менше 50 тис. чоловік. А якщо врахувати, що середня 
сім`я нараховувала тоді до 6 чоловік, при загальній чисельності мешканців Гетьманщини 
1,2-1,5 млн.чоловік, то козацький стан складав приблизно 20-25% населення країни» [3, 
с. 7]. 

Виконуючи військову повинність, реєстрове козацтво, разом із тим мало ряд прав 
та привілеїв. Зокрема, козаки користувалися правом власності на землю та інше майно, 
яке могли передати у спадок своїм нащадкам. Юридично вони звільнялися від основної 
маси державних податків (стації, показанщини, тютюнової та медової десятин, 
поколющини, покабанщини тощо) і повинностей, хоча на практиці це не завжди 
дотримувалося. Реєстрові козаки отримували право займатися промислами, ремеслами та 
торгівлею, виготовляти і продавати спиртні напої. Також вони підлягали лише козацькій 
адміністрації – сільському і курінному отаманам, сотенній, полковій і гетьманській владі; 
судити козаків міг тільки козацький військовий суд. 

Якщо представники козацької старшини часто отримували від гетьманів та 
полковників за службу на ранг або у власність села, то серед рядового козацтва такі явища 
були дуже рідкісними. У кращому випадку козаки могли заснувати хутір, причому дозвіл 
на його заснування надавали навіть сотники. 

Наприклад, 29 березня 1676 р. почепський сотник Авдій Ляхатинський видав 
універсал козакові Архипу Федоровичу Сабаєнку на заснування хутора та заселення його 
людьми. За це козак повинен був «служить войску запорожскому вічними часи...». [4] 

Однак найбільш поширеною формою винагороди реєстрового козацтва за 
військову службу був дозвіл з боку гетьмана чи полковників на будівництво млинів, з 
правом збирання усіх прибутків з нього, якщо козак буде надалі ремонтувати греблю. 
Навіть коли міщани чи посполиті будували млини власним коштом та працею, то, на 
відміну від козаків, вони отримували лише слободи на певний термін, але не звільнялися 
від сплати податків до військового скарбу. Прикладів звільнення козацьких млинів за 
військові заслуги можна навести досить багато. 

Так, 1 серпня 1665 р. гетьман І. Брюховецький звільнив глухівського козака Марка 
Кимбаровича від сплати військової мірочки з його млина «... в нагороду поднятых прац 
военных и услуг войсковых одправуючих...». [5, с. 18] 

Хоча гетьмани спочатку домагалися від царського уряду виплати жалування 
козацькому війську, навіть Глухівські статті 1669 р. передбачали їхнє утримання 
посполитими (за винятком монастирських маєтностей), але ці заходи не були втілені в 
життя. Тому, користуючись значними правами та привілеями, реєстрові козаки повинні 
були відбувати військову службу за власний рахунок. У мирний час козаки мали нести 
варту на прикордонних форпостах, укріплених лініях, брати участь у їх спорудженні. 

На випадок війни усі боєздатні козаки повинні були з’явитися до війська. Оскільки 
козацька армія формувалася за територіальним принципом і основними тактичними 
одиницями були полки та сотні, то мобілізацією козаків займалися відповідно полкові й 
сотенні адміністрації. 

Наприклад, у 1697 р. наказний переяславський полковник Леонтій Потапович 
звернувся до товариства полку з приводу нападу татар і наказав тим, «... хто тилко 
козаком именуется аби зараз а зараз в возки вклавшиеся, нашей к вам готовим приходу 
чекали и так яко би всем на цілий мисяц борошна в возках найдовалося».[6] 

За неявку чи запізнення козаків на військову службу передбачалися суворі 
покарання: штрафи, додаткове залишення в районах бойових дій, ув’язнення і навіть 
смертна кара. 
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Скажімо, 8 липня 1661 р. Ю. Хмельницький видав оборонний універсал 
Лубенському Мгарському монастиреві, в якому захищав його маєтності від пограбунків з 
боку козаків. Тут згадувався козак Полоній, який під час бойових дій залишився вдома. 
Гетьман погрожував йому, якщо той не піде в похід, то проти нього застосують смертну 
кару [7, с. 68]. 

Мали місце також грошові внески козаків за неявку на військову службу. Зокрема, 
у листопаді 1697 р. лубенська полкова старшина брала з тих козаків Пирятинської сотні, 
хто не взяв участі у поході під Тавань, «... в котрого по полталяра, в котрого по золотому». 
[8, с. 118] 

Відправляючись у похід, кожен козак повинен був мати одного-двох коней, 
рушницю, 2-3 фунти пороху, 50-100 куль, шаблю, спис та іншу зброю. Також реєстрове 
козацтво мало забезпечувати себе на декілька місяців провіантом та фуражем, необхідним 
у поході чи на сторожовій службі, доставляючи все це на власних підводах з тягловою 
силою. Крім того, на думку О. Апанович, від козаків вимагалося, щоб вони мали із собою 
певний запас одягу: по три пари чобіт та сорочок, жупан, шапку тощо [2, с. 84-87]. 
Дослідниця також подає ціни на зброю, військове спорядження та одяг, які були в першій 
половині ХVІІІ ст. Наприклад, мушкет коштував 2 крб., кремінець – 3 коп., спис – 10 коп., 
натруска – 3 коп., 5 фунтів пороху – 75 коп., 5 фунтів свинцю – 40 коп., кінь – 7-9 крб., 
сідло – 1 крб., вуздечка – 20 коп., жупан – 2 крб., шапка – 30 коп., 3 пари чобіт – 90 коп., 3 
пари сорочок – 60 коп., кожух – 1 крб. За даними Генеральної військової канцелярії у 
1735 р., повне спорядження козака до походу в 20-30-х рр. ХVІІІ ст. коштувало 20 крб. 
(100 польських золотих) [2, с. 84-89]. Якщо врахувати, що в першій третині ХVІІІ ст. ціни 
на товари зросли в декілька разів, то і в попередні часи, щоб підготуватися до військового 
походу, реєстровий козак мав витрачати десятки золотих на рік, що у порівнянні з 
середнім розміром стації 4-5 золотих, яку сплачували посполиті, було значною сумою. 
Тому частина козаків на рубежі ХVІІ – ХVІІІ ст. прагнула уникнути військових походів. 

Наприкінці ХVIІ ст. все більшого поширення набуває відправка козаками в похід 
замість себе інших осіб – наймитів, збіднілих родичів. Заможні козаки, щоб звільнитися 
від участі в бойових діях, часто давали сотникам хабарі або виконували певні послуги на 
користь старшинської адміністрації та церкви. 

Проте подібні випадки не набули широкого поширення. Основна маса реєстрових 
козаків, не дивлячись на обтяжливість військової служби, сумлінно виконувала її. 

Важливими причинами для неявки козака на військову службу були: тяжка 
хвороба, пожежа, пограбування дому, смерть кого-небудь з рідні тощо. Відправитися у 
похід замість батька міг його син [9, с. 418]. 

Слід зазначити, що чисельність козацького війська, яке мало вирушати в похід чи 
для оборони стратегічної місцевості, визначалася царським указом. Гетьманська 
адміністрація лише розподіляла цю чисельність по полках. 

8 липня 1678 р. у царській грамоті гетьману Самойловичу щодо захисту Києва від 
турецько-татарської загрози повідомлялося: «... А предваряя тем непріятелским замыслам, 
ко всякому остерегателству нашей царского величества отчине града  Кіева и для целости 
сея стороны Днепра жителей, указали мы великій государ наше царское величество тебе 
нашего царского величества подданому, в Кіев из войска запорожского отпустить три 
тысячи человек казаков, кого пригож, и в каково время пристойно...». [10, с. 623] 

З початком Північної війни у 1700 р. Петро І посилав козаків на свій розсуд на 
далеку відстань – до Неви, у Прибалтику, Польщу, Білорусь, до того ж ставив над ними 
своїх воєначальників, навіть якщо козацьке військо перебувало на території України. 

Наприклад, 4 серпня 1706 р. Петро І написав листа до Мазепи, в якому зажадав від 
гетьмана, щоб «... оставя войска свого добрую часть, а именно тысячи 4 или 5, з добрым 
командиром, выбрав добрых и лутчих людей, самому идти к Кіеву, и приказати оному 
командиру, чтоб тому, хто будет над драгунами командовать вышним, был послушен...». 
[11, с. 328] 
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Царські воєначальники, які керували козаками, брутально поводилися з ними. До 
того ж, з самого початку бойових дій проти шведів українські козаки постійно рятували 
московські війська, які перебували в катастрофічному становищі. Про це свідчать бойові 
дії на півночі у 1700-1701 рр. Коли взимку 1706 р. шведський генерал Ренскольд 
розгромив московську армію в Білорусі, то за наказом царя Петра І Мазепа змушений був 
послати на допомогу йому 17-тисячний козацький корпус. [12, с. 120] 

Спеціальними грамотами московські царі давали також дозвіл на розпуск козаків 
по домівках. Яскравим прикладом цього є грамота гетьману І. Самойловичу від 21 вересня 
1675 р. з вказівкою розпустити військо з приводу осінньої погоди [13, с. 251-254]. 

Постійні війни, які вів царський уряд, особливо з кінця ХVІІ ст., та витрати, 
пов’язані з ними, призвели до розорення значної частини реєстрового козацтва. Ще в 
квітні 1696 р., відправивши під Азов 15-тисячне козацьке військо на чолі з чернігівським 
полковником Я. Лизогубом, гетьман Мазепа доповідав у Посольському приказі: «Теперь 
же из городовых (козаків) многие так обеднели, что отправившись в поход, не оставили 
при своих семьях никакой челяди, которая бы могла везти их запас (продовольство та 
спорядження на підводах); некоторые едва могли взять с собой для прокормления что-
нибудь на дорогу и сами выступали в поход на единственном коне, на котором дома 
работали...». [14, с. 89] 

Розорення рядових козаків призводило до того, що багато з них йшли до війська 
без коня. Ці незаможні безкінні козаки і становили у війську піхоту. Основна маса піхоти 
виконувала допоміжну і почасти сторожову службу, працювала на будівництві і 
лагодженні укріплень та фортець, чатувала на них, супроводжувала судна з провіантом, 
обслуговувала обози та артилерію. Лише окремі піхотні частини вступали до бою. Тому з 
кінця ХVІІ ст. козацьке військо вже було, насамперед, кінним [2, с. 45]. 

Також значна частина козаків, внаслідок розорення, просто не могла ходити у 
військові походи. Тому, з одного боку, гетьмансько-старшинська адміністрація почала 
збирати з таких козаків стацію на утримання охотницького війська, а з іншого – залучала 
їх до допомоги тим козакам, які вирушали в похід. Саме на рубежі ХVІІ – ХVІІІ ст. 
з’являються козаки – підпомічники, чисельність яких стрімко зростала і у другій половині 
ХVІІІ ст. їх було вже значно більше, ніж «виборних». 

В універсалі від 2 березня 1701 р. гетьман наказав глухівському сотнику 
А. Туринському зробити «перебор» козаків чотирьох засеймських сотень Ніжинського 
полку (Глухівської, Кролевецької, Коропської і Воронізької) та виділити з них заможних 
козаків («виборное и переборное товариство»), які власне і повинні були нести військову 
службу і завжди бути до неї готовими. Решта козацтва, так зване «подлейшее товариство», 
вже не несло саме військової служби, а повинно було лишатися вдома і лише давати 
допомогу «виборному и переборному товариству» і «...всякое всегда до подему належатое 
чинити вспомогательство по его пана сотника розсмотрению и предложенню...» [15, c. 41] 
Їхнім обов’язком було забезпечення виборних козаків кіньми, провіантом, фуражем. 

До розорення значної частини реєстрового козацтва наприкінці ХVІІ ст. додавалися 
ще утиски з боку їхньої старшини, а також світських та духовних  землевласників. 
Виконання військової повинності козаків потребувало значних коштів, тому не дивлячись 
на заборону з боку гетьмана та генеральної старшини, на місцях відбувається 
скуповування козацьких ґрунтів та інших угідь. 

Голобуцький В. вважав, що найбільш поширеною причиною перетворення козаків 
на звичайних селян було зубожіння їх у результаті тривалої та тяжкої військової служби. 
Розорені козаки позичали гроші у заможної родини. Борг часто відроблявся, або козаки 
віддавали кредитору земельну ділянку, майно, худобу і в результаті ставали посполитими. 
[16, c. 110-111] 

Антонович В. дійшов до висновку, що часто козаки від важкої військової служби 
самі виписувалися з реєстру та переходили в розряд посполитих «вільних військових» сіл. 
[17, с. 128] 
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Таким чином, реєстрове козацтво, протягом усього періоду існування 
Гетьманщини, являло собою окремий привілейований військовий стан, який на рубежі 
XVII – XVIII ст. складав приблизно 20-25 % населення країни. На відміну від посполитих 
та міщан, козаки користувалися рядом прав та привілеїв: юридично вони звільнялися від 
основної маси державних податків та повинностей, підлягали лише козацькій 
адміністрації та суду. 

Користуючись значними правами та привілеями, козаки повинні були відбувати 
військову службу, до того ж, за власний рахунок. При цьому, варто підкреслити, що 
переважна більшість товариства сумлінно виконувала військову повинність. Однак 
траплялися випадки, коли козаки замість участі в поході сплачували грошові внески, 
давали хабарі полковій чи сотенній старшині, посилали наймитів. Незважаючи на суворі 
покарання, аж до смертної кари, частина реєстрового козацтва не брала участі у 
військових походах. Це було пов’язано з особливістю військової служби козаків. При 
цьому слід врахувати, що реєстрове козацтво виконувало військову повинність за власний 
рахунок. На рубежі XVII – XVIII ст. повне спорядження козака до військового походу 
могло до десяти разів перевищувати розмір стації, яку сплачували посполиті. Тому було 
справедливо, що реєстрові козаки звільнялися від основної маси державних податків та 
повинностей. До того ж, на відміну від посполитих, козацтво було набагато краще 
забезпечене землею. Це все могло компенсувати витрати козаків, які були пов’язані з 
військовою службою. Однак найбільш негативний вплив на матеріальне становище 
козацтва мали постійні війни, особливо кінця XVII – початку XVIII ст., які в поєднанні з 
фортифікаційними роботами, призвели до розорення значної частини військового 
товариства. Нарешті, до розорення значної частини реєстрового козацтва додалися ще 
утиски з боку їхньої старшини, а також світських та духовних землевласників, які 
намагалися перетворити козаків на своїх підданих або просто виселяли зі своїх 
маєтностей. 

Відтак, історико-правовий аналіз військової повинності реєстрового козацтва 
свідчить про те, що воно було специфічним феноменом тогочасного українського 
суспільства і становило не лише військову силу для повстанського руху, а стало 
основою для формування регулярних збройних сил Української гетьманської держави. 
А сукупність прав та обов’язків реєстрового козацтва, закріплених та гарантованих 
правовими актами гетьманів, Генеральної військової канцелярії, договірними статями 
й врешті актами російського царату для виконання військової повинності характеризує 
весь спектр юридичних можливостей для формування правових засад функціонування 
реєстрового козацтва в Українській гетьманській державі. 
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Анотація: В статті піднімається питання щодо правової природи інституту префекта, його 
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Сучасний стан Української держави сьогодні можна охарактеризувати як такий, що 

мав місце у свій час у Франції і з приводу якого 15 липня 1981 року тодішній Президент 
Франції сказав: «Франція потребувала сильної влади і централізації для того, щоб 
створитись. Вона потребує децентралізації влади, щоб не зруйнуватись» [1, c. 42]. Саме ці 
обставини стали наріжним каменем розпочатої в Україні конституційної реформи і 
сприяли напрацюванню Конституційною комісією змін до Конституції України, які 
спрямовані, перш за все, на модернізацію існуючої в країні системи державного 
управління, децентралізацію державної влади й створення ефективної моделі місцевого 
самоврядування, що гарантуватиме належний соціально-економічний розвиток 
адміністративно-територіальних одиниць та захист прав і інтересів жителів відповідних 
громад. Вона має за мету наділити органи місцевого самоврядування максимально 
економічною та соціальною автономією. І слід відзначити, що у вітчизняній історії 
державного будівництва вперше ставиться за мету вироблення форм і методів управління 
на місцевому рівні «без держави» або «з мінімальною участю держави». Це революційний 
підхід державотворення, оскільки протягом тривалого часу національного державного 
будівництва найбільш ефективними вважалися ієрархічні способи управління, що 
характеризувалися жорсткою централізацією та чіткою ієрархією органів державної влади 
на центральному й місцевому рівнях.  
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Виходячи з цього актуальною проблемою у вітчизняній науці конституційного 
права, яка потребує свого дослідження, є питання обрання найбільш ефективної моделі 
здійснення реформи вітчизняного механізму державної влади, схеми децентралізації 
влади в Україні, визначення інститутів влади, які будуть її модернізувати чи відігравати 
пріоритетну роль в цьому процесі, окреслення нового конституційно-правового статусу 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Особливо в цьому аспекті 
хотілось би звернути увагу на інститут префектів. Відповідно до напрацьованих змін до 
вітчизняного Основного Закону в  Україні пропонується його запровадження, який буде 
представляти виконавчу гілку влади на регіональному та районному рівнях. Для нашої 
держави ця інституція нова, вітчизняними науковцями майже не досліджена. За винятком 
А. Ткачука та Д. Шемеліна тривалий час більше ніхто не займався аналізом правової 
природи інституту префекта. Зовсім недавно появилася робота Ганущака Ю.І., Чипенка 
І.І. «Префекти: уроки Франції для України» та доповідь Жерара Марку «Звіт щодо 
Європейської практики та законодавчих рамок інституту префектів, порядку місцевого 
самоврядування в умовах надзвичайного стану», що була проголошена на міжнародній 
науково-практичній конференції «Децентралізація і територіальна консолідація в 
Україні». Саме дві останні праці лягли в основу характеристики конституційно-правового 
статусу префектів у Франції,  де цей інститут існує тривалий час, пройшов декілька етапів 
реформування і на сьогодні гідний уваги з точки зору вивчення як ефективний орган 
державної влади. 

Взагалі етимологія слова префект походить від латинського praefectus – префект, 
начальник, завідуючий, наглядач, блюститель – і в Давньому Римі це була назва окремих 
адміністративних і військових посад, зокрема, префекти призначалися для управління 
провінціями [2, c. 394]. 

В юридичній енциклопедії також зазначається, що префект (лат. praefectus - 
начальник) – 1) в Давньому Римі адміністративна або військова посада (напр., 
командуючий військовими підрозділами, намісник Єгипту, командир пожежників в Римі, 
завідуючий зерновим господарством, міський префект – наділений поліцейською владою і 
представник правосуддя та ін.), а також особа, яка займає дану посаду; 2) в деяких 
державах посадова особа, яка стоїть на чолі департаменту, округу чи  іншої 
адміністративно-територіальної одиниці; 3) начальник міської поліції в деяких країнах [3, 
c. 358]. 

Доволі розширену характеристику цього терміну дають автори вітчизняної 
юридичної енциклопедії за редакцією академіка Шемшученка Ю.С.: префект (лат. 
praefectus, букв. – поставлений на чолі, начальник, глава, від prae – попереду, вперед і 
fecere – робити) – 1) У Давньому Римі особа, яка займала певну адміністративну, судову 
або військову посаду. За принципату префектами називалися вищі посадові особи – 
правитель Єгипту, начальники преторіанців (особистої охорони імператора і 
полководців), а дещо пізніше – командувач військ в Італії (крім Риму) і командувач флоту. 
До префектів належали наглядачі за діяльністю префектур і помічники преторів. У 367 р. 
до н. е.  була введена посада міського префекта. Він здійснював адміністративні функції, 
нагляд за поліцією, цивільне та кримінальне судочинство. Міські префекти були також 
апеляційною інстанцією. У межах своїх повноважень приймали адміністративні рішення. 
Префектами були відомі давньоримські юристи Папініан, Павло, Ульпіан та ін.  

2) У ряді сучасних держав представник центрального (Франція, Італія, Румунія, 
Японія) або регіонального (Російська Федерація) уряду на місцях. У теперішньому 
значенні посада префекта уперше була заснована у Франції (1802). Французькі префекти 
здійснювали адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоуправління і 
місцевого управління у департаментах. Інститут префектів був ліквідований 1982. Їх 
замінили комісари республіки. 1989 декретом уряду Франції відновлено вживання цього 
посадового терміну (поряд з терміном «комісар республіки»). У Франції є також посада 
префекта поліції Парижа. В Румунії префекти призначаються урядом у кожний повіт і 
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муніципію Бухарест. Вони керують роботою відповідних місцевих служб міністерств та 
відомств, можуть опротестувати в органах адміністративної юстиції акти органів 
місцевого самоуправління, зупиняти їх дію. 

1991 посада префекта запроваджена в Російській Федерації. У Москві, зокрема, 
префекти – це посадові особи системи міської адміністрації, керівники відповідних 
територіальних одиниць, які здійснюють управлінські функції в адміністративних округах 
столиці й за посадою входять до складу уряду міста, що призначаються і звільняються 
мером Москви. 

3) У Ватикані – особа, що очолює конгрегацію (департамент, міністерство) [4, c. 
76-77]. 

Автори цієї ж енциклопедії дають трактування і терміну префектура (лат. 
praefectura - начальствування, командування, управління провінцією) – 1) У Давньому 
Римі муніципії (союзні міста, пов’язані договором з Римом), які не мали власного 
самоуправління і перебували під наглядом префекта. З 4 ст. – адміністративно-
територіальна одиниця Римської імперії. Вся територія країни була поділена на 4 
провінції: Схід, Іллірія, Італія та Галлія. Кожна з провінцій управлялася за єдиними 
принципами і політично підпорядковувалася центральній владі. 

2) В Італії – адміністративний орган у провінціях, підпорядкований міністерству 
внутрішніх справ і очолюваний префектом, якого призначає президент республіки. 

3) У Франції – адміністративний центр департаменту; адміністрація департаменту, 
яку очолює префект; будинок, де вона знаходиться; префектура (управління) поліції 
Парижа (утв. 17.ІІ.1800); морська префектура – головне місто морського регіону, 
військовий порт, керований морським префектом – віце-адміралом, командувачем цієї 
територіальної одиниці (є 3 морські префектури – в містах Шербурі, Бресті, Тулоні). 

4) В Японії – основна адміністративно-територіальна одиниця. 
5) У Російській Федерації – органи місцевої виконавчої влади, утворені 1991 в 

Москві та ряді інших міст. 
6) Апостольська префектура – територіальна одиниця у країнах, де католицька 

церква здійснює місіонерську діяльність. Її очолює префект – прелат. 
7) Префектура з економічних справ Святого Престолу – міністерство фінансів 

держави Ватикан [4, c. 77]. 
Таким чином, можна сказати, що термін префект латинського походження і в 

Давньому Римі так називалися посадові особи, що стояли на чолі управління окремої 
частини адміністрації, суду, державного господарства чи армії. Вони очолювали державні 
установи (магістратури) і муніципальні служби чи займали інші вищі посади в Римській 
імперії. Протягом усього періоду давньоримської історії функції префектів змінювалися, 
як і ступінь їх впливу на державотворчі процеси. Загалом в цей час префекти поділялися, 
як правило, на префектів із стану сенаторів чи еквітів.  

Із стану сенаторів можна виокремити:  
1) Praefectus urbi - формальний представник (царя) імператора у Римі. У 

республіканський період, коли на чолі держави стояли консули легко міг бути замінений 
іншою посадовою особою. Міська Префектура стала майже зайвою розкішшю або просто 
формальністю. Значення міських префектів надзвичайно посилився в період принципату. 
Ще за Августа і Тіберія не було постійних префектів. Однак з другої половини I ст. всі 
функції преторів і уділів поступово поглинаються префектурою. Юрисдикція префекта 
поширювалася на 100 миль навколо Риму, і йому були підпорядковані 3 поліцейські 
когорти по 1000 чоловік кожна (cohortes urbanae). 

2) Praefectus aerarii militaris - три сенатори, що займали цю префектуру у функції 
якої входило управління касою ветеранів. 

3) Praefectus aerarii Saturni - два сенатори, які управляли державною казною. 
4) Praefectus alimentorum - сенатор, який управляв фондом допомоги потребуючим 

дітям. 
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5) Praefectus frumenti dandi - два претори, відповідальні за безплатний розподіл 
зерна у Римі. 

Другу групу префектів становили префекти зі стану еквітів. До них належали 
наступні: 

1) Префект аннон, який контролював постачання продовольства і пшениці в Рим. 
2) Префект вінілів, котрий керував пожежною охороною і відповідав за порядок у 

нічний час.  
3) Префект Августана в свою чергу був намісником провінції Єгипет і виконував 

функції військового і цивільного керуючого. 
4) Префект преторія, який був одним з вищих посадових осіб в Римській імперії, 

нерідко найближчим помічником імператора [5].  
Також у  період республіки консул, який залишав столицю, призначав правителя, 

якого іменували міським префектом. Префект міста заміщав імператора під час його 
тривалої відсутності і він залишався на своїй посаді стільки років, скільки завгодно було 
імператору,  іноді довічно, іноді кілька років. Поруч з ним були особи, які відали різними 
галузями міського господарства, але поступово, протягом двох століть імперії, всі ці 
галузі збиралися в його руках: префект міста був розпорядником всіх міських справ, а 
інші тільки допомагали [6, c. 111]. Його основним обов'язком була охорона порядку і 
спокою в Римі і нагляд за політичною благонадійністю його мешканців. Префекту міста 
була підпорядкована римська поліція. Префект не тільки стежив і розпоряджався: його 
юрисдикції були підвідомчі кримінальні злочини, йому належала судова влада, префект 
міг самостійно проголошувати вирок. Він також виступав і як апеляційна інстанція.  

В сучасному значенні посада префекта була встановлена у Франції законом від 28 
плювіозу 8 року (17 лютого 1800 р.) для управління департаментом. Це відбулося після 
революції 1789 року під час якої мала місце спроба здійснити децентралізацію влади і 
надати більш широких прав провінціям. Однак така реформа привела до послаблення 
держави. Тому дуже скоро було взято курс на відновлення державної централізації і 
особлива роль в цьому плані відводиться Наполеону, який виступив провідником нової 
централізованої адміністративної системи, яка характеризувалася запровадженням нових 
ефективних органів державної влади, діяльність яких спрямовувалася  на здійснення перш 
за все контролю (нагляду) над певною територією та населенням. Одним із таких органів 
виступив інститут префектів. Відповідно до закону від «28 pluviose в VIII» префекти 
Франції здійснювали адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого 
самоуправління і місцевого управління у департаментах або, як про це пишуть деякі 
автори, вони здійснювали «функцію проникнення», що забезпечувала ефективний 
контроль держави над своєю територією. Префекти виступали  делегатами центрального 
уряду в рамках суворої ієрархії: від центрального уряду до префекта на рівні кожного 
департаменту та від префектів до супрефектів.  При цьому префекти були не тільки 
місцевим органом державної влади, а й виконавчим органом відповідної обраної ради 
департаменту: тобто префект був одночасно і «агентом органу місцевого самоврядування, 
і представником центрального уряду». Виходячи з цього на префектів покладалося 
виконання таких державних функцій як, наприклад, безпека, охорона правопорядку, 
організація виборів і т. ін., та децентралізованих завдань – громадські роботи за рішенням 
ради департаменту, соціальна допомога тощо [1, c. 6-7]. Самі ж виконавчі комітети рад 
департаментів повинні були контролювати виконання префектом рішень, але при цьому 
ради не мали власної адміністрації. Така ж модель управління мала місце і на 
регіональному рівні при створенні регіональних рад (які не обиралися напряму) у 1972 
році: префект регіону був виконавчим органом регіональної ради.  

Треба відмітити і той факт, що з часом центральні державні відомства Франції 
також розвинули систему власних органів на місцях для виконання покладених на них 
державою повноважень. Вони функціонували паралельно з префектами і це мало 
наслідком те, що відносини між префектами та місцевими органами центральних 
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державних відомств часто мали конфліктний характер і сприймалися як головна проблема 
державного управління. Тому у 1964 році було прийнято рішення про створення 
регіональних префектів (префект основного департаменту був призначений в якості 
регіонального префекта) та надання префекту повноважень (і не лише координаційних) 
щодо контролю за главами місцевих органів центральних державних відомств (з деякими 
винятками) на рівні департаменту та регіону. І з цього часу повноваження міністра могли 
бути делеговані тільки префекту, а не керівникам відповідних місцевих органів 
центральних державних відомств. Натомість префект отримав право делегувати своє 
право підпису головам цих відомств, але зберігав при цьому за собою право відкликання 
їхніх рішень та прийняття їх самостійно [7, c. 4]. В цілому такі функції зберігалися за 
префектами Франції тривалий час.  

Проте у 1982 році в результаті реформи місцевого самоврядування у Франції, 
завдяки якій мало місце повне відокремлення органів місцевого самоврядування від 
місцевої державної адміністрації (органи місцевого самоврядування отримали цілий ряд 
повноважень, право вільного адміністрування, створення різних структур місцевих 
адміністрацій, була передбачена фінансова компенсація передачі повноважень місцевому 
самоврядуванню, державні дотації стали загальними й розраховувалися за виробленою 
формою (а не індивідуальними), запроваджено місцеве самоврядування на рівні регіонів і 
регіональні ради стали обиратися на прямих виборах, по-новому змодельовано ієрархію 
рівнів місцевого самоврядування і т. ін.), відбулися зміни і у  статусі префектів. 
Відповідно до Декрету уряду від 10 березня 1982 р. префекти регіону і департаменту 
стали називатися комісарами республіки. Вони втратили повноваження голів виконавчої 
влади департаментів і регіонів. Ними стали голови генеральних і регіональних рад, які 
водночас отримали повноваження, персонал і ресурси на виконання завдань ради 
департаменту (ради регіону). Префекти натомість, разом з префектурою та персоналом, 
залишилися виключно представниками центрального уряду з обов’язком відповідати за 
дотримання закону та реалізацію політики центрального уряду на території відповідного 
департаменту чи регіону і отримали право здійснювати нагляд за діяльністю цих рад.   

Не дивлячись, на перший погляд, на зменшення повноважень префектів в 
результаті реформи 1982 року, вони не втратили свого впливу на середніх і малих 
територіальних одиницях, в яких вони продовжують залишатися «природними» 
радниками з різноманітних питань. Хоча в Конституції Франції їх статус визначений дуже 
поверхово. Зокрема, ст. 72 Конституція Франції проголошує: «Територіальними 
колективами Республіки є комуни, департаменти, регіони, колективи зі спеціальним 
статусом та заморські колективи, зазначені в ст. 74…. У територіальних колективах 
Республіки представник Держави, що представляє кожного з членів Уряду, є 
відповідальним за національні інтереси, адміністративний нагляд та дотримання закону» 
[8, c. 63]. 

Спеціальним законом № 82-213 від 2 березня 1982 року уточнюється: 
«Представник держави в департаменті призначається Указом Президента ухваленим на 
засіданні Ради Міністрів. Він репрезентує кожного з міністрів і керує службами держави в 
департаменті, крім випадків, обмежено перерахованих розпорядженням Державної Ради. 
Тільки він має право висловлюватися від імені держави перед генеральною радою. 
Представник держави в департаменті дбає про національні інтереси, додержання законів, 
громадський порядок і, за умов, визначених в цьому законі, про відомчий контроль. Якщо 
інакше не зазначено цим законом, він здійснює компетенції, що раніше належали 
департаментському префекту, як уповноважений уряду в департаменті. Йому для цього 
допомагають у департаменті генеральний секретар і, в разі потреби, уповноважені в 
округах представники держави. За умов, передбачених цим законом, він піклується про 
справне здійснення своїх повноважень властей департаменту і комун» [9, c. 67]. 

На сьогодні корпус префектів на 4/5 повинен комплектуватися із випускників Ecole 
Nationale d’Adiministration (Національної школи адміністрації), яка належить до категорії 
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«вищих практичних шкіл», що готує фахівців, які вже мають вищу освіту. Цей навчальний 
заклад було створено у 1945 році генералом де Голем і при цьому переслідувались дві 
цілі: 1) демократизація в доступі до державної служби вищого рівня; 2) фахове навчання 
вищих державних службовців.  Навчальний процес охоплює собою дворічний курс як з 
традиційних для навчання лекцій, так і з практик у різних організаціях (як державних, так 
і корпоративних).  

Національна школа адміністрації готує цивільних адміністраторів (46%) та 
дипломатів. Вона випускає службовців Вищої юстиції (Державна рада, Рахунковий суд) – 
11%, членів корпусу контролю (Генеральна фінансова інспекція, Адміністрація публічних 
та соціальних справ) – 9%, службовців адміністративних судів чи регіональних 
рахункових палат – 12%. Префекти теж готуються в корпусі цивільних адміністраторів, 
хоча є випадки, коли професійні дипломати призначаються на пост префекта. Однак 
потрібно декілька років професійного зростання, щоб обійняти найвищі посади у корпусі 
цивільних адміністраторів (префекта) та корпусі дипломатів (посла). Тому, як правило, 
призначенню на пост префекта передує робота на посадах територіального управління як 
у структурі безпосередньо префектури, так і у територіально відокремлених структурах 
(супрефект округу, яких у Франції є 358). 

Відбір до навчання в Національній школі адміністрації дуже жорсткий. Щорічно 
відбирається 80-100 слухачів вузу. Абітурієнти відбираються за трьома конкурсами: 

- зовнішній конкурс (близько 50%) – випускники вузів; 
- внутрішній конкурс (близько 40%) – службовці з щонайменш 4-річним 

стажем (як правило, від 35 до 45 років, хоча вікових обмежень офіційно не існує); 
- «третій конкурс» (до 10%) – приватні, виборні особи чи профспілкові діячі зі 

стажем щонайменше 8 років. 
З 24 місяців навчання 11 місяців слухачі перебувають на стажуванні, з них: у 

Європейських структурах – 4 місяці, на державних підприємствах – 2 місяці, у різних 
органах державної влади та місцевого самоврядування – 5 місяців. В період проходження 
практики (стажування) слухачі Школи повинні набути нових практичних навичок, 
працювати над темою, можна працювати на штатній посаді (здебільшого на період 
відпустки постійних керівників підрозділів префектури). 

Самі ж форми навчання у навчальному закладі різноманітні: завдання 
колективного характеру, наприклад, підготовка звіту, який передається міністерству; 
побудова злагодженої роботи в колективі, навчання таким формам роботи як володіти 
мистецтвом проводити переговори, вирішувати конфліктні ситуації, мистецтву риторики, 
умінню поводження перед екраном та під час інтерв’ю тощо. Характерною ознакою 
роботи Школи є висока еволюція програм та модернізація конкурсів. За час її існування 
змінилось 24 програми та системи відбору слухачів. У вузі немає викладачів на постійній 
основі (крім викладачів французької мови та фізкультури). Кожний курс читається 
найкращими фахівцями своєї справи за тимчасовим контрактом. 

Оцінка слухачів відбувається постійно. Наприкінці двох років навчання 
формується рейтинг, який визначає послідовність вибору посад. І оскільки кожного року 
уряд висилає список вакантних посад – перші 15 кращих випускників школи мають право 
вибору серед цих посад.  Після закінчення навчального закладу випускнику потрібно 
відпрацювати мінімум 10 років. Якщо слухач вирішує покинути державну службу, він 
зобов’язаний компенсувати державі витрати, що становлять декілька десятків тисяч євро 
[1, c. 12-14]. 

Також корпус префектів на 1/5 формується урядом на свій розсуд (в деяких 
джерелах зазначається, що третина префектів можуть вільно призначатися урядом не з 
числа управлінців). Таке правило застосовується для того, щоб забезпечити більшу 
мобільність в рамках державної служби, та, як правило, члени інших корпусів вищих 
рівнів державної служби призначаються префектами шляхом застосування цієї процедури, 
але вони також часто є випускниками  Ecole Nationale d’Adiministration. Тим не менш, є 
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випадки, коли особи з іншим професійним досвідом призначаються префектами 
(наприклад, колишні лідери профспілок) [7, c. 6].  

Спеціалізовані префекти, як члени корпусу (corps prefectoral – корпусу префектури) 
поділяються на декілька класів з розвитком кар’єри. Як ми уже зазначали, вони можуть 
бути призначені для здійснення різноманітних функцій, наприклад, головою державної 
компанії, головою підрозділу міністерства, менеджером проектів і т. ін. Частина з них 
наймається в якості генерального директора адміністрації, головами рад регіонів або 
департаментів. Так, наприклад, на сьогодні у Франції є 256 префектів, з них 126 перебуває 
на посадах префектів, решта – на інших посадах в уряді. Оскільки у Франції 101 
департамент, є 25 префектів, які виконують особливі завдання. Наприклад, є префект 
поліції Парижа, який має самостійну компетенцію [1, c. 10]. 

Процес призначення префектів здійснюється через Дирекцію модернізації та 
територіальних акцій, яка пропонує декілька кандидатур на посаду. У першу чергу 
розглядаються кандидатури осіб в середньому віком 48 років на посаду префекта 
департаменту (62 роки на посаду префекта регіону), які займають посаду супрефекта або 
відокремленого підрозділу префектури в окрузі чи структурного підрозділу префектури, 
наприклад генерального секретаря (аналог керуючого справами чи керівника секретаріату 
префекта). Міністр внутрішніх справ, як правило, консультується з префектом регіону, де 
працює кандидат на посаду префекта департаменту і пропонує Прем’єр-міністру 1-2 
кандидатури, з яких той обирає одну, яку і виносить на засідання уряду. Глава держави 
здебільшого на засіданні уряду автоматично підписує указ про призначення і вкрай рідко 
він може взяти час для окремого вивчення кандидатур претендентів на посаду.  При 
призначенні ніякої прив’язки до території особи ні за місцем проживання, ні за місцем 
народження немає. Термін перебування осіб на посаді префекта не має обмеження 
строком повноважень, але, як правило, їх призначають на 2-3 роки. Звільнення префекта 
відбувається без його попередження також указом Президента за поданням уряду. 
Префект не може оскаржити своє звільнення і як свідчить практика таких спроб ніколи і 
не було, оскільки звільнений префект, зазвичай, отримує призначення на іншу 
відповідальну посаду в системі державної служби. У випадку ж звільнення з посади без 
надання іншої він отримує утримання в розмірі посадового окладу префекта. 

Особи, які призначаються префектами департаменту або префектами регіонів – це 
державні службовці високого рівня. Вони безпосередньо підпорядковані центральному 
уряду і формально входять до структури Міністерства внутрішніх справ. У кожному 
департаменті префект виступає представником центральної влади при державних і 
місцевих установах. Їх професійна діяльність на пряму не пов’язана з їх політичною 
приналежністю до певних політичних сил. В той же час вони відображають політичний 
клімат держави і кар’єрна діяльність префектів залежить від вищого державного 
керівництва та у будь-який момент, як ми уже зазначали, вони можуть бути переведеними 
на роботу в інший департамент чи то в резерв. 

Префект очолює департамент і йому підлеглий адміністративний апарат. 
Чисельність працівників префектури залежно від розміру департаменту складає 300-600 
працівників, з них 6 службовців вищого рівня входять в перше коло тих, хто керує 
префектурою. Префекту регіону допомагає генеральний секретар у регіональних справах і 
персонал (близько 900 державних службовців загалом, у тому числі це стосується і 
заморських територій). Префектам допомагає служба, яка надає йому безпосередню 
допомогу та генеральний секретар як голова адміністрації префектури (керуючий 
справами). Структура префектур включає підрозділи з нормативно-правової роботи та з 
питань виборів, місцевого самоврядування, координації міжвідомчої політики, підрозділ з 
підтримки (матеріально-технічна підтримка та служба персоналу), а також підрозділи з 
питань безпеки та захисту цивільного населення. Окрім того, префектам підлеглі деякі 
місцеві підрозділи центральних органів. Зокрема, завдяки реформуванню, спрощенню та 
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концентрації засобів, досягнутих завдяки такій організації, на регіональному рівні існує 
тільки 5 регіональних підрозділів з питань: 

- культури (DRAC); 
- продуктів харчування, сільського та лісового господарства (DRAF); 
- навколишнього середовища, планування та житлово-комунального 

господарства (DREAL); 
- підприємств, конкуренції, споживання, праці та зайнятості (DIRECCTE); 
- молоді, спорту та соціального вирівнювання (DRJSCS). 
Крім цих підрозділів, існує регіональний делегат з питань досліджень і технологій, 

який підпорядковується генеральному секретарю з регіональних питань.  
На рівні департаментів, є два або три (залежно від кількості населення) міжвідомчі 

підрозділи з питань:  
- територіального управління; 
- соціальної згуртованості та захисту населення (у департаментах з більшою 

кількістю населення «захист населення» виступає окремим підрозділом). 
Існує також відділ громадської безпеки, очолюваний, як правило службовцем 

поліції високого рангу, який безпосередньо підпорядковується префекту. Крім того, три 
регіональні підрозділи мають відділи на рівні департаментів, які підпорядковуються 
безпосередньо їм: у справах культури, з питань охорони навколишнього середовища, 
планування й житлово-комунального господарства та інспекція з трудових питань під 
управлінням DIRECCTE. 

Водночас, місцеві підрозділи декількох центральних органів не підпорядковуються 
префекту з питань їхніх основних функцій: це органи державних фінансів, які 
відповідають за створення податкових баз, збір податків та здійснення державних витрат, 
а також місцеві підрозділи  центральних органів освіти і трудового законодавства. Також 
питання правосуддя і оборони залишаються поза владою префектів. 

Крім того, існує низка національних відомств, підпорядкованих міністерствам, які 
мають свої територіальні філії. Серед найбільш важливих з них «Регіональні агентства з 
охорони здоров’я» (Aqences reqionales de sante): це корпорації публічного права, 
відповідальні за реалізацію загальної політики в галузі охорони здоров’я, моніторинг 
спроможності лікарень і управління ними та планування вирішення конкретних проблем в 
галузі охорони здоров’я в конкретному регіоні (що пов’язано з тим, що в країні не 
проведено децентралізацію сфери охорони здоров’я). Інші приклади включають 
Агентство з питань енергозбереження та енергетичного розвитку (ADEME), Банк 
державних інвестицій (BPI) та ін. Указ від 7 травня 2015 року розширює повноваження 
префекта щодо цих агенцій. Відтепер державні агенції з територіальними підрозділами, 
які беруть участь у реалізації національної державної політики, повинні виконувати свої 
функції при координації з префектом, відповідно до політики деконцентрованих 
державних послуг, а також вони можуть призначити префекта в якості свого представника 
на місці [7, c. 14-15].  

Префекту підчиняються і субпрефекти (які відбираються з числа вищих державних 
службовців Міністерства внутрішніх справ спочатку в якості прикомандированих 
працівників, а вже потім отримують підтвердження у своїх нових функціях), що 
функціонують в межах округів. В регіоні посаду префекта займає префект найбільшого 
департаменту, що входить до його складу. 

Слід також відзначити, що указом від 16 лютого 2010 року (про внесення змін до 
указу від 29 квітня 2004 року щодо повноважень префектів та децентралізації послуг у 
регіонах і департаментах) запроваджено ієрархічний зв'язок між префектом регіону та 
префектами департаментів. Префект регіону має «владу» над префектами департаментів 
щодо реалізації в регіоні державної політики та політики ЄС у межах компетенції держави 
і префекти департаментів повинні виконувати інструкції (вказівки) префектів регіону (за 
винятком питань громадського порядку, безпеки населення, імміграції та надання 
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притулку, з яких префекти департаментів підзвітні безпосередньо міністру внутрішніх 
справ).   

Також з метою забезпечення єдності та згуртованості у здійсненні державної 
політики, префект регіону очолює Комітет регіональної адміністрації, членами якого є 
префекти департаментів, голова адміністрації освіти, регіональний директор з питань 
державних фінансів, генеральний секретар з регіональних питань, керівники 
деконцентрованих регіональних підрозділів центральних державних відомств, директор 
Регіонального агентства з охорони здоров’я, а керівники регіональних підрозділів 
національних відомств запрошуються для роботи в Комітеті.  

Що ж стосується повноважень префектів Франції, то сьогодні, в цілому, відповідно 
до реформ місцевого та регіонального самоврядування, які здійснювалися у 1982, 1997, 
2004, 2010 роках і отримали новий виток згідно з законами від 27 січня 2014 року, 16 
січня 2015 року та 7 серпня 2015 року (зменшення кількості регіонів: 12 + Корсика на 
європейській території), їх функції можна розділити на три категорії: 1) загальне 
управління, у тому числі повноваження щодо місцевих органів центральних державних 
відомств; 2) нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування; 3) безпека та захист 
населення.   

Загальне управління префектів в своїй основі ґрунтується на принципі 
«деконцентрації» розподілу завдань і засобів між державними адміністраціями 
центрального та територіального рівнів. Цей принцип не є новим у сфері управління 
Франції. Він застосовується уже тривалий час. У 1964 році відбулося його узагальнення 
законодавством, а  відповідно до указу від 1 липня 1992 року й кодифікування (Статут про 
Деконцентрацію), який нещодавно замінений указом від 7 травня 2015 року. Відповідно 
до останнього нормативного акту «деконцентрація» полягає у виділенні місцевим органам 
центральних державних відомств «повноважень, засобів та спроможності до ініціативи», 
необхідних для реалізації національних (та Європейських) державних політик. Вона 
спирається на мережу префектур і місцевих органів центральних державних відомств, що 
діють як державні адміністративні органи, підпорядковані центральному уряду, та 
делегування повноважень з прийняття рішень від адміністрацій префектам. Функції 
центральних державних відомств повинні стосуватися концептуальних питань, розвитку 
та надання підтримки, а також здійснення управління, оцінки та нагляду за 
«деконцентрованими послугами».  Це охоплює формулювання основних напрямів 
політики, підготовки проектів законів, загальну адміністративну організацію та 
управління. Таким чином, управління приймає форму «багаторічних національних 
директив з управління», які готуються міністрами для визначення пріоритетних заходів 
для досягнення поставлених цілей. Указом від 7 травня 2015 року відповідні функції 
територіальних державних адміністрацій (на рівні регіону та департаменту) розділені.  
Регіональний рівень покликаний управляти та координувати впровадження політики 
центрального уряду, підтримувати адміністративну модернізацію та поліпшення відносин 
зі споживачами й органами місцевого самоуправління та іншими деконцентрованими 
службами, а також раціоналізувати використання приміщень адміністрацій та розподіл 
персоналу.  Рівень департаменту залишається рівнем «загального призначення» для 
реалізації національної політики на місцевому рівні. 

Указ від 7 травня 2015 року передбачає ще декілька новел. Зокрема, державне 
управління у Франції поділяється на чотири рівні: 1) регіон; 2) департамент; 3) округ; 4) 
муніципалітет. На муніципальному рівні частину державних функцій виконує 
муніципальна адміністрація під керівництвом мера, і з питань цих функцій мер 
підпорядковується префекту (наприклад, організація виборів, видача посвідчень особи та 
паспортів; щодо реєстрації актів цивільного стану мер підпорядковується органам 
юстиції). На рівні регіону, департаменту та округу діють відповідні державні 
адміністрації: префектури і супрефектури та місцеві органи центральних державних 
відомств. Сама префектура розглядається як місцевий підрозділ міністерства внутрішніх 
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справ, а префектура в межах регіону – також як місцевий підрозділ міністерства, 
відповідальний за планування й територіальний розвиток [7, c. 10-11]. 

Завданням префекта (департаменту і регіону), як ми уже зазначали, є здійснення 
адміністративного нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування і керівництво 
роботою територіальних органів центральних відомств. Оскільки префект по статусу є 
представником уряду в департаменті, то він зобов’язаний інформувати уряд про стан 
справ у департаменті, а також доводити політику уряду до місцевих виборних органів і 
сприяти їм у проведенні цієї політики. 

Контроль за законністю актів органів місцевого самоврядування складає приблизно 
від 30% до 60% роботи префектів і при цьому вони керуються трьома принципами: 

1) наступний контроль (a posteriori), на відміну від попереднього (a priori), який 
існував до 1982 року; 

2) контроль на відповідність закону поширюється на акти, які набрали 
чинності; 

3) контроль здійснюється за участі судової гілки влади. 
При цьому префекти департаментів контролюють акти органів місцевого 

самоврядування комун, їх об’єднань та департаментів, а префекти регіонів – акти органів 
місцевого самоврядування регіонів. 

Контрольна діяльність префектів Франції охоплює такі фази: 
1) фаза адміністративного контролю за законністю, яка розпочинається з 

моменту отримання префектом акта органу місцевого самоврядування. При  цьому 
префект знайомиться з усіма рішеннями ради (основні адміністративні акти, договори 
закупівлі, концесійні договори і т. ін.), оскільки закон зобов’язує останню передавати 
прийняті нею рішення префекту і вони вважаються такими, що набрали чинності тільки 
після передачі префекту чи супрефекту (список таких актів чітко визначений 
законодавством) чи після офіційного оприлюднення актів, які не обов’язково повинні 
передаватися префекту. В останньому випадку префект має право відкликання таких актів 
за зверненням третіх осіб, громадян, якщо вони носять публічний характер і при цьому 
стоїть питання лише про анулювання акта. Це так званий інститут адміністративної опіки 
– система контролю центральної або регіональної влади за місцевим самоврядуванням, за 
якої рішення його органів не можуть вступити в силу без дозволу органу чи посадової 
особи центральної (регіональної) публічної адміністрації (міністра, губернатора, префекта, 
комісара і т. ін.). Відмова в дозволі може мотивуватися як незаконністю, так і 
недоцільністю чи несвоєчасністю прийняття рішення).  

Максимальний термін, протягом якого префект може реагувати на акти органу 
місцевого самоврядування, - два місяці. На цьому етапі префект витребує  додаткові 
матеріали, необхідні для прийняття рішення. Якщо префект бачить порушення чинного 
законодавства, він готує лист з коментарями, яким сповіщає орган місцевого 
самоврядування про характер порушення закону. При цьому він просить або відкликати 
акт, або внести до нього зміни. Кількість таких листів у 1999 році по всій Франції 
складала 176 тис., у 2009 році – 85 тис., а кількість актів, які контролювалися у 2004 році 
склала 8 млн., а в 2014 році – 5,2 млн. В той же час, слід відмітити, що відлік часу, 
відведеного для контролю, на період підготовки рішення органу місцевого 
самоврядування зупиняється. У свою чергу, орган місцевого самоврядування має два 
місяці для підготовки відповіді префекту. Якщо такий орган не погоджується з 
пропозицією префекта, процедура починається з початку, тобто розпочинається 
двомісячний відлік часу.  

2) Фаза звернення до адміністративного суду. Це важливий напрямок 
діяльності префектів, який полягає в оскарженні в адміністративному суді рішення 
відповідного місцевого органу самоврядування, у випадку, якщо, на їх погляд, таке 
рішення не відповідає законам республіки (як правило, це  порушення процедури чи 
перевищення повноважень). Якщо префект приходить до такого висновку, він протягом  
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2-х місяців може звернутися до адміністративного суду. Коли ж існують підстави, що дія 
оскаржуваного акту може серйозно зашкодити інтересам суспільства, префект може 
просити суд одночасно з анулюванням акта зупинки його дії. Суд має 15 днів для 
прийняття рішення щодо зупинки акта перед розглядом справи по суті. Таке подання 
префекта не може бути оскаржене. Кінцеве рішення з цього приводу приймається судом. 
У випадку, якщо префект не звернувся до суду після  2-місячного терміну, будь-які його 
вимоги як державного службовця не приймаються.  

Варто відзначити і той факт, що при зверненні префекта до суду автоматично 
зупиняється дія актів органів місцевого самоврядування щодо проведення тендерів, 
делегування функцій надання послуг та акти в галузі урбанізму за умови, що звернення 
префекта відбувається протягом 10 днів після отримання ним акта органу місцевого 
самоврядування. Якщо акт стосується прав людини чи публічних осіб, така його зупинка 
здійснюється у випадку звернення до суду протягом 48 годин після отримання акта.  

Практика свідчить про незначну кількість судових оскаржень рішень органів 
місцевого самоврядування префектами Франції. У середньому це складає 0,015% всіх 
актів, які ними проконтрольовані. У 1999 році кількість таких звернень до суду 
дорівнювала 1878, у 2009 році – 1373. Префект виграє у 80% звернень до суду [1, c. 23-24].  

Слід окремо виділити контроль префектів за бюджетними актами органів місцевого 
самоврядування (дотримання термінів прийняття первинного бюджету; дотримання 
збалансованості бюджету; реєстрація обов’язкових видатків). У процесі їх аналізу префект 
за необхідності звертається не до суду, а в регіональну Рахункову палату, після 
консультацій з якою він звертається до органу місцевого самоврядування з проханням 
усунути виявлені недоліки. Якщо орган місцевого самоврядування не хоче виправити 
помилки чи самоусунувся від прийняття рішення, префект це здійснює самостійно. Він 
також затверджує місцевий бюджет, якщо останній не затверджений представницьким 
органом місцевого самоврядування до 31 березня. У цьому ж випадку префект може 
прийняти рішення про розпуск такої ради як неспроможної.  

У разі порушення органами місцевого самоврядування Конституції префект готує 
проект рішення, який відправляє уряду і останній може прийняти рішення про розпуск 
органу місцевого самоврядування. До виборів органу місцевого самоврядування уряд 
призначає виконавчу комісію, повноваження якої чітко визначені законодавством Франції 
і стосуються тільки поточних питань місцевого самоврядування і в першу чергу 
організації виборів представницького органу місцевого самоврядування. Також у разі 
порушень мером своїх повноважень чи допущення ним грубих проступків префект 
звертається з відповідним поданням до міністра внутрішніх справ, який має право 
призупинити діяльність мера  терміном до одного місяця, а указом глави держави, 
схваленим урядом мер може бути відправлений у відставку.   

Оскільки префекти входять до структури Міністерства внутрішніх справ, вони 
здійснюють координацію діяльності поліції і жандармерії, по суті всіх питань безпеки у 
відповідному регіоні, мають право у разі здійснення в департаменті злочину щодо 
державної безпеки (замах, тероризм, шпигунство) підписувати постанови про арешт, 
обшуки тощо і допомагати відповідним органам у пошуках винних. Також вони 
виконують цілий ряд інших функцій правоохоронного порядку, таких як видача 
водійських посвідчень, видачі приписів поліції й дозволів та облік мігрантів. 

Префекти виступають розпорядником всіх державних видатків в департаменті і 
несуть відповідальність за управління нерухомістю та іншим державним майном, що 
належить державі у департаменті. Дуже важливим напрямком діяльності префектів є 
виконання ними ролі медіаторів, тобто, як правило, будучи «людиною зі сторони» вони 
сприймаються місцевими політичними елітами в якості ефективного медіатора в 
суперечках між різноманітними місцевими органами, політичними силами. 

Законодавством Франції окремо визначені повноваження префектів у 
екстремальних випадках (стихійні лиха, техногенні катастрофи тощо), коли в країні чи на 
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її окремих територіях запроваджено надзвичайний стан. У цій ситуації префект 
департаменту може обмежувати або забороняти рух і переміщення осіб, створювати 
спеціальні зони з обмеженнями, вживати заходів, спрямованих на конкретних осіб. 

А от для організації заходів з подолання надзвичайних ситуацій відповідно до 
Кодексу оборони та Кодексу внутрішньої безпеки Франція поділяється на «зони 
оборони». На сьогодні існує 7 зон оборони на європейській території Франції та 5 – за 
кордоном. Повноваження щодо захисту населення покладаються на префектів зон (це 
префекти основного регіону зони оборони, наприклад, у регіоні Іль-де-Франс це префект 
поліції Парижу), префектів департаментів та мерів і префектів регіонів, які  здебільшого 
відповідають за заходи «економічної оборони». Усі префекти повинні на цей період 
розробити та оприлюднити План допомоги та порятунку, які мають ґрунтуватися на 
аналізі ризиків, містити перелік всіх наявних засобів та загальні умови їх використання 
префектами.   

Пріоритетна роль щодо організації заходів з подолання надзвичайних ситуацій 
відводиться все ж таки префектам департаментів, які здійснюють керівництво 
національною поліцією та жандармерією в міру потреби з метою захисту громадського 
порядку. До їх відання відноситься і оперативне командування пожежними та аварійно-
рятувальними службами департаментів (поточне командування належить голові ради 
департаменту). Префекти також допомагають комітету з безпеки департаменту (члени 
якого – це вищі державні службовці різних державних адміністрацій), який очолюється 
прокурором спільно з Радою з питань цивільної безпеки, та включає представників 
органів місцевого самоврядування й постачальників публічних послуг (останні залучені 
до процесу оцінювання ризиків, управління кризою та інформування населення). 

Якщо надзвичайна ситуація поширюються за межі департаменту, префект зони 
мобілізує всі засоби органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У 
випадку кризи чи подій особливого значення він наділяється широкими повноваженнями 
стосовно адміністративної поліції, для захисту населення, залучення всіх необхідних 
засобів, відправки військ та устаткування, дотримання громадського порядку органами 
поліції. Якщо події впливають на національну безпеку, здійснюються додаткові 
повноваження стосовно координації з військовими, у тому числі військово-повітряними 
силами. 

Префекту зони надає допомогу делегований префект з питань оборони та безпеки, 
який наділений повноваженнями щодо управління міжвідомчим персоналом зони для 
прийняття оперативних рішень. Він очолює Комітет з безпеки зони для забезпечення 
цивільної та економічної безпеки. Префект зони має також повноваження з контролю над 
Генеральним секретаріатом адміністрації поліції, необхідні для керування силами поліції. 
Якщо обставини впливають на безпеку держави на всій або частині території, Прем’єр-
міністр може розширити префекта зони. Це передбачає розширення його ієрархічної 
влади над префектами у всіх питаннях, виключний контроль та загальну координацію усіх 
служб, корпорацій і державних службовців, повноваження щодо призупинення 
повноважень державних службовців у разі серйозних помилок у роботі, виключні 
повноваження щодо всіх поліцейських і військових сил, право розпоряджатися всіма 
службами й персоналом органів місцевого самоврядування та юридичних осіб цивільного 
права. 

Як уже зазначалося, префекти регіону головним чином займаються питаннями  
«економічної оборони» під керівництвом префекта зони, за сприяння регіональної комісії 
з економічної оборони та за підтримки префектів департаментів. Пріоритетними 
завданнями їх діяльності при цьому є питання забезпечення транспортом, харчуванням та 
потужностей всіх залучених сторін [1, c. 36-38]. 

В цілому можна резюмувати, що префекти у Франції виконують такі 
повноваження: 
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1) представляють державу у питаннях виконання всіх юридичних актів на рівні 
департаменту, підписують угоди від імені держави, а також представляють державу в 
органах правосуддя; 

2) забезпечують дотримання свободи діяльності та повноважень місцевого 
самоврядування в рамках децентралізації влади і водночас наглядають за виконанням 
відповідними радами законів, указів і постанов уряду та окремих міністрів; 

3) гарантують інтеграцію всіх публічних інститутів; 
4) здійснюють координацію діяльності поліції і жандармерії і забезпечують 

підтримання громадського порядку у відповідному регіоні; 
5) приймають рішення нормативного характеру; 
6) забезпечують дотримання прав громадян щодо публічних свобод, зокрема, 

на вільне волевиявлення під час виборів; 
7) здійснюють адміністративний контроль за діяльністю департаменту та його 

комун й передають на розгляд адміністративного суду незаконні, на їх погляд, рішення 
муніципальних рад, можуть ставити питання про відставку мерів; 

8) відповідають за бюджетний контроль за підтримки регіональних 
аудиторських палат; 

9) виступають розпорядником всіх державних видатків в департаменті і несуть 
відповідальність за управління нерухомістю та іншим державним майном, що належить 
державі у департаменті; 

10) керують роботою всіх місцевих служб державних центральних органів 
виконавчої влади та є посередником у взаємовідносинах цих служб, інших місцевих 
органів, політичних сил в тому числі і з центральними органами; 

11) відповідають за захист населення від ризиків природних стихій та наслідків 
можливих конфліктів. 

Ідея запропонованих змін до Конституції України в плані децентралізації 
державної влади також полягає в тому, щоб передати реальну владу органам місцевого 
самоврядування, а префектів залишити у якості наглядового органу, майже за аналогією з 
його французьким колегою. Зокрема в підготовленому Конституційною комісією 
законопроекті змін до Основного Закону України передбачено, що префекти будуть 
призначатися на посаду та звільнятися з посади Президентом України за поданням 
Кабінету Міністрів України. І вони будуть на відповідній території: 1) здійснювати нагляд 
за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування; 
2) координувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади 
та здійснювати нагляд за додержанням ними Конституції і законів України; 
3) забезпечувати виконання державних програм; 4) спрямовувати і організовувати 
діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та забезпечувати 
їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного 
стану, надзвичайної екологічної ситуації; 5) здійснювати інші повноваження, визначені 
Конституцією та законами України. 

Думається, що реорганізація виконавчої влади на місцевому рівні за такою схемою, 
коли матиме місце заміна інституту голів обласних та районних держадміністрацій з 
широкими повноваженнями на інститут префектів з наглядово-координуючими 
функціями, відбудеться передача значної частини повноважень органів виконавчої влади 
органам місцевого самоврядування на місцевому й регіональному рівнях, сприятиме 
більшій автономії місцевого самоврядування, розвитку інститутів самоорганізації 
населення, забезпеченням місцевих інтересів і т. ін., що в кінцевому рахунку 
гарантуватиме становлення України як демократичної, соціальної, правової держави. 
Водночас, очевидно, що вітчизняному законодавцю при розробці спеціальних законів 
щодо децентралізації влади варто звернути увагу і чіткіше визначити такі питання як: 
1) співвідношення повноважень регіональних (обласних) і районних префектів; 
2) співвідношення повноважень префектів і територіальних органів центральних органів 
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виконавчої влади на місцях; 3) співвідношення повноважень префектів і голів виконкомів 
обласних та районних рад та голів обласних і районних рад, що дозволить уникнути 
аномальних ситуацій посягань органів виконавчої влади на повноваження місцевого 
самоврядування і навпаки; 4) уточнення правової природи повноважень префектів щодо  
забезпечення виконання державних програм та щодо спрямування і організації діяльності 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії 
з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, 
надзвичайної екологічної ситуації. Ці питання на рівні проекту закону про внесення змін 
до Конституції України врегульовані надто поверхово, що викликає справедливу критику 
з боку багатьох фахівців. 
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Анотація. У статті досліджуються політико-правові обставини що виникли у Європі після Другої 

світової війни та їх вплив на підписання Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року. Також аналізується обсяг та форми закріплення прав та свобод людини в універсальних 
міжнародних договорах та статутах міжнародних організацій у вказаний період. У межах цього, 
детально розглядаються окремі положення Статуту Організації Об»єднаних Націй 1945 року та Загальної 
декларації прав людини від 10 грудня 1948 року. 

Ключові слова: права та свободи людини, причини підписання Європейської конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод,  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 
року. 

Аннотация. В статье исследуются политико-правовые обстоятельства возникшие в Европе после 
Второй мировой войны и их влияние на подписание Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года. Также анализируется объем и формы закрепления прав и свобод человека в 
универсальных международных договорах и уставах международных организаций в указанный период. В 
рамках этого, детально рассматриваются отдельные положения Устава Организации Объединенных 
Наций 1945 года и Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. 

Ключевые слова: права и свободы человека, причины подписания Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года. 

Annotation. Medvid Аndriy Тo the question of the preconditions of signing the european convention for the 
protection of human rights and fundamental freedoms 1950 

17 July 1997 Verkhovna Rada of Ukraine ratified the European Convention for the protection of human 
rights and fundamental freedoms. This Convention was adopted by a group of eight European countries in Rome, 
more than half a century ago, namely, 4 November 1950. The Convention proclaimed the inalienable rights and 
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freedoms of each individual and obliges States to guarantee these rights to every person under their jurisdiction. 
Also established the international system for the protection of those rights. 

Prerequisites for creation and development process, notification and acceptance of the Convention were 
lengthy and complicated. The idea of a European Charter of human rights emerged after the Second world war. It 
was first stated in may 1948 in the Hague at the Conference of the International Committee of movements for 
European unity.  

The need for a European act for the protection of fundamental rights and freedoms of man at the end of the 
first half of the twentieth century was caused by the terrible consequences of the Second world war and the desire to 
prevent them in the future. 

This explains the emergence of a universal international treaties aimed at the protection of fundamental 
rights and freedoms, and consolidation of this principle in the charters of international organizations.  

For example, in the preamble of the Charter of the United Nations 1945 and the universal Declaration of 
human rights. They became the basis for further development of the international system of human rights protection. 
However, the universal Declaration did not stipulate the legal mechanism of application of its norms to States that 
violate them. 

Therefore, it was necessary to create effective regional European system of human rights protection - the 
European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms. 

The necessity of signing the Convention was caused by: 1) understanding the European peoples of the 
terrible consequences of the Second world war; 2) the lack of effective international mechanism for guaranteeing 
the fundamental rights and freedoms; 3) the escalation of confrontation between States members of the United 
Nations, and conflict between the States of Europe; 4) the necessity of consolidation of European legal traditions on 
the protection of the rights and freedoms of man and their effective components. 

Keywords: human rights and freedoms, the reasons for signing the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 

 

Постановка проблеми. 17 липня 1997 року в житті Українського народу й 
української держави сталася історична подія – в результаті тривалого, напруженого і 
багатогранного процесу Верховною Радою України була ратифікована [1] Європейська 
конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року [2]. Ця подія 
ознаменувала завершення важливого етапу у розвитку нашого суспільства і держави. Він 
полягав у становленні головних ціннісних орієнтирів національної системи права у 
демократичній, соціальній та правовій держави, а саме у встановленні належного рівня 
захисту загальновизнаних Європейським співтовариством прав і свобод людини і 
громадянина. 

Згідно частини 1 статті 9 чинної Конституції України: «Чинні міжнародні 
договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України» [3]. Схожу норму містить і закон України «Про 
міжнародні договори України» [4], стаття 19 якого, вказує: «Чинні міжнародні договори 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм 
національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав 
чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 
відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного 
договору». Саме тому, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод є джерелом конституційного права України, а отже підлягає детальному 
науковому вивченню.  

Актуальність проблематики прав та свобод людини і громадянина, зумовлюється 
цілою низкою чинників. Зокрема: утвердженням в Україні демократичних засад 
суспільного життя та зростанням політичної активності населення; бурхливим розвитком 
в Україні економічних відносин, які передбачають широке використання особистої 
свободи та ініціативи; формуванням громадянського суспільства та правої, соціальної 
держави як найважливіших суспільно–правових інститутів, які не лише забезпечують 
механізми захисту прав людини, але й утворюють реальну можливість самим громадянам 
приймати активну участь у реалізації своїх прав та свобод. 

Досліджуючи значення вказаних інститутів для національної правової системи 
загалом, та вітчизняного конституційного права, зокрема, доцільно більш детально 
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проаналізувати передумови підписання Європейської конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тематика прав та свобод людини і 
громадянина вже тривалий час є предметом досліджень вітчизняних та зарубіжних 
науковців. У цій сфері правової науки накопичено значний масив бібліографічного 
матеріалу. У той же час, мабуть не має іншої правової проблеми, яка б характеризувалася 
такою кількістю неоднозначних та «оціночних» позицій і точок зору, матерія якої 
“пронизувалася” б різного роду ідеологічними настановами та формувалася у 
відповідності з політичними міркуваннями. Проте у вітчизняній правовій науці 
сформувалась стійка тенденція “звільнення” проблем прав та свобод людини і 
громадянина від ідеологічних нашарувань та політичної забарвленості. З’являються 
наукові статті, монографії та підручники, захищено ряд дисертацій, в яких згідно сучасних 
позицій висвітлюється дана проблематика. 

До прикладу, у спеціальній літературі розгляд проблем прав та свобод людини і 
громадянина, зокрема, комплексний аналіз системи прав та свобод людини і громадянина, 
розгляд громадянських, політичних, соціальних прав та свобод людини і громадянина, 
вивчення механізму реалізації та гарантій прав та свобод людини і громадянина в 
контексті загальних проблем теорії держави і права, конституційного права і державного 
будівництва проводився у працях таких науковців, як: В. Н. Денисов, В. І. Євінтов, 
Т.М. Заворотченко, Н. І. Карпачова, М. І. Козюбра, А. М. Колодій, М. П. Орзіх, 
В.Ф. Погорілко, Ж. М. Пустовіт, П. М. Рабінович, М. І. Ставнійчук, Ю. М. Тодика, 
О.Ф. Фрицький, Н. Г. Шукліна, І. О. Шумак та інші. 

Звичайно, це лише початок дослідження проблеми прав та свобод людини і 
громадянина. В цілому ця проблема, на думку багатьох науковців, знаходиться в 
“ембріонному” стані [5, c. 62]. Передбачається тривала, кропітка та складна робота як у 
науковому та навчальному, так і практичному аспектах, щоб ефективно рухатися вперед у 
цьому напрямі. Адже, ряд питань в загальній теорії конституційних прав та свобод 
людини залишаються майже не дослідженими, що безумовно негативно відображається на 
нормативно–правовій регламентації та практичній реалізації тих чи інших прав та свобод.  

Формулювання цілі статті. Зважаючи на це, дослідження передумов підписання 
Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, є 
актуальним напрямком дослідження сучасної науки конституційного права та визначено 
ціллю даної статті. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все звернемо увагу на те, що відповідно до 
Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” від 9 лютого 2006 року 
[6], було усунено проблему щодо найменування Європейської Конвенції з прав людини в 
Україні. Оскільки, вона до цього часу офіційно називалася в Україні – «Конвенція про 
захист прав і основних свобод людини», то шляхом внсення змін до тексту Закону 
України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 
1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції” [1] вказану 
назву замінено на “Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод”. 

 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод була прийнята  
групою з восьми Європейських держав у Римі, більше ніж півстоліття тому, а саме, 4 
листопада 1950 року. Як вказує М. Дженіс «перша група країн Європи, прагнучи до 
колективного забезпечення додержання прав людини, прийняла спільний «Основний 
закон» - Європейську конвенцію про захист прав людини і основних свобод» [7, с. 1]. 
А. Полешко наголошує, що прийняття Європейської Конвенції з прав людини стало 
найвизначнішим досягненням Ради Європи. Конвенція проголосила невід’ємні права та 
свободи кожної особи і зобов’язала держави гарантувати ці права кожній особі, що 
знаходиться під їхньою юрисдикцією. Вона встановила міжнародну систему захисту цих 
прав [8, с. 36]. 
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Водночас, передумови створення та, власне, процес розробки, узгодження і 
прийняття Конвенції були достатньо складними та тривалими. Ідея створення 
європейської Хартії прав людини виникла після закінчення Другої світової війни. Вперше 
вона була висловлена у травні 1948 року представниками багатьох організацій, що 
виступали за європейську інтеграцію, які зустрілися у Гаазі на Конференції Міжнародного 
комітету рухів за європейську єдність [9, с. 19]. Делегати даної конференції проголосили: 
«Ми бажаємо мати Хартію прав людини, яка б гарантувала свободу зборів і вираження 
поглядів, а також право створення політичної опозиції; ми бажаємо мати Суд з 
відповідними санкціями для здійснення цієї Хартії» [10].  

Гостра необхідність створення загальноєвропейського акту з захисту основних 
прав та свобод людини наприкінці першої половини ХХ століття зумовлювалась не лише 
популяризацією у даний період ідеї загальноєвропейської інтеграції. Потреба ефективного 
гарантування основних прав людини була продиктована часом та детермінувалась цілою 
низкою чинників.  

Зокрема, усвідомленням жахливих наслідків Другої світової війни і прагненням не 
допустити у майбутньому подібних світових катастроф. У. Черчилль, так описав 
ситуацію, що склалася в Європі у своєму виступі 19 вересня 1946 р. у Цюріхському 
університеті: «... На більшій частині європейських просторів величезні маси людей, які 
тремтять від жаху, змучені, голодні, охоплені побоюваннями та втратили розуміння 
дійсності, застиглими поглядами дивляться на міста, що лежать в руїнах та зруйновані 
житла» [11, с. 497]. Тому, для європейських країн, які пережили війну, було порівняно 
легко погодитись, зважаючи на свіжу пам'ять жорстокого досвіду боротьби з фашизмом та 
нехтуванням правами людини у окупованій нацистами Європі, як з важливістю захисту 
прав людини, так і з тим, що недостатньо покладатися тільки на національні системи 
забезпечення цих прав. Для європейців, які прагнули до політичної єдності, права людини 
стали важливим пріоритетом [7, с. 7, 19]. Безспірною стала необхідність створення 
міжнародних гарантій захисту прав людини. 

 Це пояснює не лише появу універсальних міжнародних договорів, безпосередньо 
спрямованих на захист основних прав та свобод людини, але й закріплення вказаного 
принципу у статутах міжнародних організацій.  

До прикладу, у преамбулі Статуту Організації Об»єднаних Націй 1945 року 
наголошується на рішучості народів Об»єднаних Націй «знову утвердити віру в основні 
права людини, у гідність та цінність людської особистості, у рівноправ»я мужчин та жінок 
і у рівність прав великих та малих націй» [12]. Пункт 3 статті 1 глави 1 Статуту ООН 
зазначає, що однією з цілей вказаної організації є здійснення міжнародного 
співробітництва … у заохоченні та розвитку поваги до прав людини і основних свобод для 
усіх, незалежно від раси, статі, мови та релігії [12]. Тоді як, відповідно до ст. 55 та ст. 56 
глави ІХ Статуту ООН, усі члени організації зобов»язуються вживати спільні та 
самостійні дії у співробітництві з Організацією для досягнення, серед іншого, загальної 
поваги та дотримання прав людини і основних свобод для усіх, незалежно від раси, статі, 
мови та релігії [12]. Водночас зауважимо, що Статут ООН не містить переліку прав 
людини та основних свобод, на яких наголошується у ст. 55 та ст. 56.  

Результатом реалізації викладених програмних положень Організації Об»єднаних 
Націй стала прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН 
від 10 грудня 1948 року Загальна декларація прав людини [13], що засвідчила важливе 
значення прав людини для міжнародного співтовариства, для забезпечення миру на Землі. 
Вона стала основою для подальшого розвитку міжнародної системи захисту прав людини 
на універсальному рівні (ООН), а також базою для формування регіональних систем 
захисту прав людини, зокрема Європейської… [14, с. 14].  

У пункті 8 преамбули Загальної декларації прав людини, «Генеральна Асамблея 
проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого 
повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган 
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суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти 
повазі до цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних 
прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх як серед народів 
держав-членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх 
юрисдикцією» [13].  

Дана Декларація хоча і проголосила основні громадянські, політичні, економічні, 
соціальні та культурні права, та фактично визначила сфери регулювання майбутніх 
міжнародних договорів щодо захисту прав і свобод людини, а також вплинула на 
відповідну їх регламентацію на рівні національних законодавств, проте, мала лише 
рекомендаційний характер. Прийнята у формі постанови Генеральної асамблеї ООН, вона 
не мала обов»язкової сили і розглядалася не як міжнародний договір, який би створював 
юридичні зобов»язання, а лише як певна декларація основних принципів, загальний 
стандарт, до якого повинні прагнути народи усіх держав [15, с. 623]. 

Загальна декларація не передбачала жодного правового механізму застосування її 
норм до держав, які вперто не підкоряються. Хоч держави у системі Організації 
Об'єднаних Націй і стали підпорядковані нормам міжнародного права в галузі прав 
людини, вони й далі самостійно вирішували питання про додержання ними своїх 
зобов'язань. Зважаючи на політичні суперечки, які тоді, роз'єднували Організацію 
Об'єднаних Націй, справа розробки ефективних міжнародних юридичних процедур в 
галузі прав людини на загальній основі просувалася повільно [16, с. 61-190]. Роль 
Загальної декларації прав людини послаблювалась через політичні протистояння між 
державами-членами ООН. Так, посилення конфронтації між СРСР і західними державами 
в 1947-1948 р.р. змусило європейців шукати нову систему союзництва. На той момент вже 
було очевидно, що ООН не зможе відігравати ефективну роль у захисті прав індивідів ще 
й через загострення протиріч між демократичним заходом та комуністичним сходом 
Європи. Поділ Німеччини та зведення Берлінської стіни також сприяв такому розумінню 
ситуації. 

Тому, утворення регіональної міжнародної системи захисту прав людини, яка 
могла б забезпечити реальні механізми правозастосування, мало свій сенс, особливо в 
Європі. Зокрема, Расмуссен як представник від Данії на Консультативній Асамблеї про 
утворення Ради Європи, 13 серпня 1949 року, наголошував: «Загальній декларації не 
вистачає точності. Інакше не могло й бути, зважаючи на відмінності цивілізаційного 
устрою і форм урядового правління в різних державах — членах Організації Об'єднаних 
Націй. Справа набула б іншого вигляду, якби це питання було ще раз розглянуте на суто 
західноєвропейській основі, у разі чого можна було б виробити текст, який був би 
обов'язковим з юридичної точки зору» [10, с. 24]. 

Тому, безсумнівним є те, що ще одними із чинників які створювали передумови 
для розробки загальноєвропейського акту з прав людини та основних свобод була потреба 
у закріпленні, власне, європейських правових традицій у цій сфері, а також, необхідність 
забезпечити ефективність вказаного акту.  

Ніколаєв А.М. з приводу цього зазначає: «створення ефективного механізму 
захисту прав і свобод людини саме в Європі стало можливим багато в чому завдяки 
існуючим до середини XX століття досягненням і традиціям конституційно-правового 
розвитку держав цього регіону. З одного боку, правові принципи і норми 
західноєвропейських конституцій у вказаний період відображали у тій чи іншій мірі ідеї 
давньогрецької філософії, римського права, християнства, гуманізму епохи Відродження і 
Французької революції. Багато в чому ці ідеї (демократія, верховенство права, гідність 
особистості та ін.) виявилися в черговий раз затребуваними при створенні Ради Європи та 
розробці Європейської конвенції» [17, с. 26].  

Висновки. Підсумовуючи потрібно зауважити, що нагальна потреба підписання 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, як максимально 
ефективного загальноєвропейського акту з захисту основних прав та свобод людини, 
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наприкінці першої половини ХХ століття була продиктована часом, та детермінувалась 
цілою низкою чинників. Серед яких доцільно назвати: 1) усвідомленням європейськими 
народами жахливих наслідків Другої світової війни; 2) відсутністю на міжнародному рівні 
(як в універсальних міжнародних договорах так і статутах міжнародних організацій) 
ефективних правових механізмів встановлення обсягу та гарантування основних прав та 
свобод людини; 3) посилення протистояння не лише між державами-членами ООН, але й 
протиріч між демократичним заходом та комуністичним сходом Європи; 4) потреба у 
закріпленні, власне, європейських правових традицій у сфері захисту прав та свобод 
людини, а також, необхідність забезпечити ефективність вказаного акту. 
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Анотація: В статті визначено сучасні наукові підходи до сутності правового регулювання. На 

підставі аналізу діючого законодавства узагальнено нормативно-правові, що становлять основу механізму 
правового регулювання інформатизації податкової та митної сфери.  

Ключові слова: інформатизація, правове регулювання, податкова та митна сфера, нормативно-
правовий акт. 

Аннотация: В статье определены современные научные подходы к сущности правового 
регулирования. На основании анализа действующего законодательства, обобщенно нормативно-правовые 
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составляющие основи механизма правового регулирования информатизации налоговой и таможенной 
сферы. 

Ключевые слова: информатизация, правовое регулирование, налоговая и таможенная сфера, 
нормативно-правовой акт. 

Annotation: In the article the modern scientific approaches to the essence of legal regulation. On the basis 
of current legislation generalized legal, forming the basis of the mechanism of legal regulation informatization in 
the tax and customs spheres. 

Key words: informatization, legal regulation, tax and customs sphere, legal act. 
 
Зміни, які відбуваються у зв’язку з інформатизацією усіх сфер життя, призводять 

до поступового перетворення суспільства на інформаційне, сталий розвитку якого 
зумовлений зростанням кількості глобалізаційних викликів соціального, економічного та 
правового характеру. 

На сучасному етапі формування інформаційного суспільства, ступінь використання 
інформаційного забезпечення та модернізації всіх гілок влади нашої держави є 
пріоритетним напрямом в загальній стратегії розвитку України. У цьому контексті 
інформатизація податкової та митної сфери, зокрема й діяльності органів фіскальної 
служби, є одним із складових елементів загальної системи забезпечення державного 
управління, а від так розробка теоретичних і практичних питань правового регулювання 
даної сфери відносин набуває важливого та термінового значення. 

Питання, що пов’язані з сутністю правового регулювання досить повно розкриті в 
працях таких вчених, як: С. С. Алексеев, Ю. А. Відерніков, А. В. Папірна, О М. Куракін, 
О.Ф.Скакун, І. О Трубін, С. О. Шатрава та інші. 

Щодо правового регулювання інформатизації в податковій та митній сфері, то 
окремі аспекти були висвітлені в працях: К. О. Воронової, Д. В. Горохівської, 
В. М. Дриганова, Є. О. Лєбєдєва, О. В.Сергійчука та інших. 

Незважаючи на суттєві теоретичні і практичні напрацювання, на сьогодні в Україні 
не існує комплексного підходу концептуального підходу правового регулювання 
інформатизації податкової та митної сфери. Відсутність чітко розробленої парадигми 
щодо розв’язання наявних проблем організаційного та правового забезпечення 
інформатизації призводить до неможливості реалізації України як впливової держави. 

Метою статті є узагальнення основних аспектів правового регулювання 
інформатизації в податковій та митній сфері. 

Виконання поставленої мети потребує розв’язання таких завдань: 
− визначення основних теоретичних положень, що стосуються правового 

регулювання; 
− осмислення чинних нормативно правових актів, що регулюють відносини в 

сфері інформатизації податкових відносин, як основного елементу механізму правового 
регулювання; 

− формулювання напрямів удосконалення правового регулювання 
інформатизації в податковій та митній сфері. 

Як зазначає С. С. Алексеев, будь-яке суспільство може бути охарактеризовано як 
те, що володіє спеціальним рівнем організованості та упорядкування. На його думку 
причиною цього є потреба в узгодженні інтересів окремої людини та співтовариства 
людей [1]. 

В сучасних умовах найбільш продуктивним інструментом організації суспільства, 
поряд з іншими соціальними нормами, є правове регулювання відносин між його членами 
[15]. 

Необхідність у правовому регулюванні в суспільстві виникає тоді, коли 
з’являються нові соціально значущі суспільні відносини, за відсутності правової 
регламентації яких виникають конкретні проблеми при їх здійсненні [4]. 

Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як системи через використання 
влади, а право – через нормативне регулювання. Останнє споконвічно покликано бути 
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стабілізуючим і заспокійливим фактором завдяки принципам волі і справедливості, які 
містяться у ньому [13]. 

У загальній теорії права під правовим регулюванням, як правило, розуміється 
результативний, нормативно-організаційний вплив, який здійснюється на суспільні 
відносини за допомогою системи правових засобів (юридичних норм, правовідносин, 
індивідуальних приписів) з метою їх впорядкування, охорони, розвитку відповідно до 
суспільних потреб [16]. 

На думку О. Ф. Скакун правове регулювання – це здійснюване державою за 
допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх 
юридичне закріплення, охорона і розвиток [13]. 

Слід зазначити, що регулювання це вплив, при якому ставляться достатньо 
визначені та зрозумілі цілі. Щодо відносин, на які направлено цей вплив, то вони повинні 
бути наділені певними ознаками, а саме:  

− відображені як індивідуальні інтереси членів суспільства, так і інтереси 
загальносоціальні;  

− реалізуються спільні інтереси їх учасників, кожний з яких поступається своїми 
інтересами для задоволення інтересів іншого учасника;  

− виникає потреба дотримання правил, обов’язковість яких підкріплюється 
примусом [1]. 

В теорії права усвідомлення сутності правового регулювання пов’язано з 
розумінням його ознак.  

На думку окремих вчених ці ознаки мають наступний вигляд: 
− правове регулювання – різновид соціального регулювання; 
− за допомогою правового регулювання відносини між суб'єктами набувають 

певної правової форми, яка має споконвічно державно-владний характер, тобто в 
юридичних нормах держава вказує міру можливої та належної поведінки; 

− правове регулювання має конкретний характер, тому що завжди пов'язане з 
реальними відносинами; 

− правове регулювання має цілеспрямований характер -спрямоване на 
задоволення законних інтересів суб’єктів права; 

− правове регулювання здійснюється за допомогою правових засобів, які 
забезпечують його ефективність; 

− правове регулювання гарантує доведення норм права до їх виконання [13]. 
Варто зазначити, що процес правового регулювання складне та довготривале 

явище, що починається з вибору метода правового регулювання та закінчується вибором 
засобів, за допомогою яких право регулює суспільні відносини [15]. 

Проте важливою складовою правового регулювання є механізм правового 
регулювання. Саме його елементи є предметом наукового пошуку при вирішенні 
практичних проблем в сфері права. 

У цьому контексті ми погоджуємось з поглядами О. Ф. Скакун, яка вважає, що 
відмінною рисою правового регулювання є його специфічний механізм. Поняття 
механізму правового регулювання використовується в теорії для розкриття взаємодії 
різних елементів правової системи, за допомогою яких здійснюється регулятивний вплив 
на суспільні відносини з метою їх впорядкування [13]. 

На думку О. М. Куракіна механізм правового регулювання – це нормативно-
організований, послідовно здійснюваний комплексний процес, спрямований на 
результативне втілення правових норм у життя за допомогою адекватних правових 
засобів [6] 

І. О. Трубін відмічає, що фактично до механізму правового регулювання належать: 
норми права, принципи права, нормативно-правові акти, юридичні факти, 
правовідносини, акти реалізації права та акти застосування права [15]. У цьому контексті 
ми погоджуємся з вченим стосовно провідної ролі норм права в цьому механізмі. 



 77

Норма права являє собою загальне обов'язкове правило (модель) поведінки, яке 
встановлює для суб'єкта як можливий варіант поведінки - суб'єктивні юридичні права, 
так і необхідний варіант поведінки – суб’єктивні юридичні обов’язки [13].  

Норма права функціонує в вигляді нормативно-правового акту. В теорії права 
доведено, що він є матеріальною формою норми права або зовнішнім вираженням й теж 
частиною механізму правового регулювання. 

Нормативно-правовий акт – це офіційний акт-документ компетентних суб'єктів 
правотворчості, який містить норми права, що забезпечуються державою. Він є однією з 
форм існування та вираження норм права, є основною формою права для багатьох 
правових систем сучасності [2].  

Інформатизація українського суспільства відбувається в умовах постійних змін 
головних державних інститутів, зміни політики держави, переосмислення принципів 
функціонування громадянського суспільства призводить, що, в свою чергу, призводить 
до зміни концепції правового регулювання процесів накопичення, зберігання, передачі 
інформації за допомогою інформаційних технологій, засобів, мереж тощо. 

Щодо податкової та митної сфери, то за останні 3 роки в ній відбулись 
найрадикальніші зміни. Які виражались, як в зміни структури державних податкових 
органів та їх функціонального значення й підпорядкування, так і в зміні державної 
політики в податковій та митній сфері. 

Останнім фактором впливу на початок перебудови відносин в сфері 
оподаткування та митної діяльності стало підписання Угоди про асоціацію. Саме в цьому 
документі Україна взяла на себе зобов’язання, що реалізуються сьогодні у вигляді 
реформ з втілення принципів належного управління в сфері оподаткування, у тому числі 
й удосконаленню процесів в сфері цих правовідносин, що пов’язані з інформатизацією. 

Тобто зазначені перетворення в суспільних відносинах на пряму пов’язані з 
переглядом правових засад інформатизації в податковій та митній сферах в контексті 
підтримки належного стану правового регулювання та формування досконалих елементів 
механізму правового регулювання, зокрема норм права.  

Основі засади правового регулювання інформатизації в сфері податкової та митної 
діяльності визначені в: Законі України «Про Концепцію Національної програми 
інформатизації»; Законі України «Про Національну програму інформатизації». 

Так, Концепція Національної програми інформатизації (далі –Концепція) включає 
характеристику сучасного стану інформатизації, стратегічні цілі та основні принципи 
інформатизації, очікувані наслідки її реалізації.  

Головна ідея Концепції полягає в тому, що здійснення процесу інформатизації в 
період становлення України як незалежної держави в умовах кризового стану економіки і 
обмеженості ресурсів можливе лише шляхом визначення пріоритетних сфер та напрямів з 
концентрацією на них фінансових, матеріальних і трудових ресурсів. Першочергові 
пріоритети надаються створенню нормативно-правової бази інформатизації, включаючи 
систему захисту авторських прав і особистої інформації, розробленню національних 
стандартів у галузі інформатизації; формуванню телекомунікаційної інфраструктури, 
перш за все оптимізації діючої мережі магістралей передачі даних, будівництву нових 
сучасних каналів, включаючи волоконно-оптичні та супутникові системи зв’язку; 
формуванню комп'ютерної мережі освіти, науки та культури як частини загальносвітової 
мережі Internet; здійсненню заходів інформаційної безпеки [11]. 

Проте більше аспектів щодо інформатизації було урегульовано Законом України 
«Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 року (далі – Закон про 
програму інформатизації). 

Положення згаданого нормативно-правового акту присвячені загальним засадам 
формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації. Крім того 
його положення направлені на реалізацію головного завдання – створення правових, 
організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, методичних та 
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гуманітарних засад регулювання процесу формування та виконання цієї Програми та 
окремих її завдань (проектів) [12]. 

В статті 4 Закону про програму інформатизації визначено перелік суб’єктів, які 
беруть участь у відносинах, що регулюються цим Законом, відносяться:  

− замовники робіт з інформатизації;  
− виконавці окремих завдань (проектів) інформатизації;  
− організації, що здійснюють експертизу окремих завдань та проектів 

інформатизації;  
− користувачі автоматизованих та інших інформаційних систем і засобів 

інформатизації. [12]. 
Щодо функцій державних органів у реалізації Національної програми 

інформатизації, то вони визначені в статті 6 Закону про програму інформатизації. Крім 
того в абзаці 2 зазначеної статті визначено функції державних органів, що здійснюються в 
межах їх компетенції [12]. 

Важливим для відносин інформатизації податкової та митної сфер є положення 
статті 17, що присвячені галузевим програмам та проектам інформатизації. Так, 
міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади може виконувати галузеву 
програму та проекти інформатизації лише як складову частину Національної програми 
інформатизації. Галузева програма інформатизації погоджується з Генеральним 
державним замовником Національної програми інформатизації.  

Розглянуті вище положення нормативно-правових актів у сфері інформатизації 
мають комплексний характер. Цілі та завдання, що вони ставлять існують в глобальному 
вимірі, на рівні держави в цілому. 

Щодо інформатизації в податковій та митній сфері то її необхідно розглядати в 
контексті галузевої діяльності спеціально-уповноважених органів державної влади, 
зокрема Міністерства Фінансів та Державної фіскальної служби України. 

Окремі аспекти інформатизації податкової та митної сфери закріплені в 
Податковому кодексі України. Так, в пункті 49.17 статті 49 визначено, що центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, 
формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, 
впроваджує та утримує автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної 
звітності» для надання послуг з подання за допомогою мережі Інтернет в електронному 
вигляді звітності, обов'язковість подання якої встановлено законодавством, до 
міністерств, інших органів державної влади та фондів загальнообов'язкового державного 
страхування [9].  

Особливості функціонування згаданої автоматизованої системи визначені в 
Концепції створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання 
електронної звітності» схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 серпня 
2013 р. № 587-р (далі – Концепція функціонування АС) та в Плані заходів щодо реалізації 
Концепції створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання 
електронної звітності» Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 
жовтня 2013 р. № 809-р. 

Варто зазначити, Концепція функціонування АС резюмує відсутність єдиних 
уніфікованих стандартів та механізмів електронної взаємодії центральних органів 
виконавчої влади та суб’єктів подання звітності, обов’язковість подання якої встановлено 
законодавством.  

Метою створення автоматизованої системи є впорядкування механізму електронної 
взаємодії центральних органів виконавчої влади та суб’єктів подання звітності через 
впровадження уніфікованих стандартів подання, оброблення, використання та зберігання 
звітності, належне нормативно-правове, методологічне, організаційне та технологічне 
забезпечення учасників процесу подання електронної звітності [5]. 



 79

Концепція функціонування АС визначає, що користувачами автоматизованої 
системи є державні органи та суб’єкти подання звітності, обов’язковість подання якої 
встановлено законодавством.  

Головні ідеї що стосуються запровадження та функціонування згаданої 
автоматизованої системи, пов’язані з реалізацією визначених Концепцією функціонування 
АС принципів, серед яких: а) централізація; б) уніфікація і стандартизація; в) державне 
адміністрування; єдиний інформаційний простір; г) універсальність та масштабованість 
тощо. 

Як ми заначили вище, на підставі Концепції створення та функціонування 
автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» було розроблено та 
введено в дію План заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування 
автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» [8]. 

Виокремлення аспектів правового регулювання інформатизації в податковій та 
митній сфері пов’язано з статтею 2001 Податкового кодексу України, що присвячена 
електронному адмініструванню податку на додану вартість (далі – ПДВ). 

Відповідно до абзацу 1 статті 200-1 система електронного адміністрування податку 
на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку: 

− суми податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних та 
розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних; 

− суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на митну територію 
України; 

− суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного 
адміністрування податку на додану вартість; 

− суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні 
та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових 
накладних; 

− інші показники тощо. 
В Податковому кодексі України закріплено, що порядок електронного 

адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
Відповідна норма реалізована в Постанові Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 № 569, що присвячена деяким питанням електронного адміністрування податку на 
додану вартість (далі – Постанова № 569). 

Щодо цього підзаконного акту, то основні його положення пов’язані з визначенням 
механізму відкриття та закриття рахунків у системі електронного адміністрування податку 
на додану вартість, особливостям складення податкових накладних та розрахунків 
коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних у такій системі, а 
також механізмам проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених 
рахунків. 

Крім того Постанова № 569 визначила етапи запровадження системи електронного 
адміністрування ПДВ, зокрема: 

− на перехідний період (до 1 липня 2015 р. або іншої дати, визначеної окремим 
рішенням Верховної Ради України про скорочення такого періоду) - у тестовому режимі; 

− із зазначеної дати - на постійній основі. 
Досліджуючи питання щодо правового регулювання інформатизації в податковій та 

митній сфері варто зупинитись на положеннях Митного кодексу України, зокрема глави 5 
«Інформаційні технології та інформаційні ресурси у державній митній справі». Зокрема в 
статті 31 глави 5 Митного кодексу України визначено, що митний контроль та митне 
оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється з 
використанням інформаційних технологій, у тому числі заснованих на інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, і засобів їх 
забезпечення. Крім того в пункті 2 статті 31 глави 5 Митного кодексу України закріплена 
норма, що впровадження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-
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телекомунікаційних систем здійснюється відповідно до міжнародних стандартів та 
стандартів України. Під час їх впровадження органи доходів і зборів проводять 
консультації з усіма безпосередньо заінтересованими сторонами [7]. 

Відповідно до статті 33 Інформаційні ресурси органів доходів і зборів складаються 
із відомостей, що містяться у документах, які надаються під час проведення митного 
контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів, та інших документах. В 
цій статті також визначено, що інформаційні ресурси органів доходів і зборів – це 
сукупність електронної інформації, що включає електронні дані, створені, оброблені та 
накопичені в інформаційних системах органів доходів і зборів [7]. 

Додатково в згаданій главі митного кодексу України урегульовано питання захисту 
електронної інформації в інформаційних системах органів доходів і зборів та суб’єктів, що 
беруть участь в інформаційних відносинах. Зокрема визначено, що захист електронної 
інформації в інформаційних системах органів доходів і зборів та суб’єктів, що беруть 
участь в інформаційних відносинах, здійснюється в порядку, визначеному законодавством 
[7]. 

Стаття 257 глави 40 визначає, що при застосуванні письмової форми декларування 
можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії. 
Щодо електронного декларування, то воно здійснюється з використанням електронної 
митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних 
документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках [7]. 

Підсумовуючи викладене вище, відмітимо, що досліджені в статті нормативно-
правові акти, що регулюють відносини в сфері інформатизації в податковій і митній сфері 
не відносяться до вичерпного переліку, але по відношенню до суспільних відносин, які 
пов’язані з адміністрування податкових та митних платежів вони формують основну, 
підґрунтя для регулювання суспільних відносин. 

Характеризуючи правове регулювання інформатизації в податковій та митній сфері 
необхідно зважати, що в сучасних умовах ці відносини відбуються в одній площині – в 
межах діяльності ДФС України. Проте частина нормативно-правових актів щодо 
інформатизації митної справи (діяльності) була прийнята ще при функціонування 
Державної Митної служби України та Міністерства доходів і зборів. Тому може скластись 
хибне враження про характер неоднакового правового впливу, що є результатом 
функціонування різних сфер суспільних відносин, не заважаючи на те, що сучасна 
концепція реформування державної влади передбачає розвиток діючої моделі – фіскальної 
служби. 

В подальшому науковий пошук щодо інформатизації податкової та митної сфер 
можливий к контексті реалізації Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015 – 
2018 роки, затвердженого наказом ДФС України від 12.02.2015 р. № 80. Саме в цьому 
нормативно-правовому акті створені умови для необхідності перегляду існуючого стану 
інформатизації в податковій та митній сферах. Зокрема ми маємо на увазі такі стратегічні 
цілі, як: а) забезпечення комплексної автоматизації ключових процесів у ДФС України; 
б) побудова сучасної та динамічної ІТ- функції; в) забезпечення високого рівня 
продуктивності, надійності та безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем. Саме їх 
безпосередня реалізація буде потребувати удосконалення процесу правового 
регулювання.  
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Не так давно в Україні відбулися революційні зміни, пов’язані із зміною не тільки 

державної управлінської верхівки а й напряму державної політики. Ці зміни напряму 
пов’язані із «революцією гідності». Розуміння більшістю громадян країни того, що 
необхідно міняти основні орієнтири подальшого розвитку держави призвели до 
громадської непокори владі та фактичній зміні цієї влади. Якщо окремі держслужбовці 
найвищого рангу самоусунулись від виконання своїх прямих повноважень, окремі втекли 
за межі держави, то велика кількість держслужбовців із команди залишились на своїх 
місцях.  

Однією із основних причин, що призвели до революційних перетворень в державі, 
стала повномасштабна корупція на всіх рівнях державної структури. Пов’язаність осіб за 
родинними, регіональними чи партійними критеріями давали можливість створювати 
особливі стосунки між особами, які призначались на посади та тими, хто їх на ці посади 
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рекомендував. Досить часто призначення на конкретні посади визначались певним 
грошовим еквівалентом. Тому службовець, призначений за таких обставин на посаду 
автоматично попадав у залежність та змушений був виконувати певні завдання, які не 
завжди були на користь державним інтересам. Така негативна практика набула 
загальнодержавних масштабів та відбувалася на всіх рівнях державної влади. Більшість 
громадян таке становище не задовольняло.  

Необхідність боротьби з корупцією визнана у всьому світі. Уряди всіх держав, 
прості громадяни, представники різних громадських організацій, всі засуджують такий 
негативний феномен та згодні з нею необхідно боротись. Досвід різних країн показує різні 
підходи до даної проблеми, крім того, в одних країнах такі ініціативи заслуговують на 
схвалення громадськості, а в інших ведеться тільки запевняння про існування протидії 
корупції як явищу взагалі.  

Україна не є виключенням, так згідно щорічного рейтингу країн світу, що 
укладається міжнародною організацією Transparency International, що визначає Індекс 
сприйняття корупції, Україна у 2011 році посіла 152 місце зі 183 держав. Позиція України 
в зазначеному рейтингу час від часу змінюється то в сторону покращення (2006 рік), проте 
загальна тенденція залишається далекою від пріоритетів держави та відповідної світової 
оцінки: у 2005 р. – 107 зі 158; у 2006 р. – 99 зі 163; у 2007 р. – 118 зі 179; у 2008 р. – 134 зі 
180; у 2009 р. – 146 зі 180; у 2010 р. – 134 місце зі 178 держав [1]. 

Тому в Україні досить багато уваги приділяється дослідженню теоретичних 
аспектів явища корупції. Існує ряд державних програм протидії корупції. Згідно 
Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки. затвердженої Указом 
Президента України № 1001/2011 від 21 жовтня 2011 р. пріоритетним напрямком 
антикорупційної політики держави повинно бути виявлення та усунення умов, що 
сприяють або можуть сприяти виникненню корупції [2]. 

Тому, розглянемо деякі теоретичні аспекти сутності поняття корупція, та 
можливості адекватної реакції на її прояви.  

Ми говоримо про те, що корупція, це складна система відносин, що по різному 
оцінюється та розглядається у конкретних випадках. Зокрема, корупція розглядається, як 

- специфічні суспільні відносини; 
- деліктні прояви поведінки конкретної особи чи групи осіб; 
- тіньова альтернатива оплатним адміністративним. 
Характеризуючи корупцію як специфічні суспільні відносини необхідно відзначити 

складну структуру таких відносин, які характеризуються певними діями, економічними 
умовами, політичною ситуацією в державі, особистим відношенням людини до певних дій 
тощо. Тобто, характеризуючи корупцію, як суспільні відносини, необхідно досліджувати 
всі аспекти людського життя, та виявляти ті особливості, що спонукають людину до 
здійснення певних дій. 

Мабуть найбільше наукової та спеціальної літератури присвячено характеристиці 
корупційних діянь, як деліктних проявів поведінки. Характеристика поведінки, 
характеристика суб’єктів деліктної поведінки, встановлення необхідності криміналізації 
певних корупційних проявів – це ті напрями протидії, що визначають напрями протидії 
корупції, як деліктної поведінки. Необхідно зазначити, що саме питання віднесення до 
ряду деліктної поведінки конкретних дій чи бездіяльності, що відносяться до загального 
поняття корупції і є основною законодавчого процесу по боротьбі із корупцією.   

Окремою категорією корупційних проявів, які ще недостатньо вивчались у 
науковій літературі, це питання тіньової альтернативи оплатних адміністративних послуг. 
На території нашої держави, країн СНД відбулись великі зміни щодо розвитку 
демократичних, ринкових відносин, пройшли значні політичні зміни в напрямку розвитку 
держав. Це сприяло формуванню нових підходів до поняття співвідношення громадянина 
і влади. Все сильніше громадяни заявляють про партнерські відносини влади і громадян, 
про відносини, коли саме влада є тим обслуговуючим елементом відносин, який 
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забезпечує нормальне функціонування, розвиток громадянина, його бізнесу тощо. В таких 
умовах народжуються нові відносини, при яких громадянин погоджується платити за 
певні надані послуги співробітниками державного апарату. Це можуть бути певні 
обставини, наприклад, щоб не стояти в черзі, щоб не ходити по різним інстанціям для 
узгодження певного документу, щоб були зроблені певні роботи тощо. Зайнятій людині, 
яка рахує свій час досить часто простіше та вигідніше заплатити певну суму коштів 
держслужбовцю за здійснення вищезазначених дій. Саме такий громадянин стає 
спонукаючим елементом до корупційних відносин, при цьому внутрішньо він 
переконаний, що ніякого правопорушення в його діях немає. 

Відповідно, розглядаючи корупцію під різними кутами ми розуміємо, що простими 
репресивними заходами, прийняттям законодавчих актів, криміналізацією певних діянь 
подолати це явище просто неможливо. 

Аналізуючи суспільні відносини, пов’язані із корупційними відносинами 
приходимо до висновку, що досить багато залежить від створених умов роботи, від 
економічного статку держави, конкретного службовця, від його соціальної захищеності, 
від довіри до держави, від віри в захищеність в майбутньому.  Тобто, боротись із явищем 
корупції необхідно створюючи загальні позитивні аспекти життя всього суспільства, 
держави. 

Протидія деліктним проявам, визначеним спеціальним законодавством як 
корупційні, повинна здійснюватись спеціально визначеними правоохоронними органами, 
уповноваженими на такі функції, що мають в арсеналі спеціально підготовлених 
спеціалістів, техніку, засоби для боротьби із складними правопорушеннями. 

Для протидії корупційним проявам, як тіньової альтернативи оплатним 
адміністративним послугам, очевидно необхідно створити умови, на рівні надання 
адміністративних послуг,за які справляється плата до відповідного бюджету. Якщо буде 
чітко врегульована процедура надання оплатних адміністративних послуг зникне 
необхідність платити державному службовцю. 

В той же час, ми можемо виділити декілька рівнів корупції: 
- побутовий; 
- деліктовизначений; 
- політичний. 
Взаємодію цих рівнів можна побачити на схемі (схема 1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Рівні корупційних відносин 
 
Політична корупція, як правило, проявляється на найвищих рівнях державної 

влади, і, практично, боротись з нею дуже тяжко. Такі прояви добре маскуються, їх 
неможливо притягнути до відповідальності, так, як всі дії закріплюються на рівні 
законодавчих актів. Наприклад, для отримання певних преференцій, група впливових 
політиків лобіює питання щодо надання податкових пільг певному суб’єкту чи галузі. Як 
правило, саме найбільші учасники бізнесових груп фінансують питання прийняття таких 
законів, виділяючи на такі проекти значні кошти. Іншим прикладом може слугувати 
встановлення спеціальних обмежень для іноземних товарів. З однієї сторони говорячи про 
захист вітчизняного виробника створюються певні умови для отримання цим виробником 
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надприбутків, якими він ділиться із політиками. Протидіяти таким проявам корупційних 
схем досить тяжко, а то і просто неможливо з багатьох причин. Основним дієвим 
елементом в протидії політичного рівня корупційних відносин – це відкрите громадянське 
суспільство, з добре розвинутими інститутами громадського контролю та нагляду. 
Створення загальної політичної атмосфери, при якій політики, державні діячі найвищих 
рівнів, мають бути увільнені від виконання своїх обов’язків, якщо громадські організації 
вкажуть на факти що мають корупційні ознаки. Практика показує, що притягнути до 
відповідальності таких осіб неможливо тому що вони самі створюють такі правові норми, 
які забезпечують можливість отримати надприбутки, і в то й же час працювати згідно 
чинного законодавства. 

Деліктовизначений рівень корупційних відносин, це рівень, який визначений 
багатьма міжнародними документами щодо боротьби з корупцією на міжнародному рівні, 
в кожній країні створена своя антикорупційна законодавча база, криміналізовані певні дії.  

Рівень побутових корупційних взаємовідносин лежить в самій основі суспільних 
відносин, і багато в чому залежить від ставлення кожної людини до тієї чи іншої 
обставини, події. Досить часто, самі корупційні відносини закладені в традиціях. 
Наприклад, народилась дитина, коли її забирають із пологового будинку, медсестрі, що 
винесла дитину дарують квіти, цукерки, спиртне тощо; вчительці на свято першого 
вересня дарують квіти цукерки, медсестрі, що зробила укол – шоколад, секретарю в 
приймальній, щоб потрапити на прийом до керівництва – знову презент. Це ті, традиційні 
для багатьох знаки уваги, що є основою проявів корупційної поведінки.  

Стала досить явним необхідність боротьби з таким ганебним явищем, як корупція 
на всіх рівнях життя громадян України. Після «революції гідності» 2014 року активісти 
громадянського суспільства вийшли із вимогами щодо кардинальної зміни всього 
державного апарату та недопущення до влади представників минулої владної команди. 
Для вирішення такого завдання було запропоновано застосування юридичного інституту - 
люстрація. Під тиском громадськості Верховною Радою України було прийнято закон 
«Про очищення влади», який визначає правові та організаційні засади проведення 
очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, 
верховенства права та прав людини в Україні. 

Основним завданням даного нормативного акту було визначено встановлення 
юридичного інституту люстрації, яка здійснюється з метою недопущення до участі в 
управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю 
здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади 
Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони 
України або протиправне порушення прав і свобод людини. В той же час, під положення 
щодо люстрації попали і ті, що починали свою діяльність в СРСР та були представниками 
комуністичної партії. 

Європейський досвід застосування люстрації, як елементу юстиційних відносин в 
державі має свої особливості. Цілий ряд держав, особливо тих, що змінили вектор 
розвитку із соціалістичного на демократичний розвиток, застосовували люстрацію, як 
інструмент недопущення до влади осіб, які були пов’язані із попередньою владою, із 
спеціальними правоохоронними службами, були представниками певної партійної 
приналежності тощо. Проте слід відверто сказати, що в одних випадках ці норми мали 
тимчасовий ефект, а з часом положення нормативних актів про люстрацію скасовувались 
судовими рішеннями, чи просто застосування норм гальмувалось на всіх рівнях 
державного апарату або люстрація була пов’язана із виключно конкретною групою осіб, 
що конкретизувалось у нормативному акті. 

Так люстрація в Польщі стосувалась виключно до осіб, що співпрацювали з 
органами безпеки. Проте, норми розповсюджувались не тільки на держслужбовців, а і на 
тих, що мали можливість впливати на світогляд громадян – освітян та журналістів. 
Люстрація в Чехословаччині була направлена проти комуністичної номенклатури від 
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районного рівня та вище, співробітників та агентів таємної поліції. Люстрація в даній 
державі регламентувалась законом «Про незаконність комуністичного режиму». В 
Угорщині питання люстрації фактично зводилось до кримінальної відповідальності за 
співпрацю з комуністичним режимом, проте через досить короткий час, дана норма була 
ліквідована і фактично звелась виключно до широко інформування про осіб, що 
співпрацювали з органами держбезпеки комуністичного режиму. Тому юридичної 
відповідальності в Угорщині не встановлено, фактично існує тільки моральний осуд 
громадськості. Після об’єднання Німеччини положення про люстрацію було застосовано 
до близько 150 тисяч осіб, які працювали або співпрацювали із спецслужбою 
соціалістичної Німеччини. У Литві та Латвії питання очищення влади було направлено на 
процедуру перевірки кандидатів на обрання в парламенти цих країн, та недопущення 
кандидатів що співпрацювали із спецслужбами СРСР. 

Найбільш схожу за трактуванням з українською норму права щодо люстрації було 
застосовано у Єгипті, де законом було встановлено ізоляцію щодо соратників Хосні 
Мубарака а через рік додано і соратників президента Мохаммеда Мурсі. Саме 
приналежність до команди конкретної особи стали визначальними для встановлення 
застосування конкретної норми права, визначеного законом. 

Чи готові громадяни України до такого жорсткого застосування норм, 
передбачених законодавством про очищення влади? Дослідження проведені 
Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного центру перспективних 
досліджень (МЦПД) доводять, що переважна більшість опитаних - 71% - вважають, що 
люстрація повинна стосуватись осіб, які були причетні до корупції та протиправних дій 
незалежно від політичної орієнтації і часу перебування при владі. Серед основних 
критеріїв, за якими повинна проводитися люстрація в Україні, більше половини опитаних 
(54%) назвали причетність до корупційних схем. Значно менше (10%) зазначали, що 
основним критерієм люстрації має бути причетність особи до політичної корупції, зміни 
політичної орієнтації, 7% – причетність до певної ідеології, яка, на їх думку, може 
шкодити країні, 6% – причетність до порушення прав людини під час недавніх акцій 
протесту. Водночас, 10% респондентів висловились проти проведення люстрації, оскільки 
вона ще більше дестабілізує ситуацію в країні. 12% – не змогли визначитись [3]. 

Які висновки можна зробити із даного дослідження. Це те, що більшість громадян 
вбачають необхідність боротьби із корупцією, а не покарання за приналежність до окремої 
партії, чи зайняття посади в певний історичний період розвитку держави. Багато галасу, 
багато політичних заяв та медійних повідомлень про необхідність проведення люстрації – 
а цифри свідчать про інше: станом на вересень 2015 року відповідно до законодавства про 
очищення влади в Україні було відсторонено від своїх посад близько 700 чиновників [4]. 

Наступний висновок – люстрація повинна стосуватись тих чиновників, що були 
задіяні в корупційних схемах. А саме в схемах які допомагали незаконно збагачуватись не 
просто конкретним особам, що визначаються законом, а і збагачувались особисто. 
Сучасна система проведення перевірки щодо очищення влади не дає ефективного 
результату. Так згідно офіційного сайту Міністерства юстиції України станом на вересень 
2015 року перевірку пройшли вже близько ста тисяч службовців. Якщо відняти від 
загальної кількості службовців, що підпадали під люстрацію осіб, посади яких визначено 
в законодавстві конкретно, то виходить, що ефективність перевірки складає менше 0,1 
відсотка. При цьому відзначимо, що в європейських державах ефективність таких 
перевірок вважалось неефективним, якщо вони складали менше 3 відсотків. Тому 
виявляється, що чиновники, які пройшли перевірку досить часто були учасниками 
корупційних схем, мають активи, що не можуть бути підтвердженні деклараціями про 
доходи. Такі чиновники залишились на владних посадах, користуються майном, нажитим 
завдяки корупційним схемам, що підриває довіру до влади, до намагань проведення 
реформ в державі, до боротьби з корупцією в державі.  



 86

Очевидно, що перевірки чиновників відповідно до законодавства про очищення 
влади повинно проводитись в комплексі із декларуванням про доходи та затрати. Саме 
декларування затратної частини службовців повинно стати одним із елементів дієвої 
системи протидії корупції та елементом люстраційних процесів в державі. 

Неможливість підтвердження відповідності належного майна службовця та 
близьких родичів його офіційним доходам – це основний чинник люстрації такого 
чиновника. 

Тому можна зробити висновок, що люстрація, як інструмент боротьби із корупцією 
у владних ешелонах стане дієвою тільки тоді, коли більшість громадян побачать 
доцільність та справедливість застосування такого караючого інституційного інструменту. 
Для ефективного застосування люстрації, як інструменту протидії корупції, необхідно 
застосування комплексу заходів, серед яких, одне з важливих місць повинна зайняти 
процедура декларування доходів та витрат громадян із обов’язковим підтвердженням 
своїх затрат. Сучасна ситуація в країні потребує запровадження юридичного інституту 
доведення кожною публічною особою, кожним державним службовцем наявність своїх 
активів та відповідність затрат доходам. Наголошуємо, що це повинно бути не завданням 
правоохоронних органів, що здійснюють свою діяльність в сфері боротьби з корупцією а 
службовці та публічні особи повинні довести законність наявних активів. В іншому 
випадку особа повинна підпадати під норми дії закону «Про очищення влади» а 
непідтверджені активи підлягають спеціальній конфіскації. 
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Abstract. In the article greater focus is placed on the fact that the judicial decisions of the constitutional 
Court of Ukraine should be construed as a source of legal regulation in Ukraine’s Higher Administrative Court 
practice (hereinafter – UHAC). 
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До особливої форми правотворчості[1] у сфері регулювання суспільних відносин 
щодо організації та функціонування Вищого адміністративного суду України (надалі – 
ВАСУ) треба віднести рішення єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні – 
Конституційного Суду України, зокрема, рішення, прийняті цим судовим органом у 
справах щодо відповідності Основному Закону України законів та інших нормативно-
правових актів, які регламентують організацію та діяльність ВАСУ, а також рішення з 
питань тлумачення Конституції і законів України. 

У ряді своїх рішень Конституційний Суд України опосередковано впливає на 
нормативно-правову регламентацію цих правовідносин, спеціально не зазначаючи, що 
йдеться про повноваження чи діяльність саме ВАСУ. Проте застосовуючи поняття «суди», 
«судочинство», «повноваження суду» тощо як узагальнюючі, Конституційний Суд 
України звісно інтерпретує ті чи інші положення Конституції та законів України стосовно 
кола повноважень та специфіки їх реалізації в діяльності ВАСУ.  

Втім, з нашої точки зору, за будь-якого науково-правового підходу, очевидним 
виглядає висновок щодо того, що рішення Конституційного Суду України мають неабияке 
значення для інституціалізації та поступального розвитку ВАСУ як вищого 
спеціалізованого судового органу в державі, а так само і для розвитку чинного 
законодавства, що забезпечує його організацію та належне функціонування.  

Загалом, у науковій юридичній літературі можна відзначити досить солідний за 
обсягом та ґрунтовністю викладеного матеріалу блок публікацій, присвячений статусові 
правових актів (рішень та висновків) Конституційного Суду України у правовій системі 
держави (публікації Ю.Г. Барабаша[2], А.О. Селіванова[3; 4], О.В. Скрипнюка[5], 
І.Д. Сліденка[6], П.Б. Стецюка[7], В.П. Тихого[8], С.В. Шевчука[9] та ін.) та відносно 
менший блок публікацій – низку досліджень, у яких спеціально проаналізовано вплив 
актів Конституційного Суду України на становлення і розвиток законодавства, що 
безпосередньо врегульовує організацію та діяльність ВАСУ (публікації С.І. Глущенко[10], 
О.М. Пасенюка[11], Я.С. Рябченко[12], М.І. Смоковича[13; 14], Т.М. Слінько[15], 
Н.Є. Хлібороб[16], М.І. Цуркана[17] та ін.).  

Попри те, що протягом часу функціонування Конституційного Суду України (з 
1996 р.) ним ухвалено значне число рішень, які спрямовані на вдосконалення правового 
регулювання відносин щодо організації і діяльності ВАСУ, дотепер не було проведено 
ґрунтовного наукового осмислення їх змісту, значення у системі права та вирішенні 
питань підвищення ефективності функціонування системи адміністративного судочинства 
і Вищого адмінсуду України зокрема. Це і обумовлює актуальність дослідження змісту 
правових позицій єдиного органу конституційної юрисдикції в Українській державі 
стосовно офіційного тлумачення ключових та проблемних положень законодавства, що 
врегульовує організацію та діяльність ВАСУ. Тому проаналізуємо такі рішення 
докладніше.  

Так, відповідно до Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційним зверненням громадянки Дзюби Г.П. щодо офіційного тлумачення 
частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального 
кодексу України (справа громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді 
неправомірних дій посадової особи) від 25.11.1997 р. Конституційний Суд України 
дійшов висновку, що однією з найважливіших тенденцій розвитку законів у галузі 
судового захисту прав людини є розширення такої сфери захисту, в тому числі судового 
контролю за правомірністю і обґрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. При 
цьому головним обов’язком держави згідно зі ст. 3 Конституції України є утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини, а звернення до суду для захисту конституційних прав 
і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України 
гарантується (ст. 8 Конституції України). 
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Конституційний Суд України також зробив висновок, що законодавством 
установлено принцип, відповідно до якого в суді можуть оскаржуватися будь-які рішення, 
дії та бездіяльність, що зачіпають механізм реалізації конституційного права особи на 
судовий захист. Виходячи з цього, ч. 2 ст. 55 Конституції України інтерпретовано так, що 
кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства має гарантоване 
державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-
якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових 
осіб, якщо згадані особи вважають, що ці рішення, дія чи бездіяльність порушують або 
ущемляють права і свободи громадянина України, іноземця, особи без громадянства чи 
перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді. Такі скарги, 
на думку Конституційного Суду України, підлягають безпосередньому розгляду в судах 
незалежно від того, що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок 
їх розгляду (оскарження до органу, посадової особи вищого рівня по відношенню до того 
органу і посадової особи, що прийняли рішення, вчинили дії або допустили бездіяльність), 
а подання скарги до органу, посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню 
цих рішень, дій чи бездіяльності до суду[18]. 

З викладених правових позицій Конституційного Суду України випливає, що, 
зокрема, ВАСУ: 1) повинен враховувати зміст таких правових позицій; 2) оскарженню, 
зокрема в адміністративному порядку, підлягають рішення, дії чи бездіяльність будь-
якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових 
осіб, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх 
рішення, дія чи бездіяльність порушують або ущемляють права і свободи громадянина 
України, іноземця, особи без громадянства чи перешкоджають їх здійсненню (при цьому 
має враховуватися порядок розмежування судових юрисдикцій у судах загальної 
юрисдикції, встановлений відповідними процесуальними кодексами); 3) відповідні скарги 
підлягають безпосередньому розгляду, зокрема і в ВАСУ, незалежно від того, що 
прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду (оскарження 
до органу, посадової особи вищого рівня по відношенню до того органу і посадової особи, 
що прийняли рішення, вчинили дії або допустили бездіяльність); 4) подання такої скарги 
до органу, посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій чи 
бездіяльності до ВАСУ. 

Водночас варто також звернути увагу на те, що Конституційний Суд України 
своїми рішеннями часто фіксує межі здійснення прав як людини і громадянина, так і 
спеціальних суб’єктів, зокрема у ході судового захисту їх прав. Так, згідно з Рішенням 
Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду 
України та Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції 
України та статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» 
(справа про запити народних депутатів України) від 19.05.1999 р. №4-рп/99 було, зокрема, 
зазначено, що звернення народного депутата України з вимогою чи пропозицією до судів, 
голів судів або безпосередньо до суддів саме з питань здійснення правосуддя у тих чи 
інших конкретних справах є неприпустимим[19]. Цілком очевидно, що така універсальна 
формула стосується і порядку звернень народного депутата України до ВАСУ, його 
голови чи суддів з викладенням у таких зверненнях вимог чи пропозицій до суду (суддів), 
що може вплинути на реалізацію останнім функції правосуддя в адміністративних спорах.  

Вагоме значення для належного функціонування ВАСУ та забезпечення 
незалежності й ефективності його діяльності, як ми уже зазначали, має державне 
фінансування цього судового органу. Відповідно до Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 19, 42 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 1999 рік» (справа про фінансування судів) 
від 24.06.1999 р. №6-рп/99 важливим у механізмі забезпечення такої гарантії є 
встановлений ч. 1 ст. 130 Конституції України обов’язок держави забезпечувати 
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фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів шляхом 
окремого визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання судів. 
Зрозуміло, що і централізований порядок фінансування ВАСУ з Державного бюджету 
України в обсягах, які мають забезпечувати належні економічні умови для повного і 
незалежного здійснення цим органом правосуддя, фінансування потреб суду (витрати на 
розгляд судових справ, комунальні послуги, ремонт і охорону судових приміщень, 
придбання оргтехніки, поштові витрати тощо) має обмежити будь-який вплив на суд і 
спрямований на гарантування судової діяльності на основі принципів і приписів 
Конституції України[20].  

Вважаємо, що за такої інтерпретації конституційних норм у відповідному Рішенні 
Конституційного Суду України: 1) унеможливлюється фінансування Вищого адмінсуду 
України з інших, окрім Державний бюджет України, джерел та правове закріплення 
такого фінансування будь-яким нормативно-правовим актом; 2) бюджетне фінансування 
ВАСУ має визначатися на рівні закону України Верховною Радою України в достатніх 
обсягах при тому, що необхідні витрати з Державного бюджету України на суд не можуть 
скорочуватися нижче того рівня, який забезпечує можливість повного і незалежного 
здійснення ним правосуддя згідно із законом, тобто рівня, який не забезпечує виконання 
вимог ст. 130 Конституції України щодо фінансування суду; 3) неможливим є зменшення 
обсягів такого фінансування суду іншими органами державної влади на рівні підзаконних 
нормативно-правових актів; 4) установлення такого рівня фінансування є обов’язком 
Верховної Ради України, до повноважень якої належить затвердження Державного 
бюджету України, внесення до нього змін та контроль за його виконанням (п. 4 ч. 1 ст. 85 
Конституції України), а його реалізація – обов’язком Кабінету Міністрів України, який 
забезпечує виконання бюджету (п. 6 ст. 116 Конституції України). Таким чином, цим 
Рішенням Конституційний Суд України «програмує» не лише діяльність власне ВАСУ, а 
й відповідну правотворчу діяльність Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо забезпечення йому належних умов для здійснення правосуддя в 
адміністративних справах, віднесених до його відання законом. 

У системному зв’язку з вищезгаданим Рішенням Конституційного Суду України 
слід розглядати і його Рішення у справі за конституційними поданнями Вищого 
господарського суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої 
статті 130 Конституції України (справа про фінансове забезпечення діяльності судів) від 
11.03.2010 р. №7-рп/2010. Відповідно до його положень фінансування ВАСУ: 1) повинне 
забезпечуватися державою виключно за рахунок коштів Державного бюджету України; 
2) від імені держави забезпечення фінансування цього судового органу здійснюють 
Кабінет Міністрів України шляхом розроблення та подання до Верховної Ради України 
проекту закону про Державний бюджет України та Верховна Рада України шляхом 
затвердження Державного бюджету України виключно законом України, здійснення 
контролю за його виконанням і прийняття рішення щодо звіту про його виконання; 3) у 
Державному бюджеті України мають визначатися окремо для ВАСУ видатки на його 
утримання не нижче рівня, що надає можливість незалежного здійснення правосуддя, з 
подальшим забезпеченням повного і своєчасного виділення таких видатків; 4) органи 
виконавчої влади беруть участь в організаційному забезпеченні функціонування ВАСУ і 
діяльності його суддів у випадках та в порядку, передбачених Конституцією України та 
законами України[21]. 

У Рішенні в справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
положень абзаців третього, четвертого, п’ятого статті 248-3 Цивільного процесуального 
кодексу України та за конституційними зверненнями громадян Будинської Світлани 
Олександрівни і Ковриги Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення 
положення абзацу четвертого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України 
справа щодо конституційності статті 248-3 ЦПК України) від 23.05.2001 р. №6-рп/2001 
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Конституційний Суд України звернув увагу на те, що: 1) процесуальні акти і дії суддів, які 
стосуються вирішення питань підвідомчості судам спорів, порушення і відкриття справ, 
підготовки їх до розгляду, судовий розгляд справ у першій інстанції, в касаційному і 
наглядовому порядку та прийняття по них судових рішень належать до сфери правосуддя 
і можуть бути оскаржені лише в судовому порядку відповідно до процесуального 
законодавства України; 2) позасудовий порядок оскарження актів і дій суддів, які 
стосуються здійснення правосуддя, неможливий; 3) акти, дії або бездіяльність посадових і 
службових осіб органів судової влади, що належать до сфери управлінської діяльності, 
можуть бути оскаржені до суду на загальних підставах у порядку, визначеному 
процесуальним законодавством України[22]. З цих правових позицій єдиного органу 
конституційної юрисдикції в державі випливають такі важливі висновки, зокрема, для 
організації та діяльності ВАСУ: 1) процесуальні рішення цього судового органу належать 
до сфери правосуддя і можуть бути оскаржені лише в судовому порядку відповідно до 
процесуального законодавства України; 2) виключається позасудовий порядок 
оскарження актів і дій суддів цього судового органу; 3) акти, дії або бездіяльність 
внутрішньоуправлінського характеру (тобто в межах організації роботи самого суду) 
суддів ВАСУ, які перебувають на адміністративних посадах, можуть бути оскаржені до 
суду на загальних підставах у порядку, визначеному процесуальним законодавством 
України (залежно від підвідомчості відповідної категорії справ). 

Суттєве значення для забезпечення діяльності ВАСУ мало Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних 
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 3 
частини другої статті 18, статей 32, 33, 34, 35, 36, 37, підпункту 5 пункту 3 розділу VII 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій України» (справа 
про Касаційний суд України) від 11.12.2003 р. №20-рп/2003[23]. Цим Рішенням 
Конституційний Суд України зробив, зокрема, вагомий крок до визнання вищих 
спеціалізованих судів України (а, відповідно, і ВАСУ) судами касаційної інстанції та, 
відповідно, унеможливив існування окремого Касаційного суду України в судовій системі 
держави, про що ми уже побіжно згадували.  

На думку Конституційного Суду України, «системний аналіз положень частин 
другої, третьої, четвертої статті 125 і пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції 
України засвідчує, що побудова системи судів загальної юрисдикції узгоджується зі 
стадіями судочинства, відповідними формами провадження (зокрема, в апеляційній і 
касаційній інстанціях).  

За змістом цих положень апеляційною інстанцією названі апеляційні суди, а 
касаційне провадження може здійснюватися у відповідних судах, визначених статтею 125 
Конституції України. Внутрішня організація і порядок діяльності судових органів, 
повноваження та кількість судових інстанцій, склад суду при відправленні правосуддя 
тощо на основі конституційних засад судоустрою і судочинства визначаються виключно 
законом згідно з пунктом 14 частини першої статті 92 Конституції України». Для 
діяльності ВАСУ, у сенсі цих висновків, важливим видається чітке окреслення основних 
положень, що мають бути унормовані виключно на рівні закону: 1) внутрішня організація; 
2) порядок діяльності суду; 3) його повноваження; 4) склад суду при відправленні 
правосуддя. 

Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої 
статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус 
суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 01.12.2004 р. 
№19-рп/2004 зроблено наголос на тлумаченні конституційних норм для окреслення змісту 
принципу незалежності суддів. У цьому сенсі для належної організації ВАСУ важливими 
видаються такі висновки: 1) забороняється вчинення щодо суддів цього суду будь-яких 
дій незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, установ та організацій, 
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органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, громадян та їх 
об’єднань, юридичних осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних 
обов’язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення тощо; 2) заборона впливу 
на суддів у будь-який спосіб поширюється на весь час їх перебування на посаді судді; 
3) невід’ємною складовою правового статусу суддів ВАСУ є незалежність суддів, що 
забезпечується рядом гарантій та умов (особливим порядком їх обрання або призначення 
на посаду та звільнення з посади; забороною будь-якого впливу на суддів; захистом їх 
професійних інтересів; особливим порядком притягнення суддів до дисциплінарної 
відповідальності; забезпеченням державою особистої безпеки суддів та їхніх сімей; 
гарантуванням фінансування та належних умов для функціонування судів і діяльності 
суддів, їх правового і соціального захисту; забороною суддям належати до політичних 
партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати 
представницький мандат, займатися за сумісництвом певними видами діяльності; 
притягненням до юридичної відповідальності винних осіб за неповагу до суддів і суду; 
суддівським самоврядуванням); 4) одним із елементів правового статусу суддів Вищого 
адмінсуду України є недоторканність, яка виступає не в якості особистого привілею, а має 
публічно-правове призначення – забезпечити здійснення правосуддя неупередженим, 
безстороннім і справедливим судом; 5) забороняється зниження рівня гарантій 
незалежності і недоторканності суддів ВАСУ в разі прийняття нових законів або внесення 
змін до чинних законів[24]. На підставі аналізу окремих правових позицій 
Конституційного Суду України, викладених у його рішеннях по справах, які так чи інакше 
стосувалися законодавства, що врегульовує різні аспекти організації та діяльності ВАСУ, 
можна зробити і висновок, що рішення Конституційного Суду України відіграють роль 
своєрідного «індикатора» найсуттєвіших проблем, пов’язаних з формуванням і розвитком 
законодавства, що регулює організацію та діяльність ВАСУ. Разом з тим ми приєднуємося 
до думки, що ці акти Конституційного Суду України не мають самостійного значення, а 
відіграють свою роль лише в ході застосування відповідних законодавчих актів, 
роз’яснювати зміст яких вони покликані. Рішення Конституційного Суду України не 
підміняють і не можуть (не повинні) підміняти законодавчі акти в галузі регулювання 
організації та діяльності ВАСУ, виконуючи по суті «допоміжну» (але аж ніяк не первинну, 
безпосередню) роль у правовому регулюванні відповідних правовідносин[1]. Водночас 
вони виконують і певну функцію в аспекті законодавчих зусиль у напрямі посилення 
конституційної законності правового статусу Вищого адмінсуду України[25]. 
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Анотація. У статті проаналізовано функцію контролю органів публічної адміністрації у сфері 

земельних відносин, її ефективність для забезпечення реалізації державної політики у галузі земельних 
відносин.  

Ключові слова: земельні відносини, функція контролю, публічна адміністрація, державний 
контроль, самоврядний контроль, громадський контроль, охорона та відтворення земель.  
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Постановка проблеми. Розвиток українського суспільства в умовах глобалізації та 

євроінтеграції зумовлює потребу розробки нового підходу до реалізації державної 
політики у сфері земельних відносин. Одним із ключових завдань публічної адміністрації, 
яке повинно стати інструментом гармонізації приватних інтересів землекористувачів і 
публічних інтересів громадянського суспільства стає питання ефективного контролю за 
використанням та охороною земель. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Питання контролю у сфері земельних 
відносин були предметом наукових досліджень багатьох науковців. Заслуговують на увагу 
праці багатьох вчених, зокрема: В.І. Андрейцева , О. Андрійка, М.Т. Білухи, Ю.П. Битяка, 
В.М. Гаращука, А.П. Гетьмана В.І. Курила, П.Ф. Кулинича, А.М. Мірошниченка, М.В. 
Шульги, В.В. Хохуляка, С,І, Хом’яченка. Однак, з урахуванням постійних законодавчих 
змін, комплексного дослідження потребує питання функції контролю органів публічного 
адміністрування у сфері земельних відносин. 

Мета публікації - проаналізувати функцію контролю органів публічної 
адміністрації у сфері земельних відносин на сучасному етапі, її ефективність для 
забезпечення реалізації державної політики у галузі земельних відносин. 

Виклад основного матеріалу. Публічне адміністрування у сфері використання та 
охорони земель визначається як організаційно-правова діяльність уповноважених органів 
влади із забезпечення раціонального використання землі власниками та користувачами 
земельних ділянок, а також іншими суб’єктами земельних правовідносин відповідно до 
вимог земельного законодавства України [1, с. 287]. 

Зміст публічного адміністрування розкривається, зокрема, через зміст і характер 
функцій, які реалізуються у процесі такої діяльності.  

Функції публічної адміністрації – це головні напрями і види діяльності публічної 
адміністрації, зумовлені її завданнями і цілями.  

Здійснення функцій органами публічної адміністрації залежить від їхньої 
компетенції. Компетенція органів публічної адміністрації у науці визначається як 
юридичне відображення покладених на них функцій у спеціальних, так званих 
компетенційних нормативно-правових актах шляхом закріплення цілей, завдань і 
необхідного для їх реалізації державно-владних повноважень [2, с. 265]. Компетенція як 
складна правова категорія  включає предмет відання та повноваження [3, с. 175]. 
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При характеристиці компетенції органу публічної адміністрації, державно-владні 
повноваження розглядаються як комплекс прав і обов'язків, визначених відповідним 
органом державної влади (Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом 
Міністрів України тощо) у певних нормативно-правових актах. [2, с. 120] 

У науковій літературі існує багато класифікацій функцій публічної адміністрації, 
зокрема: поділ на основні та додаткові, постійні і тимчасові, внутрішні та зовнішні тощо. 
Основні функції визначаються як універсальні види (напрями) діяльності суб’єктів 
публічного адміністрування, у межах яких вирішуються найбільш загальні завдання, що 
мають відношення до усіх суб’єктів і об’єктів. Безперечно, функція контролю є однією із 
найважливіших функцій публічної адміністрації нарівні із соціальною, економічною, 
екологічною, культурною тощо. 

Поняття контрольної функції публічної адміністрації, за визначенням професора 
О. Андрійка, полягає у спостереженні та перевірці суспільної системи й усіх елементів 
відповідно до визначених напрямків, а також у попередженні та виправлені можливих 
помилок і неправомірних дій, що перешкоджають такому розвитку [4, с. 349]. 

Професор Ю.П. Битяк називає контроль «основним способом забезпечення 
законності і дисципліни у державному управлінні, одним із найважливіших елементів 
державного управління... одним з основних дисциплінуючих чинників поведінки 
громадян [5, с. 240]. 

У свою чергу, М.Т. Білуха наголошує, що функція контролю дає можливість 
отримувати оперативну інформацію, яка об’єктивно відтворює становище на 
підконтрольних об’єктах, відповідність їх діяльності програмі; виявити недоліки в 
рішеннях, які приймаються, організації виконання, способах і засобах їх реалізації; 
вивчити ділові якості працівників [6, с. 6] 

Отже, контрольна функція публічної адміністрації є таким напрямом і видом 
діяльності публічної адміністрації, яка полягає у забезпеченні правопорядку та законності, 
попередженні та виявленні неправомірних дій шляхом чітко визначених механізмів та 
методів здійснення контролю. 

Важливим елементом вивчення контролю є його класифікація. Класифікація 
контролю здійснюється за різними ознаками, зокрема за характером і обсягом 
контрольних повноважень (загальний і спеціальний контроль); за часом проведення 
контролю (попередній, поточний, подальший контроль); за характером організаційних 
зв’язків суб’єкта контролю з підконтрольним об’єктом ( зовнішній і внутрішній 
контроль); за суб’єктами, що здійснюють контроль (внутрішній адміністративний 
контроль, парламентський контроль, судовий контроль) та ін. [4, с. 352-355]. 

Ю.П. Битяк класифікує контроль за такими критеріями, як органи, які його 
здійснюють; сфера діяльності, яка підлягає контролю; форми його проведення [5, с. 239]. 

Розширену класифікацію контролю пропонує В.М. Гаращук, до критеріїв якої 
відносить: органи, які його здійснюють, підконтрольні об’єкти, сферу діяльності, яка 
підлягає контролю; предметну сферу діяльності, яка підлягає контролю; форми 
проведення; напрямки втручання в оперативну діяльність підконтрольної структури; 
ступень втручання в оперативну діяльність підконтрольного органу; час проведення; 
обсяг видів діяльності підконтрольної структури, які досліджуються [7, с. 195 ]. 

У сфері земельних відносин особливої уваги заслуговує класифікація контролю 
залежно від суб’єктів, які його здійснюють.  

За суб’єктами, які здійснюють контроль, земельне законодавство виділяє три 
форми контролю: державний, самоврядний і громадський. Усі вони тісно пов’язані між 
собою і основною їх метою є додержання вимог чинного законодавства у сфері земельних 
відносин. 

Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється органами 
публічної адміністрації, у межах покладених на них завдань, функцій та повноважень, 
визначених законом. Спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої 



 95

влади, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель є: 
Державна інспекція сільського господарства України, яка забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, Державна 
екологічна інспекція, яка забезпечує реалізацію державної політики із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Державні 
інспектори складають акти  перевірок чи протоколи про адміністративні правопорушення 
у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону 
земель та розглядають відповідно до законодавства справи про адміністративні 
правопорушення, а також подають в установленому  законодавством України порядку до 
відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до 
відповідальності [8]. 

Ще одним контролюючим суб’єктом, визначеним у чинному законодавстві, є 
Державна установа « Інститут охорони ґрунтів України» , що входить до сфери 
управління Міністерства аграрної політики і продовольства України і є підзвітна йому), 
яка здійснює моніторинг родючості ґрунтів земель сільськогосподарського призначення 
та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення. Відповідно до 
положення про Державну установу « Інститут охорони ґрунтів України» вона бере участь 
у проведенні перевірок суб’єктів господарювання з питань віднесених до її компетенції, 
проводить заходи щодо збору, аналізу і опрацювання інформації про якісний стан ґрунтів 
та їх ерозійну безпеку, забруднення ґрунтів важкими металами, радіонуклідами, 
залишковими кількостями пестицидів та агрохімікатів, іншими токсичними речовинами 
техногенного та природного походження [8]. Установа безпосередньо не здійснює 
контроль, а надає інформацію та вносить пропозиції уповноваженому органу управління 
щодо обмеження, тимчасового припинення робіт із порушенням законодавства. 

Отже, Державна інспекція сільського господарства України та Державна 
екологічна інспекція наділені чіткими функціональними повноваженнями щодо 
здійснення державного контролю у сфері земельних відносин, а Державна установа « 
Інститут охорони ґрунтів України» виступає посередником, інформаційною системою для 
комплексної оцінки та прогнозування стану земель, в її компетенцію не входить 
здійснення безпосереднього контролю. 

Варто відзначити й інші органи державної влади, які наділені певними 
повноваженнями щодо здійснення державного контролю у сфері земельних відносин: 
Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 
місцеві органи державної виконавчої влади – державні адміністрації в областях, районах 
областей, містах Києві та Севастополі та районах цих міст, а також суб’єкти законодавчої 
влади (парламентський контроль) та судової влади (судовий контроль). Контрольними 
повноваженнями у сфері земельних відносин наділений і Президент України.  

Верховна Рада України відповідно до наданих їй Конституцією України 
повноважень, безпосередньо або через створені нею органи (парламентський Комітет з 
питань аграрної політики і земельних відносин, тимчасові спеціальні комісії, тимчасові 
слідчі комісії, Рахункову палату, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини) 
здійснює контроль та (або) нагляд за забезпеченням конституційних прав, свобод і 
обов'язків громадян України, додержанням законів та інших актів, які вона приймає, 
виконанням загальнодержавних програм і Державного бюджету України, діяльністю 
органів, а також посадових осіб, яких вона обирає, призначає або затверджує. Особливість 
парламентського контролю полягає у тому, що він реалізується під час законотворчої 
діяльності (прийняття законодавчих актів, зокрема і тих, які передбачають різні види та 
форми контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин).  

Ще одним суб’єктом, наділеним контрольними повноваженнями у сфері земельних 
відносин, який, на наш погляд, варто відзначити, є судова влада. Контрольна діяльність 
суду полягає у розв'язанні певного правового спору. Однією із особливостей контрольної 
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діяльності суду є те, що вона,  по-перше, носить періодичний характер, оскільки 
здійснюється не постійно, а лише під час: розгляду кримінальних, адміністративних, 
цивільних, господарських та ін. справ; розгляду скарг та позовів осіб, які звернулися до 
суд; по-друге, реалізується під час прийняття окремої ухвали, що має загальнообов'язкову 
силу [8, с. 104]. 

Повноваження, якими наділені вищенаведені органи, більше подібні до наглядових. 
Головне, на думку В.М. Гаращука, що відрізняє контроль від нагляду, це те, що 
контролюючий орган  на відміну від наглядового, має право втручатися в оперативну 
діяльність підконтрольного, а також те, що контролюючі органи мають право притягувати 
винних до юридичної відповідальності. Втручання в оперативну діяльність 
підконтрольного органу та право самостійно притягувати винних осіб до юридичної 
відповідальності і становлять основні відмінності контролю від нагляду [7, с. 204]. 

Отже, державний контроль у сфері земельних відносин здійснюється органами 
державної влади (законодавчої, виконавчої та судової) суб'єкти якої наділені різним 
обсягом контрольно-наглядових повноважень, які спрямовані на забезпечення додержання 
норм чинного земельного законодавства. 

Спільну правову природу з державним контролем у сфері використання та охорони 
земель має самоврядний контроль. Це зумовлено необхідністю реалізації земельних 
інтересів українського народу – через діяльність публічної адміністрації – органів 
державної влади й органів місцевого самоврядування, адже конституційна модель 
публічної влади в Україні передбачає існування місцевого самоврядування як окремої її 
форми, що володіє певним ступенем самостійності [10, с.109].  

На відміну від органів, які здійснюють державний контроль, органи місцевого 
самоврядування наділені лише окремими повноваженнями, які дозволяють їм 
опосередковано здійснювати самоврядний контроль у галузі земельних відносин у межах 
їх територій. Разом із тим, варто зазначити, районні та обласні ради безпосередньо не 
здійснюють контроль за використанням і охороною земель, а вирішують загальні питання 
регулювання земельних відносин, делегуючи функції безпосереднього контролю за 
використанням і охороною земель відповідним місцевим державним адміністраціям. 
(ст.ст. 43, 44 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні») [11]. Варто акцентувати 
увагу на тому, що чинне земельне законодавство лише визначає суб’єктів самоврядного 
контролю, а не визначає процедуру здійснення зазначеного контролю. Не існує 
затверджених положень, методик, інструкцій щодо його здійснення. Зазначені суб’єкти 
мають можливість здійснювати лише моніторинг правопорушень у сфері охорони та 
використання земель і подавати отриману інформацію до контролюючих та 
правоохоронних органів. Здавалося самоврядний контроль є одним із тих, що дає змогу 
оперативно й ефективно здійснювати державну політику на місцях у сфері використання 
та охорони земель. Тому постає питання  необхідності визначення хоча б механізмів 
взаємодії спеціально уповноважених контролюючих органів територіальних підрозділів 
Державної інспекції сільського господарства України та Державної екологічної інспекції) 
з органами місцевого самоврядування щодо питання контролю за використанням та 
охороною земель на регіональному рівні. 

Вагомим різновидом контролю у сфері земельних відносин, що стимулює активну 
державотворчу позицію громадян, сприяє утвердженню громадянського суспільства, є 
громадський контроль. Такий контроль здійснюється громадськими інспекторами, які 
призначаються відповідними органами місцевого самоврядування, Державною інспекцією 
сільського господарства України, Екологічною інспекцією України  Правовою основою  
для здійснення зазначеного контролю є ст. 36 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» [12] та наказ Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 27.02.2002 року «Про затвердження Положення про громадських 
інспекторів з охорони довкілля». Громадські інспектори виконують роботу на 
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громадських засадах, без звільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці 
[13]. 

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» громадські інспектори беруть участь у проведенні спільно із працівниками 
органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, 
установами, організаціями та громадянами законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища, додержання норм екологічної безпеки та використання 
природних ресурсів; проводять перевірки і складають протоколи про порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища і подають їх органам 
державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та 
правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності; надають допомогу 
органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища в 
діяльності по запобіганню екологічним правопорушенням [12]. 

Аналізуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що суб’єкти, які здійснюють 
такий контроль, у переважній більшості випадків не мають владно-розпорядчих 
повноважень, а рішення громадських інспекторів за результатами перевірок мають, як 
правило, рекомендаційний характер. Як вірно відмічає Д. Скрильников, що громадські 
інспектори, які здійснюють контроль за використанням та охороною земель, можуть мати 
лише ту частину повноважень державних інспекторів, яка не передбачає виконання 
функції притягнення порушників земельного законодавства до юридичної 
відповідальності. Громадські об’єднання та громадські інспектори можуть мати лише 
право виявити факт земельного правопорушення чи факт нераціонального використання 
земель, попередити правопорушення чи настання негативних наслідків, або зібрати та 
узагальнити певну інформацію і передати її державним органам для вжиття 
попереджувальних або інших заходів, а також вимагати вжиття відповідних заходів [14, с. 
89]. Існує точка зору, що діяльність громадських контролюючих органів можна назвати 
контролем лише досить умовно, оскільки у роботі багатьох із них відсутні обов'язкові 
ознаки контролю – право втручатися в оперативну діяльність того, кого контролюють, та 
право самостійно притягувати винних до юридичної відповідальності [7, с. 170–171].   

Однак, на нашу думку, громадський контроль як інструмент громадської оцінки 
виконання органами публічної адміністрації та іншими підконтрольними об’єктами їхніх 
завдань є невід’ємною складовою системи публічного управління та незамінним 
чинником розвитку соціуму в умовах розбудови демократичної, соціальної, правової 
держави. Громадський контроль, на сучасному етапі розвитку нашої держави є запорукою 
вчасного виявлення правопорушень та сприяє утвердженню законності та правопорядку, 
особливо у сфері збереження навколишнього середовища, відтворення та охорони земель, 
де порушення законодавства є найбільш поширеними.  

Висновки. Викладені вище положення дають можливість зробити висновок, що 
функція контролю у сфері земельних відносин є способом забезпечення законності та 
дисципліни щодо використання та охорони земель та полягає у забезпеченні додержання 
суб’єктами земельних відносин земельного законодавства України, дає можливість 
виявити не тільки недоліки, а й попередити та своєчасно їх виправити, а також отримати 
оперативну інформацію про збереження, відтворення, охорону родючості ґрунтів, їх 
якісний стан та забруднення.   

Відзначимо, що її ефективність залежить від паритетного використання трьох видів 
контролю (державного, самоврядного та громадського), оскільки зменшення ролі хоча б 
одного із них призведе до отримання необ’єктивної та неправдивої інформації про стан 
дотримання законності суб’єктами земельних відносин  

Однак, незважаючи на це, на законодавчому рівні має бути чітко визначена 
компетенція органів місцевого самоврядування та прийняте положення про порядок 
здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель. Тому 
пропонуємо ст. 189 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «Самоврядний 
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контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, 
міськими, районними та обласними радами, порядок та обсяги якого визначені Кабінетом 
Міністрів України». 
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Барчук А.О. 

(здобувач Національної академії внутрішніх справ м. Київ) 
 

Анотація. Обґрунтовується потреба у надзвичайних законах та необхідність формування їх 
загальнотеоретичних засад, які мають фрагментарний характер. На основі існуючих доктринальних 
уявлень обґрунтовано авторське бачення надзвичайного закону як самостійної категорії. З’ясовані 
фактори та причини дискусійних підходів вчених щодо правових аспектів природи дії, ефективності 
надзвичайних законів. Обґрунтовано ознаки надзвичайних як комплексної (загальноъ) категорії та 
самостійного загальнотеоретичного поняття. 

Ключові слова: законодавство, надзвичайний закон, надзвичайна ситуація.  
Аннотация. Обосновывается необходимость  чрезвычайных законов и необходимость 

формирования их общетеоретических основ, имеющих фрагментарный характер. Основываясь на 
существующих доктринальных представлениях представлених автором видение чрезвычайного закона как 
самостоятельной категории. Определены факторы и причины дискуссионных подходов ученых касательно 
правовых аспектов природы действия, эффективности чрезвычайных законов. Обоснованы признаки 
чрезвычайных как комплексной (общей) категории и самостоятельного общетеоретического понятия. 

Ключевые слова: законодательство, чрезвычайный закон, чрезвычайная ситуация. 
Annotation. Substantiates the need for emergency laws and the necessity of forming of general principles 

that have fragmented. Based on the existing doctrinal concepts proved the author's vision of emergency law as a 
separate category. Clarified the factors and causes controversial approaches of scientists on the legal aspects of the 
nature of the action, the effectiveness of emergency laws. Grounded extraordinary features like integrated 
(zahalnoъ) category and independent general theoretical concepts. 

Keywords: law, emergency law emergency. 
 
Світовий цивілізаційний простір ХХІ століття переживає надзвичайно складні часи, 

які здебільшого супроводжуються різними негативними явищами, зокрема війнами, 
тероризмом, кризовими ситуаціями в політичній, економічній, соціальній сферах держави і 
суспільства, а також складними процесами природно – техногенного характеру. Виникнення 
таких надзвичайних (екстраординарних) явищ та процесів обумовлює потребу в особливій 
реакції з боку держави з метою збереження стабільності конституційного, суспільного ладу, 
територіальної цілісності, убезпечення від порушення основоположних прав та свобод 
громадян, а також забезпечення належного рівня законності та правопорядку. 

Досліджуючи особливості механізму дії права в надзвичайних ситуаціях, 
Р. О. Максімов справедливо зазначає про те, що дослідження таких фундаментальних питань 
як поняття законодавства про безпеку, його місце і роль в системі чинного законодавства, 
аналіз з позицій правової доктрини його відмінних ознак від інших суміжних категорій, 
вивчення техніко – юридичних особливостей відіграє ключове значення для вдосконалення 
законотворчої та правозастосовної діяльності в сфері забезпечення безпеки громадян [1, 
с. 34].  

Слід звернути увагу, що в межах теорії права загальнотеоретичні засади надзвичайних 
законів не є достатньо дослідженими, а в основній масі носять фрагментарний характер і 
відображаються, як правило, в межах класифікаційних процедур, які здійснюються 
науковцями в процесі характеристики різновидів закону як самостійної юридичної категорії. 
Наукові роботи присвячені такому напряму дослідження належать багатьом відомим вченим, 
а саме: С. С. Алєксєєву, С. В. Бобровник, А. Б. Венгерову, А. Г. Гузнову, О. В. Зайчуку, 
В.М. Корельському, В.В. Копєйчикову, А.В Мальку, Л.А. Морозовій, М. Н. Марченку, 
А. М. Колодію, Н. М. Пархоменко, В. В. Оксамитному, Н. М. Оніщенко, О. Ф. Скакун, 
Ю. А. Тихомирову, М. В. Цвіку. 

Однак, незважаючи на особливу актуальність такої проблематики, все таки слід звернути 
увагу на відсутність в сфері теорії права доктринальних комплексних досліджень теоретико-
правових засад надзвичайних законів як самостійної правової категорії, що зумовлює появу 
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певної наукової прогалини і, таким чином, негативно впливає не лише на розвиток юридичної 
науки, а і юридичної практичної діяльності в зазначеній сфері. 

Вчені пояснюють виникнення прогалин на науковому та практичному рівнях молодістю 
надзвичайного законодавства, зокрема для української юриспруденції, що є вкрай негативним 
явищем, адже надзвичайне законодавство впливає на всю систему державного управління, 
видозмінює адміністративно – правові основи організації виконавчо-розпорядчої діяльності [2, с. 
245].  

Слід зазначити, що розуміння надзвичайних законів на науковому рівні 
обґрунтовується вченими в межах здійснення класифікації законів в цілому, в якій 
надзвичайним законам надається достатньо фрагментарна характеристика у відповідності 
до виокремлених ними критеріїв класифікації. Зокрема, М. В. Цвік та О. В. Петришин, 
здійснюючи класифікацію законів, зазначають, що за часом дії виокремлюють постійні 
закони (закони, розраховані на тривалий (необмежений) строк дії) та тимчасові закони 
(закони, прийняті на визначений у часі строк дії). Однак, особливим видом, на думку цих 
вчених, є надзвичайні закони, тобто акти, що приймаються за надзвичайних обставин і 
призупиняють дію чинних у відповідній сфері нормативних актів. Такі закони покликані 
забезпечити безпеку громадян у разі війни, катастроф, епідемій, необхідності захисту 
конституційного ладу при спробі захоплення державної влади шляхом насильства тощо 
[3, с. 286]. 

Н. М. Пархоменко серед варіативності класифікацій законів надзвичайні закони 
виокремлює в межах критерію терміну їх дії, стверджуючи, що поряд з постійними 
законами, право на існування мають надзвичайні закони   [4, с. 346]. Як бачимо, позиція 
вченої є солідарною з підходами інших зазначених вище науковців і відображає виключно 
вузький підхід до характеристики надзвичайних законів, а саме звертає увагу лише 
визначення місця надзвичайних законів в системі законодавства та їх різновиду з – поміж 
них. Однак, постає питання чи науково доцільно виокремлювати надзвичайні закони за 
тим чи іншим критерієм класифікації, не визначаючи при цьому їх поняття, ознак, 
природи та сутності. Тобто в межах цього підходу фактично є відсутніми характерні 
особливості цієї правової категорії, які можуть стати основою для віднесення 
надзвичайних законів до того чи іншого різновиду закону в цілому. 

Значної уваги заслуговують наукові підходи, зміст яких відображає деякі загальні 
аспекти надзвичайних законів в контексті характеристики надзвичайного законодавства як 
окремого, самостійного правового інституту. Так, І. М. Іванов, не виокремлюючи та не 
характеризуючи поняття надзвичайних законів, лише звертає увагу на той факт, що 
особливість даної правової категорії полягає в тому, що вони покликані змінити чи 
відмінити чинний закон і в сфері управління створити норму, що має силу закону [5, с. 94-
95].  

Кузніченко С. О. в авторському баченні надзвичайного законодавства визначає 
його як систему нормативно – правових актів, які регулюють суспільні відносини в 
умовах введення надзвичайного адміністративно – правового режиму [2, с. 245]. 

Таким чином, у ви випадку аналізу законодавства як системи законів, надзвичайне 
законодавство може бути визначеним як сукупність надзвичайних законів, які регулюють 
відносини в умовах надзвичайних обставин, що вказує на їх особливу природу серед 
інших різновидів законів. Зазначене підтверджується існуючими науковими підходами, 
зміст яких відображає те, що надзвичайне законодавство є складовою законодавства в цілому 
та складається із сукупності нормативно – правових актів, здатних регулювати функціонування 
механізму держави в надзвичайних ситуаціях [5, с. 116]. 

Дещо інший аспект призначення надзвичайного законодавства для демократичного 
суспільства обґрунтовує О. В. Грязнов, що полягає в створенні правових можливостей в 
подоланні тих чи інших конфліктних ситуацій, а також гарантії невикористання 
концентрації влади на шкоду конституційному правопорядку та усунення державно – 
правових демократичних інститутів [6, с. 33-34] О. В. Мелєхін, досліджуючи особливості 
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надзвичайного законодавства, трактує його як обов’язкову сукупність нормативно – 
правових актів, що мають системний характер і вступають в дію за необхідності 
запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій [7, с. 42]. 

Можливо констатувати, що у юридичній літературі існують достатньо дискусійні 
підходи щодо правового аспекту природи, дії, ефективності надзвичайних законів, що 
зумовлено, на нашу думку, деякими факторами: 

- динамікою розвитку та змістом тих суспільних відносин, які виникають під час 
надзвичайних ситуацій та потребують адекватного правового регулювання шляхом 
оперативного прийняття надзвичайних законів; 

- характером норм права, що в своїй сукупності складають інститут надзвичайного 
права та мають міжгалузевий характер; 

- інтенсивністю виникнення, складністю та глобальністю негативних наслідків 
надзвичайних ситуацій; 

- відсутністю законодавчого закріплення поняття «надзвичайні закони»; 
- недостатністю та неефективністю правового регулювання процесуальних засад 

прийняття надзвичайних законів. 
Досліджуючи та узагальнюючи доктринальні підходи до розуміння поняття та 

сутності категорії «надзвичайні закони» слід підсумувати, що вони мають неоднозначний 
та дискусійний характер серед науковців. Проте, незважаючи на різноманітність та 
варіативність виокремлених нами підходів, які відображені в юридичній літературі, 
доцільно узагальнити всі зазначені вище підходи в межах наступних ідей та положень: 

- по-перше, розуміння надзвичайних законів є дещо звуженим, зокрема в межах 
теорії права, що передбачає їх виокремлення в контексті виключно особливої видової 
категорії серед законів та як елементу законодавства держави в цілому;  

- по-друге, характеристика категорії «надзвичайні закони» як окремого різновиду 
законів здійснюється у відповідності до різних критеріїв класифікації (інколи навіть 
протилежних), що зумовлено, на нашу думку, суб’єктивним баченням науковців; 

- по-третє, розуміння категорії «надзвичайні закони» ототожнюється та в цілому 
визначається через таку правову комплексну категорію як «надзвичайне законодавство», а 
також в контексті розуміння інститутів надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, 
екологічної катастрофи тощо; 

- по-четверте, розумінням категорії «надзвичайні закони» здійснюється через 
функціональний підхід відповідно до якого надзвичайні закони розглядаються як способи 
чи засоби, які в повній мірі здатні регулювати виникаючі в результаті надзвичайних 
ситуацій суспільні відносини, і таким чином забезпечити стабільність і правопорядок в 
суспільстві та державі; 

- по-п’яте, розуміння категорії «надзвичайні закони» засновується на їх 
характеристиці як певного комплексного, міжгалузевого інституту, що має універсальний 
характер; 

- по-шосте, розуміння категорії «надзвичайні закони» зводиться до того, що вони 
визначаються як специфічний різновид законів, які мають комплексний характер, 
«особливу» юридичну силу і приймаються з метою регулювання суспільних відносин у 
випадку виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та 
забезпечення не порушення прав і свобод громадян, стабільності і правопорядку у 
суспільстві та державі. 

Враховуючи здійснений нами аналіз наукового розуміння поняття «надзвичайних 
законів», засновуючись на здійснені етимологічного аналізу термінів «надзвичайний», 
«закон», беручи за основу розмежування схожих із надзвичайними законами категоріями 
вважаємо за доцільне в науковому юридичному плані уточнити та вдосконалити 
формулювання поняття «надзвичайні закони», заклавши в його основу: по-перше, ознаки 
надзвичайних законів як категорії, що має комплексний (загальний) характер, по-друге, 
ознаки надзвичайних законів як самостійної правової категорії.  
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До ознак надзвичайних законів як самостійної правової категорії доцільно віднести 
наступні: 

1) мають комплексний характер, що зумовлено наявністю норм права, які належать 
до різних галузей законодавства (адміністративне, конституційне, екологічне, 
кримінальне, господарське, цивільне, трудове) та варіативністю суспільних відносин, які 
виникають в процесі різноманітних кризових та екстраординарних ситуацій; 

2) мають вищу юридичну силу, оскільки приймаються законодавчим органом 
державної влади і поширюють свою регулятивну дію на всі сфери суспільних відносин, 
що зазнали негативного впливу внаслідок виникнення негативних явищ та процесів у 
суспільстві та державі; 

3) здатні відміняти та призупиняти дію інших законів, в тому числі положень 
Основного закону держави та інших конституційних законів; 

4) мають функціональне призначення, що полягає в попередженні та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, забезпеченні безпеки та основних прав і свобод 
громадян, стабільності і правопорядку в суспільстві і державі; 

5) мають переважно імперативний характер, що означає абсолютну категоричність 
їх приписів у дотриманні та не допуску до будь – яких відхилень від визначної поведінки, 
що є особливо значимим в умовах ситуації, яка призвела до прийняття надзвичайних 
законів; 

6) характеризуються особливим процесуальним порядком прийняття, що 
передбачає в першу чергу застосування оперативних законодавчих дій, тобто їх прийняття 
в межах максимально обмежених строків, а також виваженістю рішень правотворчого 
(законодавчого) органу щодо крайньої необхідності прийняття надзвичайних законів 
(прийняття кваліфікованою більшістю голосів); 

7) положення надзвичайних законів засновуються на положеннях Конституції 
України, принципах і нормах міжнародного права, які визначають їх демократичність та 
правовий характер; 

8) мають тимчасовий характер дії, що визначається періодом ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації чи інших екстраординарних ситуацій  військового та 
терористичного характеру, а також політичного, соціального та економічного змісту, 
тобто тривалістю дії надзвичайного чи воєнного стану в державі; 

9) можуть мати обмежений територіальний характер дії, що може мати місце як на 
всій території держави, так і виключно на частині території, в якій проголошено 
надзвичайний стан або воєнний стан; 

10) можуть обмежувати правовий статус фізичних та юридичних осіб з метою 
забезпечення їх безпеки; 

11) є самостійним різновидом законів та займають самостійне місце в системі 
інших різновидів законів. 

Враховуючи виокремленні нами ознаки, вважаємо за доцільне завершити 
публікацію авторською дефініцією надзвичайних законів. Надзвичайні закони – це 
різновид законів, які регулюють суспільні відносини в умовах введення в державі чи на 
окремій її території особливого правового режиму з метою забезпечення безпеки та 
непорушності прав та свобод громадян, конституційного ладу, стабільності і 
правопорядку, мають вищу юридичну силу, особливий порядок прийняття функціональне 
призначення, імперативний та комплексний характер, засновуються на положеннях 
Конституції України, а також можуть мати обмежений просторовий та часовий характер 
дії.  
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Анотація. Стаття присвячена характеристиці заходів забезпечення кримінального провадження, 

які обмежують майнові права громадян.  
Проведено комплексний аналіз теоретичних положень та практичних труднощів, пов'язаних з 

визначенням ролі конституційного обмеження прав людини при застосуванні заходів забезпечення 
кримінального провадження.. Проаналізовано механізм контролю і нагляду за законністю та 
обґрунтованістю обмеження майнових прав громадян під час застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження. Та розроблені пропозиції щодо подальшого вдосконалення кримінально-
процесуального законодавства України в даній сфері. 

Ключові слова: обмеження конституційних прав, майнові права, арешт майна,  права і свободи 
людини, заходи забезпечення кримінального провадження; 

Аннотация. Статья посвящена характеристике мер обеспечения уголовного производства, 
которые ограничивают имущественные права граждан.  

Проведен комплексный анализ теоретических положений и практических трудностей, связанных с 
определением роли конституционного ограничения прав человека при применении мер обеспечения 
уголовного производства. 

Проанализирован механизм контроля и надзора за законностью и обоснованностью ограничения 
имущественных прав граждан при применении мер обеспечения уголовного производства. И разработаны 
предложения по дальнейшему совершенствованию уголовно-процессуального законодательства Украины в 
данной сфере. 

Ключевые слова: ограничение конституционных прав, имущественные права, арест имущества, 
права и свободы человека, меры обеспечения уголовного производства; 

Annotation. Bobik V. P. Description of the measures of providing of criminal proceedings, restricting 
the property rights of citizens 

According to article 41 of the Constitution of Ukraine everyone has the right to possess, use and dispose of 
his property, results of his intellectual, creative activity. Property rights are subjective rights of participants of legal 
relations associated with the possession, use and disposal of property, as well as with those material requirements 
that arise over the distribution and exchange of property.  Thus, measures of providing of criminal proceedings, 
restricting the property rights of citizens can be divided into two types: 

 - temporary seizure of property; 
 - seizure of property. 
It should be noted that the measures of providing of criminal proceedings, temporary seizure and seizure of 

property aimed at limiting the property rights of suspects and accused persons. Also, the current legislation 
provides for other categories of persons whose rights may be limited in the application of measures of providing of 
criminal proceedings. 

The purpose of the arrest is to enable the confiscation of property or civil action. It should be remembered 
that the party of criminal proceedings that submits a petition for arrest of property is obliged to give grounds for 
which it is necessary to carry out the seizure of property (legal qualification of the offence which prescribes 
punishment in the form of confiscation of property, evidence of the fact of harm and amount of harm). In turn, the 
investigating judge, to satisfy the petition for seizure of property, is obliged to lead the Foundation in the decision. 

Regarding international legal regulation of restrictions on constitutional rights, it should be noted that in 
article 12 of the universal Declaration of human rights provides: "no one shall be subjected to arbitrary 
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interference with his private and family life, arbitrary violations of the sanctity of the home... Everyone has the right 
to the protection of the law against such interference or attacks."  

However, article 8 of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms 1950., 
known as the European Convention on human rights declares these rights comprehensively. It States: "Everyone has 
the right to respect for his private and family life, home and secrecy of correspondence". 

Key words: the restriction of constitutional rights, property rights, seizure of property, rights and freedoms, 
measures to ensure criminal proceedings; 

 
Постановка проблеми. Питання допустимості обмеження майнових прав людини 

є важливою проблемою як внутрішньої так і зовнішньої політики усіх держав світу. Має 
також велике значення і для кримінального процесу, адже воно сприяє вирішенню 
багатьох питань, насамперед вдосконаленню кримінально-процесуального законодавства, 
яке покликане захищати права і свободи людини.  

Питання стосовно обмеження конституційних прав громадян під час застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження вивчали та досліджували такі вчені, як 
А. П. Бущенко, К.Д. Волков, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, М. М. Губенко, 
Ю. О. Гурджі, В. С. Демиденко, В. С. Зеленецький, В. Т. Маляренко, О. А. Мартиненко, 
Ю.Д. Москалюк, В.В. Назаров, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, В. М. Трубников, 
Л. Д. Удалова, О.Г. Шило та ін., незважаючи на їх ґрунтовну наукову розробку, 
залишається низка питань, що потребують теоретичного осмислення та законодавчого 
вирішення. 

Недосконалість правового механізму врегулювання обмеження майнових прав під 
час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, вимагає ґрунтовного 
наукового аналізу, його суттєвого оновлення, що, перш за все, передбачає комплексне 
нормативне врегулювання механізму забезпечення прав учасників кримінального 
провадження, що являють собою  взаємодіючу систему нормативно-правових підстав, 
загально-соціальних умов, а також посадових осіб та органів, що у сукупності 
забезпечують правомірну реалізацію прав учасників кримінального провадження, а в 
необхідних випадках – їх охорону, захист та або відновлення. 

Майнові права є одними з основних прав, що обмежуються під час застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження. Кожна людина при здійсненні своїх 
майнових прав повинна зазнавати тільки тих обмежень, які встановлені та передбачені 
законом, з метою забезпечення громадського порядку і загального добробуту в 
суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має 
право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності. Майнові права – це суб’єктивні права учасників 
правовідносин, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а 
також з тими матеріальними вимогами, які виникають із приводу розподілу й обміну 
майна[1].  

Під обмеженням конституційних прав у кримінальному провадженні слід розуміти 
передбачене кримінально – процесуальним законодавством обмеження гарантованих 
Основним законом держави прав і свобод підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 
потерпілого, свідка з боку суб’єктів, які провадять досудове розслідування та здійснюють 
правосуддя[2].  

Метою застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі є (ч.1 ст. 177 
КПК): 

1) забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього 
процесуальних обов'язків; 

2) запобігання спробам (звідси – запобіжні заходи): 
− переховуватися від органів досудового розслідування та (або) суду; 
− знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають 

істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 
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− незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, 
обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 

− перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 
− вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне 

правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. 
Як слушно зазначив Назаров В.В. про те, що сфера кримінального провадження є 

саме тією сферою правотворчої та правозастосовної державної діяльності, у якій 
обмеження прав людини є поширеним явищем, причому викликається воно об’єктивною 
необхідністю успішного досягнення сучасного правозахисного призначення 
кримінального провадження, а саме охорони прав та законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, 
викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожного, 
хто вчинив злочин, було притягнуто до відповідальності і жоден невинний не був 
покараним. 

Конституцією України передбачено два випадки позбавлення права власності: 
- примусове відчуження об’єктів права приватної власності, яке може бути 

застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі та в порядку, 
встановлених законом, за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. 
Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості 
допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану; 

- конфіскація майна, яка може бути застосована виключно за рішенням суду у 
випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. 

Таким чином, заходи забезпечення кримінального провадження, які обмежують 
майнові права громадян можна поділити на два види: 

- тимчасове вилучення майна; 
- арешт майна. 
Слід відмітити те, що заходи забезпечення кримінального провадження, як 

тимчасове вилучення майна та арешт майна спрямовані на обмеження майнових прав 
підозрюваного та обвинуваченого. Також, чинним законодавством передбачено і інші 
категорії осіб, майнові права яких можуть бути обмежені у ході застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження. 

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне 
позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині 
другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним 
майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. 

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення 
підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну 
відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або 
неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати 
певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у 
встановленому цим Кодексом порядку. 

Зазначеною нормою окреслений вичерпний суб’єктний склад осіб на майно яких 
може бути накладений арешт. 

Метою застосування арешту є забезпечення можливості конфіскації майна або 
цивільного позову. При цьому слід пам’ятати, що сторона кримінального провадження, 
яка подає клопотання про арешт майна зобов’язана навести підстави, у зв’язку з якими 
потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає 
покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї 
шкоди). В свою чергу слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту 
на майно, зобов’язаний навести вказані підстави у рішенні. [3] 
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Слід враховувати, що на майно не може бути накладено арешт з метою його 
конфіскації, якщо злочин, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа, не 
передбачає такого виду покарання. 

Крім того, між тимчасовим вилученням майна та арештом майна існує зв'язок, який 
полягає у тому,  що тимчасове вилучення майна є засобом, що забезпечує подальший 
арешт такого майна. 

Як слушно зазначає Щасна А., прямий зв'язок між тимчасовим вилученням майна й 
арештом майна зумовлений тим, що за результатами тимчасового вилучення майна можна 
прийняти виключно два рішення: 

- про арешт майна; 
- про повернення майна особі, у якої воно було вилучене. 
Іншими словами, арешт майна є одним із двох можливих результатів тимчасового 

вилучення майна. [4] 
Стосовно міжнародно-правової регламентації обмеження конституційних прав, то 

слід зауважити, що в ст. 12 Загальної декларації прав людини передбачено: « Ніхто не 
може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного 
посягання на недоторканність його житла… Кожна людина має право на захист закону від 
такого втручання або таких посягань».  

Разом із тим стаття 8 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950р., 
відомої як Європейська конвенція з прав людини, комплексно декларує зазначені права.  В 
ній зазначено: « Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до 
житла і до таємниці кореспонденції»[5].  

В ідеалі усі норми кримінального процесуального закону повинні сумлінно й 
неухильно виконуватися усіма учасниками кримінального провадження. Втім, авторитету 
звичайної регламентованості в кримінальному процесуальному законі положень, в яких 
відбивається належна поведінка учасників кримінального провадження, виявляється 
недостатньо для забезпечення такої поведінки в реальному житті. Підозрювані, 
обвинувачені, іноді й інші учасники кримінального провадження можуть заважати 
розслідуванню кримінальних правопорушень, незаконно впливати на свідків, потерпілих, 
ухилятися від явки до органів слідства та суду тощо. За таких умов для забезпечення 
виконання завдань кримінального судочинства законодавством передбачається більший 
рівень обмежень прав деяких учасників, чим і забезпечується їх належна поведінка в ході 
кримінального провадження. Такий рівень обмеження прав втілюється в життя через 
застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжних 
заходів[6].  

Висока цінність прав і свобод людини обумовлює необхідність особливої 
процедури, яка містить гарантії, що унеможливлюють їх безпідставне обмеження на 
досудових стадіях кримінального процесу при провадженні слідчих дій та застосуванні 
заходів кримінально-процесуального примусу[7].  

Можна стверджувати, що обмеження майнових прав є законними, якщо мають 
правову основу, відповідають принципу законності, якщо передбачено в законі 
можливість їх оскарження та якщо існує механізм поновлення незаконно порушених прав 
та свобод. Також, важливою умовою є те, щоб під час їх застосування не допускалася 
будь-яка дискримінація , щоб вони не застосовувалися до кола абсолютно недоторканих 
прав і свобод. 

Висновок. Проведений аналіз особливостей обмеження конституційних прав 
людини під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження  наочно 
продемонстрував недосконалість чинного законодавства в цій частині та необхідність 
його суттєвого оновлення , що, перш за все, передбачає комплексне нормативне 
врегулювання механізму контролю та нагляду за законністю й обґрунтованістю 
обмеження конституційних прав людини, а саме: захисту конституційних прав людини 
захисником, прокурорського нагляду та судового контролю.  
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Анотація. У статті розкриваються етапи становлення правового регулювання електронного 

декларування в митних органах України. Розглядається сучасний стан правового забезпечення 
електронного декларування. Вносяться пропозиції щодо покращення функціонування електронного 
декларування в митних органах України. 
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Електронний документообіг на сьогодні є невід’ємною частиною робочого 

процесу будь-якого органу державної влади в Україні. Від  правильного та 
безперебійного функціонування електронного документообігу не в останню чергу 
залежить ефективність роботи державних службовців та якість надання послуг 
населенню. Але незважаючи на це, системи електронного документообігу, які в 
теперішній час функціонують в державних органах потребують вдосконалення та 
упорядкування правової бази.  

Враховуючи існуючі в Україні умови, задачі з упорядкування документообігу в 
сучасних реаліях слід віднести до одних з найважливіших сфер державної політики, що 
дозволять забезпечити плавний перехід паперового документообігу до цифрових методів 
документування, електронних документів та електронного документообігу. Необхідно 
відзначити, що електронне декларування у митних органах є складовою частиною 
електронного документообігу, тому для вдосконалення останнього необхідно підвищити 
рівень правового регулювання і електронного декларування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, які стосуються процедур 
електронного декларування у митних органах на сьогоднішній день є об’єктами пильної 
уваги науковців. Пов’язано це в першу чергу зі змінами в законодавстві, які корегують 
правила подачі та оформлення митних декларацій в митних органах України.  
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Значну увагу питанням правового забезпечення митної сфери в цілому та 
електронного декларування зокрема присвятили такі учені, як Є.П. Бабалик, 
В.Г. Буткевич, Є.В. Додін, О.В. Ігнатьєва, В.П. Пархоменко, П.В. Пашко, В.О. Сергійчук, 
О.В. Чорна, Т.В. Шталь  та ін.  

Мета статті полягає у досліджені правового регулювання електронного 
декларування у митних органах України. 

Основні результати дослідження. Розглядаючи правове регулювання 
електронного декларування у митних органах, слід підкреслити, що дана процедура в цих 
органах є комплексним поняттям, яке включає:  

̶ декларування товарів і транспортних засобів шляхом подання електронної 
митної декларації та інших електронних документів; 

̶ здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів на 
підставі поданих електронних документів (у тому числі дозвільного характеру) [1; 2;3]. 

Розглядаючи практику правового регулювання електронного декларування, слід 
відзначити серйозну зацікавленість держави у підвищенні рівня інформатизації митних 
органів, що, врешті-решт, призвело до можливості закріплення на законодавчому рівні 
процедури електронного декларування. Одним із перших нормативно-правових актів, 
який закріпив необхідність підвищення рівня інформатизації державних органів, стала 
Концепція адміністративної реформи України, затверджена Указом Президента України 
від 22.07.1998 р. № 810/98[4]. Концепція містила Розділ 5 «Інформаційне забезпечення», 
в якому закріплювалась необхідність цілеспрямованого застосування нових 
інформаційних технологій у сфері державного управління.  

Вперше про можливість подання електронної декларації до митних органів 
згадується в Указі Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності 
діяльності митної служби України» від 24.10.2003 р. № 1209/2003[5], де серед способів 
досягнення мети вдосконалення діяльності митної служби України, захисту вітчизняного 
товаровиробника, повного використання транзитних можливостей України 
пропонувалося вирішити в установленому порядку питання щодо використання 
електронної форми декларування товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. З 
метою виконання положень Указу № 1209/2003 співробітниками Державної митної 
служби України, Державного комітету зв’язку України, Міністерства економіки та 
Служби безпеки України було проведена нарада, підсумком якої стала пропозиція 
дозволити Державній митній службі України експеримент з подання вантажно-митних 
декларацій (ВМД) в електронній формі. Пропозиція була офіційно оформлена та 
направлена до Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України розглянув дану 
пропозицію та вніс для її реалізації необхідні зміни до п. 10 Положення про вантажно-
митну декларацію, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 
р. № 574[6] (встановив можливість ДМС визначати митні процедури, що пов’язані з 
оформленням ВМД в електронному вигляді), а також Дорученнями від 03.08.2004 р. № 
68695/54/1-03 та від 04.08.2004 р. № 68695/55/1-03 надав дозвіл на проведення 
запропонованого експерименту.  

Після отримання дозволу Державною митною службою України протягом 2-х 
місяців був розроблений та затверджений Наказ «Про проведення експерименту з 
використанням електронної форми декларування» від 15.09.2004 р. № 671[7], в якому 
закріплювались «Тимчасові правила митного контролю та митного оформлення товарів і 
транспортних засобів, що декларуються з поданням вантажної митної декларації в 
електронній формі». У п. 1.2. Тимчасових правил зазначалося, що дані правила 
визначають особливості проведення митного контролю й митного оформлення під час 
декларування в електронній формі товарів і транспортних засобів, що переміщуються 
через митний кордон України відповідно до установленого порядку, шляхом подання 
вантажної митної декларації в електронній формі (ЕВМД), в тому числі у випадках 
декларування товарів і транспортних засобів із застосуванням загальної вантажної митної 
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декларації. Тимчасові правила застосовуються лише при митному оформленні товарів і 
транспортних засобів у митному режимі експорту[8]. Слід зазначити, що сфера дії 
Тимчасових правил обмежувалась лише суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, які 
за власним бажанням погодилися взяти участь у експерименті. Після їх згоди, із 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності з однієї сторони, та органами ДМС України 
– з іншої, укладався договір. В експерименті було заборонено приймати участь 
підприємствам, які протягом двох років, що передували моменту проведення 
експерименту, порушували законодавство України з питань митної справи під час 
виконання ними трудових обов’язків.  

Ідеї необхідності інформатизації митних органів отримали своє продовження в 
«Державній програмі «Контрабанді - СТОП» на 2005 – 2006 роки», затвердженій 
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2005 р. № 260[9] та Концепції 
створення, упровадження і розвитку системи електронного декларування товарів, 
затвердженій Наказом Державної митної служби України від 18.10.2006 р. № 907[10].  

У «Державній програмі «Контрабанді - СТОП» на 2005 – 2006 роки» 
наголошувалося на необхідності розв’язання завдань із протидії контрабанді шляхом 
запровадження митними органами електронного декларування товарів, електронного 
оформлення книжки МДП. Граничним терміном для введення електронного 
декларування вказувалася дата 1 січня 2006 року. В цілому вимоги Програми щодо 
введення електронного декларування були виконані в зазначений термін, якщо 
враховувати, що дані вимоги поширювалися не на всіх суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, а на обмежене їх коло.  

У Концепції створення, упровадження і розвитку системи електронного 
декларування товарів розкривався функціональний механізм процедури електронного 
декларування, визначалися першочергові заходи для впровадження електронного 
декларування, встановлювались мінімальні вимоги до програмно-інформаційних 
комплексів, які будуть задіяні під час функціонування системи електронного 
декларування. 

Продовжуючи намагання ефективно врегулювати функціонування електронного 
декларування, у 2007 році ДМС України розробила спеціальний Наказ «Про 
затвердження Порядку визначення підприємств, до товарів яких може застосовуватися 
процедура електронного декларування» від 08.08.2007 р. № 669[11]. В Наказі 
наголошувалось на необхідність розробки програмного забезпечення щодо ведення в 
Єдиній автоматизованій системі Держмитслужби України (ЄАІС Держмитслужби) 
реєстру підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного 
декларування. Також Наказ закріпив для підприємств, до товарів яких може 
застосовуватися процедура електронного декларування, критерії та порядок їх оцінки. 

Незважаючи на намагання ДМС України впровадити у свою діяльність електронне 
декларування та поширити його на значне коло підприємств, даний період ознаменувався 
обмеженістю застосування процедур електронного декларування в митних органах. 
Цьому сприяла низка передумов, котрі, як влучно помітив Є.П. Бабалик, були 
спровоковані діями самих митних органів. Як відмічає науковець, мало того, що 
необхідно було понести певні матеріальні затрати на виконання технічних та програмних 
вимог митних органів, призначити відповідальну особу (працю якої необхідно 
оплачувати), надати доступ до фінансових та банківських документів, що стосуються 
переміщуваних товарів і транспортних засобів, так посадова особа митного органу ще й 
може у будь-який момент затребувати паперові примірники документів, що зводить 
нанівець усі вигоди від запровадження електронного декларування[12].  

Наступним кроком в намаганні удосконалити електронне декларування в Україні 
стала Концепція створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна 
митниця», яка була затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
17.09.2008 р. № 1236-р[13]. Реалізація Концепції передбачалася в три етапи. Усі наступні 
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регуляторні акти були спрямовані на виконання етапів реалізації Концепції створення 
багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця». Одним із перших у 
цій плеяді став Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Умов 
електронного декларування» від 17.03.2011 р. № 216[14]. В даному правовому акті були 
переглянуті критерії оцінки, встановлені Наказом № 669, що висуваються до 
підприємств, які мають намір подавати документи за допомогою процедури 
електронного декларування. Відмітимо, що Наказ № 216, по-перше, вніс суттєві зміни до 
переліку критеріїв оцінки та умов, які пред’являлись митними органами до суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. Всі вони були ліквідовані, залишилась лише одна 
умова стосовно укладення договору між ДМС та підприємством. По-друге, було надано 
дозвіл на подання електронних документів не самим підприємством – суб’єктом 
зовнішньоекономічної діяльності, а уповноваженим ним митним брокером. Це дало 
нового поштовху для розвитку інституту митних брокерів України. Митні брокери нині є 
єдиними суб’єктами, які легально здійснюють представницьку діяльність у сфері 
митного оформлення товарів і транспортних засобів, маючи на це відповідні дозволи та 
ліцензії. На нашу думку, наявність в Україні інституту митних брокерів, яким дозволено 
приймати участь в електронному декларуванні товарів як посередникам, – це необхідна 
умова впровадження у практику зовнішньоекономічної діяльності передових форм 
здійснення митного оформлення та контролю, підвищення гарантії надходження митних 
платежів до державного бюджету, унеможливлення зловживань окремими посадовими 
особами, які так чи інакше займаються зовнішньоторговельною діяльністю, своїми 
службовими обов’язками.  

Серед концепцій, присвячених реформуванню митних органів та впровадженню у 
їх діяльність електронного документообігу й електронного декларування, слід виділити 
«Концепцію реформування діяльності митної служби України «Обличчям до людей»» від 
29.10.2010 р. [15], розроблену Державною митною службою України. Основна мета 
Концепції полягала, по-перше, у визначенні оптимальної організації митної служби 
України, спрямованої на підвищення ефективності, надійності та усталеності її діяльності; 
по-друге, у визначенні основних завдань з реформування та модернізації, окреслення 
орієнтирів і засобів для досягнення стратегічних цілей та очікуваних результатів. Серед 
завдань, які були спрямовані на досягнення поставленої мети, в контексті цього 
дослідження слід виділити задекларовану необхідність «надання послуг з митного 
контролю та оформлення на підставі електронних документів» (електронне декларування) 
та «здійснення обміну електронними документами та інформацією з іншими державними 
органами». Перше завдання вказувало на необхідність розвитку електронного 
декларування у митних органах, друге – на розвиток зовнішнього електронного 
документообігу серед державних органів України. Для полегшення впровадження норм 
Концепції, пов’язаних із використанням інформаційних технологій, був розроблений 
Тимчасовий порядок організації, розповсюдження та використання електронного 
цифрового підпису в митній службі України, затверджений Наказом Державної митної 
служби України від 08.04.2011 р. № 298[16]. Порядок визначав вимоги до організації, 
розповсюдження та використання електронного цифрового підпису на базі послуг Центру 
сертифікації ключів. 

Таким чином, в Україні у 2011 році вже був розроблений і прийнятий цілий 
комплекс різних програм і концепцій, в яких наголошувалося на необхідності розвитку 
електронного декларування в митних органах. Настала черга масового впровадження 
практичних аспектів електронного декларування на всіх структурних рівнях ДМУ 
України. Це стало можливим завдяки проведенню в Україні пілотного проекту з 
використання електронного декларування митними органами, який був офіційно 
розпочатий Наказом Державної митної служби України «Про заходи із запровадження 
електронного декларування товарів у всіх митних органах» від 29.04.2011 р. № 358[17] на 
виконання доручення Прем’єр-міністра України «Щодо запровадження митними 
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органами та іншими органами державної влади комплексної системи електронного 
документообігу» вiд 25.12.2010 р. № 65649/4/1-10[18]. Проект був розділений на три фази, 
кожна з яких регулювалася окремим нормативним актом, і у якій розкривалися її цілі та 
способи досягнення. Перша фаза розпочалася відразу після прийняття Наказу № 358 і 
була присвячена технічній підготовці митних органів усіх рівнів до можливості 
здійснювати процедури електронного декларування. 

Під час першої фази у митних органах: розроблялися технологічні схеми 
здійснення митного контролю та оформлення товарів підприємств, що декларуватимуться 
із застосуванням ЕВМД; митні органи оснащувалися комп’ютерною технікою та засобами 
зв’язку; посадові особи митних органів, які задіяні в електронному декларуванні, 
отримували ключі електронного цифрового підпису; посадовим особам митних органів 
надавались владні повноваження на виконання функцій з перевірки правильності 
класифікації та кодування товару, перевірки правильності визначення країни походження 
товарів, із захисту прав інтелектуальної власності, перевірки правильності визначення 
митної вартості товару, нарахування та стягнення митних платежів і статистичного 
контролю; здійснювалося навчання посадових осіб митних органів, яке стосувалося 
проблемних аспектів електронного декларування; посадові особи митних органів 
отримували права доступу до програмно-інформаційних комплексів і баз даних ЄАІС та 
ін. Закінчилась перша фаза прийняттям Наказу Державної митної служби України «Про 
проведення другої фази пілотного проекту з електронного декларування» від 31.05.2011 р. 
№ 454[19]. 

В кінці завершення другої фази пілотного проекту з використання електронного 
декларування митними органами, в українському законодавстві відбулася значуща подія – 
був прийнятий новий Митний кодекс України[20]. У Митному кодексі України 2012 року, 
на відміну від його попередників, питання електронного декларування розкривалися 
комплексно і повною мірою. У зв’язку з прийняттям Митного кодексу частина правових 
актів у сфері електронного декларування втратила свою силу, тому новий Кодекс був 
створений за принципом «максимально прямої дії». По суті, він увібрав у себе положення, 
які раніше містилися в різних законах і підзаконних актах. 

Після змін, які були викликані прийняттям нового Митного кодексу України, 
законодавством України більше не встановлювалось жодних обмежень на участь суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності в електронному декларуванні. Відповідні пояснення 
були закріплені в Листі Державної митної служби України «Щодо порядку електронного 
декларування товарів»: від 07.06.2012 р. № 11.1/2-12.2/6419-ЕП[21]. У цей же час замість 
Тимчасового порядку № 298 почав діяти новий – Порядок організації та розповсюдження 
електронного цифрового підпису в митній службі України, затверджений Наказом 
Державної митної служби України від 20.02.2012 р. № 116[22], норми якого визначали 
вимоги до організації та розповсюдження електронного цифрового підпису на базі послуг 
Центру сертифікації ключів Державної митної служби України Департаменту митних 
інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України (АЦСК). 

Таким чином, початок третьої фази пілотного проекту ознаменувався комплексною 
зміною митного законодавства у сфері електронного декларування, що й було 
відображено в Наказі Державної митної служби України «Про проведення третьої фази 
пілотного проекту з електронного декларування»: від 13.04.2012 р. № 219[23]. 
Незважаючи на незавершеність третьої фази пілотного проекту, митними органами у 
сфері електронного декларування все ж вдалося багато чого досягти. До 2015 року серед 
досягнень електронного декларування можна виділити наступні:  

– застосовується усіма без винятку суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності за 
їх власним бажанням; 

– застосовується при проведенні усіх митних режимів (імпорті, реімпорті, 
експорті, реекспорті, транзиті, тимчасовому ввезенні та вивезенні, безмитній торгівлі, 
переробці на митній та за межами митної території та ін.); 
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– зникла необхідність включення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до 
реєстрів; 

– застосовується під час державної реєстрації транспортних засобів, ввезених на 
митну територію України; 

– використовується для підтвердження фактичного вивезення за межі митної 
території України для цілей відшкодування ПДВ; 

– надаються послуги з оформлення попередніх митних декларацій типу «ЕА». 
Не дивлячись на суттєві досягнення, у практиці використання електронного 

декларування присутні аспекти, які можна й треба вдосконалювати. Наприклад, у зв’язку з 
тим, що зараз митні органи, разом із податковими органами входять до єдиної структури – 
ДФС України, ми пропонуємо, по-перше, доопрацювати «Електронний кабінет платника 
податків» і надати можливість за його допомогою здійснювати електронний 
документообіг між платниками податків – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та 
митними органами, у тому числі дозволити введення електронних копій декларацій в 
автоматизовану систему митного оформлення. 

По-друге, необхідно передбачити можливість декларанту в автоматизованому 
режимі отримувати повідомлення про згенеровані форми контролю автоматизованої 
системи аналізу та управління ризиками. 

По-третє, уникнути додаткової бюрократичної тяганини допоможе надання 
митними органами безпосереднього доступу до баз даних дозвільних документів, виданих 
контролюючими органами: можливість перевірити правдивість відомостей у наданому 
при декларуванні дозвільному документі, безпосередньо запитавши контролюючий орган, 
який видав дозвільний документ, дозволить звести до мінімуму випадки, що вимагають 
подання паперового носія[24]. 

По-четверте, необхідно внести зміни до МК України шляхом зняття 
відповідальності з декларантів за здійснені ними незначні помилки чи неточності при 
заповненні документів у електронній формі або при зазначені декларантом помилкових 
відомостей щодо задекларованих товарів. Ми пропонуємо зняти відповідальність за 
помилки, виникнення яких не впливає на суму митних платежів, але які можуть 
використовуватися посадовими особами митних органів в якості «важелів тиску» на 
декларанта для отримання від нього матеріальної вигоди. 
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Анотація. У статті розглядається чинність кримінального закону у просторі. Авторами 

наведена класифікація за чинним кримінальним законодавством України, проаналізовано сучасний стан. 
Також зазначений міжнародний досвід чинності кримінального закону окремих держав.  
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Аннотация. В статье рассматривается силу уголовного закона в пространстве. Авторами 
приведена классификация по действующему уголовному законодательству Украины, проанализировано 
современное состояние. Также указанный международный опыт в силу уголовного закона отдельных 
государств. 
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Annotation. The article discusses the effect of the criminal law in space. The authors refer to the current 
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international experience into force of the criminal law of individual states. 
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Чинність кримінального закону у просторі, який утворений із норм ст. 6–10 

Кримінального кодексу України (далі – КК України), напряму пов’язаний із положеннями 
Конституції України та нормами міжнародного права. Його взаємодія із міжнародно-
правовою сферою пояснюється тим, що правила чинності кримінального закону у про-
сторі ґрунтуються на міжнародно-правових принципах суверенітету держави, повноти її 
влади на власній території, взаємної поваги до її юрисдикції (у тому числі й кримінально-
правової) всіх суб’єктів міжнародних відносин. 

Сучасні українські реалії, зміни у політичному, економічному, соціальному, 
правовому середовищі країни не можуть відбуватись без тотожних змін у законодавстві 
країни, яке б регламентувало вищевказані зміни. Саме завдяки принципам права, у 
законодавців є можливість удосконалити текст закону, при цьому залишаючи, його 
головне покликання не змінним. Наразі, через наявність збройного конфлікту на сході 
України, як ніколи актуальними є питання чинності закону про кримінальну 
відповідальність у просторі. Варто зазначити також, що важливість поняття просторової 
дії кримінального закону нерозривно слід пов’язувати з тим, що за вчинений злочин особа 
має отримати покарання, відповідно до закону. 

Для висвітлення питання міжнародного досвіду використання чинності 
кримінального закону у просторі, слід з початку розібратися в класифікації принципів дії 
закону про кримінальну відповідальність так як тільки розуміючи сутність кожного 
принципу, можна розібратись в особливостях на окремих прикладах інших держав.  

Метою даної наукової статті є аналіз проблем просторової юрисдикції 
національного законодавства про кримінальну відповідальність та проблеми, що 
виникають на практиці застосування в порівнянні  міжнародним досвідом зарубіжних 
країн. 

У вітчизняній кримінально-правовій науці ця проблематика розглядається у 
працях П. Андрушка, В. Борисова, О. Броневицької, А. Вознюка, М. Коржанського, 
П. Матишевського, О. Мойсеєва, В. Навроцького, Ю. Пономаренка, А. Савченка, 
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П. Фріса, М. Хавронюка, В. Харченка та деяких інших фахівців. Водночас наявні 
дослідження поки що не охоплюють усього кола існуючих проблем, які стосуються дії 
вітчизняного кримінального закону у просторі, а нерідко вони вирішуються без 
урахування особливостей співвідношення кримінального права України з міжнародним. 

Відповідно до загальноприйнятої класифікації принципів просторової дії закону 
про кримінальну відповідальність існує чотири основні принципи: територіальний 
принцип; принцип громадянства; реальний принцип; універсальний принцип. 

Вказані принципи закріплюються на законодавчому рівні. Сутність 
територіального принципу закріплено в ч.1 ст. 6 Кримінального кодексу України, 
відповідно до якої особи, що вчинили злочини на території України підлягають 
кримінальній відповідальності за цим кодексом. Фактично територіальний принцип 
виходить із суверенітету держави, влада якої поширюється на всю її територію [2]. 

У ч.2 ст. 6 Кримінального кодексу України закріплено загальне правило, що 
присутнє у більшості Кримінальних кодексів європейських країн, за яким злочин 
визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено 
або припинено на території України (такий фактор як місце суду у зв'язку з вчиненням 
злочину не грає ніякої ролі). Також слід зауважити, що злочин буде вважатися вчиненим 
на території України, якщо його було почато за кордоном, а припинено або закінчено на 
території України або навпаки розпочато в Україні, а припинено чи закінчено на території 
іншої держави [2]. Також, відповідно до ч.3 ст.6 КК України, злочин визнається вчиненим 
на території України, якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на 
території України [2].  

Слід зазначити, що без точного розуміння поняття «територія України», зрозуміти 
територіальний принцип просторової дії закону про кримінальну відповідальність 
неможливо.  Поняття території визначається на підставі норм державного і міжнародного 
права. Основним Законом України, що розкриває суть території України є Закон України 
«Про державний кордон України» від 04.11.1991 року,  ст.1 вищевказаного Закону містить 
поняття державного кордону: «Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, 
що проходить по цій лінії, які визначають межі території України – суші, вод, надр, 
повітряного простору» [9]. 

Чітке визначення місця здійснення злочину є однією з передумов правильного 
застосування кримінального закону. Воно дає можливість вирішити питання про те, чи 
вчинений злочин в Україні або поза її межами, тобто чи є підстави для застосування 
українського кримінального закону і, якщо є, то чи повинні вони застосовуватися 
відповідно до територіального принципу або принципу громадянства. 

Як зазначалось раніше, існує чотири основні принципи просторової дії закону про 
кримінальну відповідальність.  

Принцип громадянства (його ще називають національним), з'явився одним із 
перших у історії кримінального права (його можна було спостерігати ще за часів Римської 
імперії).  

Поняття національного принципу просторової дії закону про кримінальну 
відповідальність, закріплене у ч.1 ст.7 Кримінального кодексу України. Відповідно до 
вищезазначеної статті, принцип громадянства означає, що громадяни України та особи без 
громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочин за її межами, 
підлягають кримінальній відповідальності за Кримінальним кодексом України, якщо інше 
не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України. Слід зазначити, що чинний Кримінальний кодекс України не 
використовує поняття «національний принцип», у вищевказаному законі наявне лише 
поняття «принцип громадянства»  [2]. Громадянин України – це особа, яка набула 
громадянства України у порядку, передбаченому законами України і міжнародними 
договорами України»  [2]. Крім того, варто зазначити поняття «громадянство України» - 
це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх 
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взаємних правах  та обов'язках (відповідно до Закону України "Про громадянство 
України" від 18.01.2001 року) [8]. Крім того, згідно з цим Законом, якщо міжнародним 
договором України встановлено інші правила щодо визнання певних осіб громадянами 
України, застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов'язковість якого 
надана Верховною Радою України [2]. 

Варто згадати про те, що законодавство України не визнає можливості існування 
у особи подвійного громадянства. Хоча трапляються поодинокі випадки, коли держава, 
що надала громадянство громадянину України, не визнає своїм обов'язком повідомляти 
Україну про надання свого громадянства тій чи іншій особі. Якщо під час кримінального 
провадження встановлено, що особа має, крім українського, ще й громадянство іншої 
держави, у даному випадку слід застосовувати принцип єдиного громадянства [2]. 

Принцип єдиного громадянства – це принцип відповідно до якого, у випадку 
набуття громадянином України громадянства іншої країни, ця особа автоматично втрачає 
українське громадянство (така особа виключається із числа громадян України) [2]. 

Одним із чотирьох вищезазначених принципів просторової дії закону про 
кримінальну відповідальність є принцип – універсальний (або космополітичний). 
Реальний та універсальний принципи  є дуже схожими, адже вони передбачають 
поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні 
діяння, вчинені за межами України іноземцями або особами без громадянства.   

Космополітичний принцип базується на міжнародно-правових зобов’язаннях 
України у сфері боротьби зі злочинністю [13]. Він полягає в тому, що іноземці або особи 
без громадянства, що не проживають постійно на території України, які вчинили злочини 
за її межами, підлягають в Україні відповідальності за Кримінальним кодексом України у 
випадках, передбачених міжнародними договорами (відповідно до ст.8 Кримінального 
кодексу України) [2]. 

Відповідно до Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001 року, 
іноземцем є – особа,  яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином 
(підданим) іншої держави або держав [8]. Відповідно до того ж Закону, особою без 
громадянства (апатридом) вважається – особа,  яку жодна держава, відповідно до свого 
законодавства, не вважає своїм громадянином… [8]. У коментарі до Кримінального 
кодексу України надається продовження визначення особи без громадянства.  

Складніше вирішити це питання, коли у територіальній державі правова 
структура не діє, наприклад, у зв’язку з довготриваючим регіональним чи міждержавним 
військовим конфліктом. У такому випадку універсальна юрисдикція являє собою чи не 
єдиний спосіб притягнення винних до кримінальної відповідальності. Хоча на 
сьогоднішній день цілком визначеним є те, що універсальний принцип має 
застосовуватись неупереджено і об’єктивно і лише після того, як використані усі місцеві 
засоби захисту [14]. 

Сутність даного принципу полягає в об'єднанні інтересів держав у боротьбі зі 
злочинами, вчинення яких на території однієї держави здатне заподіяти шкоду й інтересам 
інших держав, у тому числі й Україні. В Особливій частині КК міститься низка статей, в 
яких встановлена кримінальна відповідальність згідно з міжнародними договорами про 
боротьбу з окремими видами злочинів [13].  

Під випадками, передбаченими міжнародними договорами, слід мати на увазі те, 
що: 

-  вчинені злочини належать до міжнародних злочинів або злочинів 
міжнародного характеру (У сучасній науці міжнародного права під міжнародними 
злочинами розуміють такі злочини, які становлять підвищену небезпеку всієї світової 
спільноти. Така підвищена небезпека випливає з тяжкості вчиненого діяння, із важливості 
порушеного зобов'язання та наслідків скоєного злочину. При вчиненні вказаних злочинів 
держави несуть міжнародну політичну та матеріальну відповідальність, а керівники 
держав, вищі посадові особи та інші відповідальні особи несуть індивідуальну 
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кримінальну відповідальність, при чому вона настає перед світовою спільнотою загалом 
[10]. До таких злочинів можна віднести геноцид, торгівлю людьми, деякі злочини, 
пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, захоплення 
заручників, угон повітряних суден та інші.   

- відповідно до міжнародних договорів України іноземець або особа без 
громадянства, яка не проживає постійно в Україні, котрі вчинили вказані злочини, не 
користуються імунітетом від кримінальної відповідальності і можуть бути видані Україні 
(перелік осіб, які користуються імунітетом від кримінальної відповідальності, було 
зазначено у розділі 1, підрозділі 1.3. даної роботи) [2]. 

Слід зазначити, що відповідно до п. 7 ст. 14 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права і ст. 35 - 37 Європейської конвенції про передачу 
провадження у кримінальних справах, на іноземців та осіб без громадянства, які не 
проживають постійно в Україні, також поширюється принцип ne bis in idem (ніхто не 
може бути притягнутий до юридичної відповідальності двічі за одне й те саме 
правопорушення) [13], і вони не можуть підлягати в Україні відповідальності за 
Кримінальним кодексом України у разі вчинення ними за її межами передбаченого 
українським Кримінальним кодексом, наприклад, міжнародного злочину або особливо 
тяжкого злочину проти інтересів України, якщо за цей злочин вони вже були засуджені 
або виправдані, відповідно до закону [2]. 

У Кримінальному кодексі України, зміститься ще один принцип просторової дії 
закону про кримінальну відповідальність – реальний принцип, причому слід зазначити, 
що більшість науковців надають інформацію про існування реального (універсального) 
принципу. Фактично науковці ототожнюють вищезазначені поняття. Цей факт досить 
легко пояснити. По-перше, ці два принципи закріплені у одній статті (ст.8 Кримінального 
кодексу України). По-друге, вони відрізняються лише нормативно-правовими актами, що 
регулюють їх дію (точніше передбачають випадки їх використання). Так, якщо випадки 
застосування універсального (космополітичного) принципу вказані у міжнародних 
договорах, що ратифіковані Верховною Радою України, то випадки застосування 
реального принципу просторової дії закону про кримінальну відповідальність, зазначені у 
Кримінальному кодексі України.  

Отже, реальний принцип просторової дії закону про кримінальну відповідальність 
полягає у тому,  що іноземці або особи без громадянства, які не проживають постійно на 
території України та вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності 
за Кримінальним кодексом України якщо вони вчинили передбачені вищезазначеним 
Кодексом особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів 
України.  Особливо тяжким у контексті ст. 8 є злочин, який визнається українським 
Кримінальним кодексом, а не кримінальним законом іншої країни [2].  

Слід розуміти, що термін «злочин проти прав і свобод громадян України або 
інтересів України» є оціночним і має визначатися з урахуванням усіх конкретних 
обставин провадження. Проте основним критерієм віднесення злочинів до цієї категорії є 
загальний, родовий і безпосередній об'єкти, а при визначенні злочинів проти прав і свобод 
громадян України – також наявність відповідного потерпілого [2]. 

Зокрема, злочинами проти прав і свобод громадян України слід визнавати 
передбачені Кримінальним кодексом України: 

-  злочини проти життя та здоров'я особи,  
- проти волі, честі та гідності особи,  
- проти статевої свободи та статевої недоторканності особи,  
- деякі злочини проти конституційних, трудових та інших особистих прав 

громадян,  
- проти власності та деякі інші [2].  
Злочинами проти інтересів України у конкретній ситуації можуть бути визнані 

злочини: 
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- проти основ національної безпеки України,  
- деякі злочини проти довкілля,  
- проти громадської безпеки,  
- проти авторитету органів державної влади,  
- органів самоврядування та об'єднань громадян, п 
- роти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку,  
- злочини у сфері охорони державної таємниці,  
- недоторканності державних кордонів,  
- забезпечення призову та мобілізації тощо [2].  
Як було вище зазначено принцип просторовий дії закону про кримінальну 

відповідальність має досить чітку класифікацію. Варто зазначити, частіш за все менш 
розвинені країни просто запозичували даний принцип у правових системах більш 
розвинутих країн. На сучасному етапі розвитку держав, їх політичних, економічних, 
правових систем, характерним є широке вживання принципу просторової дії закону про 
кримінальну відповідальність. 

Однією із розвинутих країн європейського світу є Федеративна Республіка 
Німеччина. Відповідно до кримінального кодексу вищезазначеної країни, що був 
прийнятий у 1871 році, німецьке кримінальне право діє на усі діяння вчинені на території 
Німеччини. Так же як і на території Німеччини, її кримінальне право діє на морських та 
повітряних суднах, що мають розпізнавальні знаки (прапор, герб, просто напис) 
Федеративної Республіки Німеччина. Тут явно йде мова про дію територіального 
принципу дії закону про кримінальну відповідальність у просторі. Проте німецьке 
кримінальне право також керується і універсальним (реальним) принципом дії закону про 
кримінальну відповідальність у просторі. Так відповідно до Глави 1, §5 Кримінального 
кодексу Німеччини, кримінальне право ФРН діє незалежно від права місця скоєння, по 
відношенню до наступних діянь, вчинених закордоном [5]: 

- підготовка агресивної війни;  
- державна зрада;  
- загроза демократичній правовій державі; 
- зрада країни та загроза зовнішній безпеці; 
- карані діяння, що направлені проти оборони країни та інші [5]. 
Також у список діянь на які поширюється дія німецького кримінального права, 

поза межами Німеччини входять [5]: 
-  геноцид; 
-  торгівля людьми; 
-  підробка грошей та цінних паперів [5]. 
Слід зазначити, що у §7 цієї ж глави, вказані дії по відношенню до кримінально 

караних діянь, що були вчинені за кордоном у інших випадках. Так, зокрема, німецьке 
кримінальне право діє відносно діянь, що були скоєні за кордоном проти громадянина 
Німеччини, якщо над цим місцем немає кримінально-правової влади [5]. 

Відповідно Кримінального кодексу Франції, французькі закони про кримінальну 
відповідальність застосовуються до діянь, що скоєні на території республіки (Розділ 1, 
Глава ІІІ, Відділ І, ст. 113-2), тобто, дана стаття повторює ідентичну статтю у німецькому 
Кримінальному кодексі [6]. 

У статті 113-2 Кримінального кодексу Франції, наводиться пояснення, що 
злочинне діяння визнається скоєним на території республіки тоді, коли які-небудь дії, що 
утворюють цей злочин, мали місце на території Франції [6]. 

Як і у німецькому Кримінальному кодексі, французький вважає територію 
морських, повітряних суден під прапором Франції, територією французькою. Також 
французький Кримінальний кодекс застосовується до кримінально караних діянь, що 
скоєні проти повітряних та морських суден Франції. Вищезазначені статті повністю 
ілюструють наявність кримінальному праві Франції територіального принципу 
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просторової дії закону про кримінальну відповідальність. Слід зазначити, що Розділ І 
Глави ІІІ Відділу ІІ ст..123-6, закріплює принцип громадянства просторової закону про 
кримінальну відповідальність. Так у даній статті закріплено, що французький 
Кримінальний кодекс застосовується до будь-якого злочину, що скоєний громадянином 
Франції поза межами території республіки. Далі йде уточнення, що кримінальний закон 
Франції, застосовують лише у випадку наявності норми (у законодавстві країни на 
території якої вчинено злочин громадянином Франції), що вважається діяльність 
кримінально караним. Французьке кримінальне право закріплює універсальний принцип 
(ст. 113-7 КК Франції) [6]. 

Ще однією європейською країною, що слід згадати, першу чергу через її 
державний устрій, є – Данія. Ця країна не є республікою, відповідно до законодавства. 
Данія є – унітарною, конституційною монархією. Не дивлячись на державний устрій 
Данії, її кримінальний кодекс досить схожий з німецьким (мова йде про схожість  
кримінальних кодексів у частині просторової дії закону про кримінальну 
відповідальність). У Данії присутній [3]: 

- територіальний принцип; 
- принцип громадянства; 
- універсальний принцип просторової закону про кримінальну 

відповідальність[3]. 
Територіальний принцип просторової закону про кримінальну відповідальність у 

Данії проявляється в Главі ІІ §6 Кримінального кодексу Данії (діяння скоєні на: території 
Датської держави; на борту датського корабля або літака (повітряного судна), що 
знаходиться поза межами Данії) [3]. 

Принцип громадянства, в першу чергу, закріплений у Главі ІІ §7 Кримінального 
кодексу Данії (діяння скоєні за межами королівства, громадянином Данії або особи 
постійно проживаючої на території Данії, мають підпадати під юрисдикцію Датського 
королівства) [3]. 

Глава ІІ §8 Кримінального кодексу Данії яскраво ілюструє універсальний 
принцип просторової дії закону про кримінальну відповідальність, наприклад, якщо 
діяння посягає на незалежність, безпечність, Конституцію або державну владу Датського 
королівства скоєне за межами Данії, ці діяння підпадають під кримінальну юрисдикцію 
Данії, незалежно від громадянства порушника [3].  

У статті доцільно також навести приклад європейської держави, що є молодшою 
за Україну. Такою країною є – Чорногорія, що також має Кримінальний кодекс у якому, 
можна спостерігати територіальний, універсальний, принцип громадянства дії закону про 
кримінальну відповідальність у просторі. Територіальний принцип прослідковується у 
Главі 12, ст. 134 Кримінального кодексу Чорногорії. Законодавство про кримінальну 
відповідальність Чорногорії застосовуються до тих осіб, які вчиняють злочин на території 
Чорногорії [7]. 

Також у Кримінальному кодексі Чорногорії прослідковується універсальний  
принцип просторової дії закону про кримінальну відповідальність. Так ц п.1 ст. 137 
Кримінального кодексу Чорногорії вказано, що закон про кримінальну відповідальність у 
Чорногорії також застосовують до іноземців, які поза межами Чорногорії вчинили 
злочини проти чорногорських національних цілей, державності та тому подібного [7].  

Щодо Польщі, то слід наголосити на тому, що різницю можна побачити у системі 
кодифікованого акту, а не у змісті норм права. Так, наприклад, територіальний принцип 
просторової дії закону про кримінальну відповідальність в українському законодавстві 
закріплений у статті 6 Кримінального кодексу України («Чинність закону про 
кримінальну відповідальність щодо злочинів вчинених на території України»),  а у 
польському Кримінальному кодексі даний принцип закріплено у Главі І («Принципи 
кримінальної відповідальності»), у ст. 5. Відповідно до цієї статті польський закон про 
кримінальну відповідальність застосовуються до осіб, що скоїли заборонені дії на 
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території республіки Польща, а також на польському водному або повітряному судні за 
виключенням випадків коли міжнародним договором, однією із сторін якого є польська 
республіка, встановлено інше[4]. 

Також у польському законодавства діє принцип громадянства просторової дії 
закону про кримінальну відповідальність. Даний принцип закріплений у Главі ХІІІ 
Кримінального кодексу Польщі («Відповідальність за злочини скоєні за кордоном»). Так 
ст. 109 Кримінального кодексу Польщі встановлює, що польські закони про кримінальну 
відповідальність застосовуються до польських громадян, що скоїли злочини за кордоном. 
У цій же ст.109 Кримінального кодексу Польщі у §1, закріплено універсальний (реальний) 
принцип просторової дії закону про кримінальну відповідальність. Відповідно до 
вищезазначеної статті польські закони про кримінальну відповідальність застосовуються 
до іноземців, що вчинили злочини за кордоном проти інтересів Республіці Польща, 
польського громадянина,  польської юридичної особи [4]. 

Таким чином, значні труднощі викликає також те, що на сьогоднішній день 
тексти міжнародних договорів офіційно майже не публікуються. Через це працівники 
правоохоронних і судових органів України, якщо вони не мають доступу до мережі 
Інтернет, а в окремих випадках – не володіють досконало іноземною мовою, практично не 
можуть ознайомитися з текстом міжнародного договору [11, c. 154]. При цьому офіційне 
оприлюднення текстів міжнародних договорів – це лише півкроку на шляху до вирішення 
цієї проблеми. Важливішою є імплементація норм міжнародних договорів у чинне 
законодавство України, їх наукове тлумачення і доведення до відома працівників 
правоохоронних і судових органів у вигляді постатейних коментарів. 
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Анотація. В зазначеній статті  автор торкається проблеми, що пов’язана з виконанням рішень 
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Процедура виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні 

регламентується як національним законодавством, так і положеннями, що зафіксовані у 
міжнародно-правових документах.  

Стаття 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає 
обов’язковість судових рішень. В ній закріплено, що  судові рішення, які набрали законної 
сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними 
особами та їх об’єднаннями на всій території України. В національному законодавстві 
закріплено обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів. 
Відносно реалізації рішень судів, національне законодавство передбачає, що невиконання 
судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом. 

В даній статті вказаного нормативно-правового акту закріплено, що висновки щодо 
застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду України, є 
обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй 
діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. 

Також в цій статті закріплено, що судові рішення інших держав, рішення 
міжнародних арбітражів, рішення міжнародних судових установ та аналогічні рішення 
інших міжнародних організацій щодо вирішення спорів є обов’язковими до виконання на 
всій території України за умов, що визначених законодавством, а також відповідно до 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України[1]. 

Ратифікувавши Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод[2] та 
Протокол № 11 до Конвенції (ЕТS № 155), якій передбачає побудову контрольного 
механізму, створеного Конвенцій  про захист прав людини і основоположних свобод, 
Протокол № 11 був підписний Україною 9 листопада 1995 року, був ратифікований 11 
вересня 1997 року, вступив в силу 01 листопада 1998 року. Згідно ст. 32 і 32 Протоколу № 
11 юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі питання, які 
стосуються тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї і які передаються 
йому на розгляд відповідно до ст.ст. 33, 34, 35[3, с. 69 - 82].  

В Україні виконання рішень Європейського суду з прав людини відносно детально 
регламентовано Законом України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини»[4], де в ст. 2 зазначеного Закону закріплено, що 
рішення Європейського суду з прав людини є рішеннями, що є обов'язковим для 
виконання Україною відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод[5]. 
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Порядок виконання рішення Європейського суду з прав людини, як зазначено 
визначається Законом України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини», а також Законом України «Про виконавче 
провадження» [6], іншими нормативно-правовими актами з врахуванням особливостей, 
що передбачені Законом України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини». 

Виконанню підлягають рішення палат Європейського суду з прав людини, які 
відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод 
набули статусу остаточного, тобто якщо сторони заявлять про те, що вони не 
звертатимуться з клопотанням про передачу справи на розгляд до Великої палати  Суду з 
моменту, як сплине тримісячний строк від дати винесення рішення, якщо не було подано 
клопотання про передачу справи на розгляд Великої палати Суду , або якщо комітет у 
складі п'яти суддів відхилить клопотання про передачу справи на розгляд Великої палати 
Суду. Рішення Великої палати Суду стають остаточними з моменту їх винесення.  

Згідно Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» Рішення  Суду є: 

а) остаточне рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України, 
яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;  

б) остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої 
сатисфакції у справі проти України; 

в) рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у 
справі проти України[7]. 

Науковці трактуючи положення законодавця виокремлюють три виміри рішень 
Європейського суду з прав людини, які включають до загального поняття «Рішення».  

Ці виміри рішень не можна назвати вимірами одного й того ж самого рішення, 
проте вони є рівнозначними в контексті правозастосування. 

Перший вид рішень - остаточне рішення Європейського суду з прав людини у 
справі проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. Статус остаточного таке рішення набуває після набрання ним 
законної сили. 

Поняття остаточного рішення не регулюється національним законодавством, однак 
визначається у статті 44 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.  

Відповідно до неї, остаточним є рішення Великої палати, тобто палати у складі 
сімнадцяти суддів Суду, до складу якої входять Голова Суду, заступники Голови, голови 
палат та інші судді, яких визначено відповідно до Регламенту Суду (ч. З ст. 27 Конвенції). 

Рішення звичайної палати Суду у складі семи суддів стають остаточними у трьох 
випадках: 

а) якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з клопотанням про 
передання справи на розгляд Великої палати;  

б) через три місяці від дати постановлення рішення, якщо клопотання про 
передання справи на розгляд Великої палати не було заявлено;  

в) якщо колегія Великої палати відхиляє клопотання про передання справи на 
розгляд Великої палати згідно зі статтею 43 Конвенції. 

Закон  України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» присвячений реалізації саме такого рішення, але його сприймати в 
контексті тих рішень, які стосуються порушень прав і свобод індивідуальних заявників, 
які не змогли домогтися захисту своїх прав і свобод в судах України. 

Другий вид рішень — остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо 
справедливої сатисфакції у справі проти України. Зазначене  рішення стосуються питань 
відшкодування за рахунок державного бюджету. Питання відшкодування за цими 
рішеннями врегульовано статтями 7-9 коментованого Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». 
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Третій вид рішень Європейського суду з прав людини, це Рішення щодо дружнього 
врегулювання у справі проти України. 

Поняття такого рішення не знайшло належного розкриття ані в  Законі України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», 
ані в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, однак буквальне 
тлумачення цього поняття дозволяє провести умовну паралель з мировою угодою сторін, а 
саме угодою уповноваженого представника держави та заявника,  в Законі це стягувач, яка 
затверджується Європейським судом з прав людини  у разі дотримання всіх необхідних 
умов.  

Статті 38-39 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
визначають порядок ухвалення таких рішень. Так, якщо Суд визнає заяву прийнятною, то 
він: 

а) розглядає справу разом з представниками сторін і, в разі необхідності, проводить 
розслідування, для ефективного здійснення якого заінтересовані держави підписанти 
Конвенції створюють усі необхідні умови; 

б) надає себе в розпорядження заінтересованих сторін для забезпечення дружнього 
врегулювання спору на основі поваги до прав людини, як їх визначає Конвенція та 
протоколи до неї. При чому процедура дружнього врегулювання спору визначається 
конфіденційною. 

У разі досягнення дружнього врегулювання Європейського суду з прав людини  
Суд вилучає справу з реєстру, ухваливши рішення, яке містить лише стислий виклад 
фактів і досягнутого вирішення[8, c. 275-276]. 

Інші науковці ведуть мову не про виміри, а про правові аспекти і відмічають, що у 
Законі України «Про  виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини» рішення Європейського суду з прав людини слід сприймати у трьох 
правових аспектах[9, c. 772-773]. 

Зазначена позиція повністю узгоджується з положеннями Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про організаційні заходи, пов'язані із забезпеченням представництва 
України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини» від 29 квітня 2004 р. 
№ 553, в якій закріплено, що у разі коли обставини справи та попередня прецедентна 
практика Європейського суду з прав людини дають підстави прогнозувати констатацію 
Судом порушення Україною положень Конвенції, Урядовий уповноважений у справах 
Європейського суду з прав людини вживає заходів для дружнього врегулювання спору із 
заявником .  

Рішення про укладення угоди про дружнє врегулювання спору приймається у 
порядку, передбаченому законодавством України. Угода між Урядовим уповноваженим і 
заявником про досягнення дружнього врегулювання спору надсилається до 
Європейського суду з прав людини.  

Після затвердження Європейським судом з прав людини  рішення про 
врегулювання спору Міністерство юстиції України дає органу Державної казначейської 
служби України доручення на здійснення у межах відповідних асигнувань на 
забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини  платежу за 
угодою на користь заявника[10]. 

По цьому питанню автори Науково – практичного коментаря законів України «Про 
державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» зазначають, що в Законі 
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини». пропонується сприймати рішення Європейського суду з прав людини у трьох 
правових аспектах, зокрема це: а) остаточне рішення Європейського суду з прав людини у 
справі проти України, яким визнано порушення нею Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, тобто це статус рішення після набрання ним законної сили. На 
жаль, це питання не регламентовано у Законі «Про виконання рішень та застосування 
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практики Європейського суду з прав людини», але воно має сприйматися відповідно до ст. 
44 Конвенції, а саме рішення Великої палати є остаточним  тоді коли: а) сторони 
заявляють про те, що вони не звертатимуться із клопотанням про передавання справи на 
розгляд Великої палати Суду; б) пройшло три місяці від дати постановлення рішення, 
якщо клопотання про передання справи на розгляд Великої палати Суду не було заявлене;  
в) колегія Великої палати Суду відхиляє клопотання про передання справи на розгляд 
Великої палати Суду згідно зі статтею 43 Конвенції. Згідно положень Конвенції остаточне 
судове рішення публікується. 

Таким чином питанню реалізації рішення Європейського суду з прав людини 
присвячений Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини», але його слід сприймати в контексті тих рішень, які 
стосуються правопорушень, що мали місце в Україні і були здійснені державними 
установами, коли громадянин не зміг знайти захисту своїх прав в Україні; 

Остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої 
сатисфакції у справі проти України. Воно стосується питань відшкодування за рахунок 
Державного бюджету України. Це питаним виходить за межи Закону України «Про 
виконавче провадження», а тому воно регламентовано у положеннях ст.ст. 7-9 Закону 
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини». 

Рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у 
справи проти України. Це положення фактично не розкривається ні в Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод ( у п. b) ст. 38 та ст.39), ні у змісті Закону 
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини», так як цей термін  не набув тлумачення ні в Конвенції, ні в зазначеному Законі.  
Автори Науково–практичного коментаря відмічають, що можна з великою часткою 
ймовірності говорити про те, що «дружним врегулюванні у справі проти України», 
мається на увазі фактично мирова угода Уповноваженого представника держави Україна 
та заявника, є і таким  коли визначені  та узгоджені умови затверджені Європейським 
судом з прав людини. Причому по цьому питанню автори зазначають, що така форма 
вирішення спору вже використовувалась у справі за скаргою Л. Гонгадзе проти 
України[11].  

Виконання рішення Європейського суду з прав людини слід сприймати в контексті 
тієї мети яку ставить перед собою Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод, і  якої намагається досягти заявник при зверненні до Європейського суду з прав 
людини, зазвичай, зокрема це: 1) відшкодування моральної і матеріальної шкоди; 2) 
відновлення правового становища, яке існувало до правопорушення; 3) покарання винних 
у правопорушенні осіб. 

В той же час слід звернуть увагу на те, що Закон України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини», встановлює дещо інші 
заходи, пов'язані з виконанням рішення Європейського суду з прав людини, а саме це: а) 
виплата відшкодування заявнику (стягувачові, статті 7-9 Закону); б) вжиття додаткових 
заходів індивідуального характеру щодо заявника (стягувача  (статті 10-12 Закону); в) 
вжиття заходів загального характеру відносно сутності заяви особи  (стягувача, статті 13-
15 Закону). 

Після проголошення рішення Європейського суду з прав людини відносно України 
воно стає обов’язковим для виконання нашою державою. Тому що згідно ч. 2 ст. 46 
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод,  держави - підписанти 
Конвенції зобов’язуються виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав 
людини у будь-яких справах, у яких вони є сторонами.  

Процедурно це передбачено таким чином, остаточне рішення Європейського суду з 
прав людини передається до Комітету Міністрів Ради Європи, який здійснює нагляд за 
його виконанням. Секретар відповідного відомства надсилає завірені копії сторонам, 
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зокрема Генеральному секретареві Ради Європи, третій стороні, чи іншій безпосередньо 
заінтересованій особі.  

В Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» у ч 1, ст. 2 закріплено, що після проголошення рішення 
Європейського суду з прав людини відносно України вона зобов’язана його виконувати, а 
в ч. 2 цієї статті закріплено, що порядок виконання рішення Європейського суду з прав 
людини визначається цим Законом, Законом України «Про виконавче провадження», 
іншими нормативно-правовими актами з врахуванням особливостей, що передбачені 
зазначеним Законом. 

Порядок виконання рішення Європейського суду з прав людини Україною 
визначається главою 3 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини», Законом України «Про виконавче провадження», а 
також рядом інших нормативно-правових актів, до яких слід віднести, зокрема, Цивільний 
процесуальний кодекс, Господарський процесуальний кодекс, Кримінальний 
процесуальний кодекси України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, 
Кодекс адміністративного судочинства України,  в яких  судові рішення, що  встановленні 
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення 
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом, судів які 
розглядають господарські, цивільні і  кримінальні справи та справи про адміністративні 
право рушення, а також адміністративні справи[12]. 

Таким чином рішення Європейського суду з прав людини, що порушують 
міжнародні зобов'язання України, згідно національного законодавства є підставою для 
перегляду судових рішень у господарський, цивільній, кримінальний  справах та справах 
про адміністративні правопорушення, а також адміністративної справи Верховним Судом 
України.   

Слід зазначити, що перегляд на цій підставі хоч і може мати суто формальний 
характер, оскільки рішення Європейського суду з прав людини підлягають 
безпосередньому виконанню без «імплементації», однак це важливо для відновлення 
справедливості і авторитету національної судової системи[13].   

Враховуючи зазначене національна судова система повинна бути здатною 
визнавати свої помилки. Ця підстава для перегляду випливає з Рекомендації № К (2000) 2 
щодо перегляду справ і відновлення провадження у справі на внутрішньодержавному 
рівні у зв'язку з рішеннями Європейського суду з прав людини, схвалена Комітетом 
Міністрів Ради Європи 19 січня 2000 року[14].   
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Анотація. У статті розглядаються теоретико-правові питання організації та функціонування 

парламентської коаліції. З’ясовано конституційно-правовий статус коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України, висвітлено роль коаліції як сполучної ланки між парламентом, урядом та всією 
системою виконавчої влади, що значною мірою сприяє наближенню до європейських стандартів у 
парламентській діяльності законодавчого органу. На прикладі Коаліційної угоди 2013 року між партіями, 
що пройшли до Палати депутатів Парламенту Чеської республіки розглянуто організаційні та 
функціональні засоби забезпечення діяльності коаліції. Доведено, що парламентська коаліція є засобом 
створення та реалізації спільної парламентсько-урядової стратегії розвитку держави. 

Ключові слова: парламентська коаліція, закрита та відкрита коаліція, рівноправна та 
нерівноправна коаліція, мінімальна та розширена коаліція, інституціалізація коаліції. 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-правовые вопросы организации и 
функционирования парламентской коалиции. Определен конституционно-правовой статус коалиции 
депутатских фракций в Верховной Раде Украины, освещена роль коалиции как соединительного звена 
парламента с правительством и всей системой исполнительной власти, что в определенной мере 
способствует имплементации европейских стандартов в парламентскую деятельность законодательного 
органа. На примере Коалиционного соглашения 2013 года между партиями, которые прошли в Палату 
депутатов Парламента Чешской Республики, исследованы организационные и функциональные способы 
обеспечения деятельности коалиции. Доведено, что парламентская коалиция является способом 
формирования и реализации совместной парламентско-правительственной стратегии развития 
государства. 

Ключевые слова: парламентская коалиция, закрытая и открытая коалиция, равноправная и 
неравноправная коалиция, минимальная и расширенная коалиция, институционализация коалиция.    
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Annotation. Kostytska I., Gladkova T. Theoretical and legal bases for the organization and functioning 
of a coalition in parliament: the experience of the Czech Republic. 

The article focusing on the theoretical and legal aspects of the coalition organization and functioning. It is 
shown constitutional and legal status of the coalition of parliamentary factions in the Verkhovna Rada of Ukraine. It 
is highlighted the role of the coalition as a bridge between parliament, government and the entire system of 
executive power, that proves the approximation to European standards of parliamentary activity. On the example of 
the Coalition Agreement 2013 between the parties that passed to the House of Deputies of the Parliament of the 
Czech Republic organizational and functional means of the coalition functioning provisions are reviewed. The 
principles of coalition cooperation are examined. In particular, the Parties shall ensure that all of their members 
attend the session of the Chamber of Deputies at which the vote of confidence in the newly appointed Government is 
to beheld, and shall ensure that they voice their confidence in the Government as appointed in the Coalition 
agreement. Furthermore, the Parties undertake, for the duration of this Coalition Agreement, not to instigate, in the 
Chamber of Deputies, a vote of no confidence in the Government or a vote to dissolve the Chamber of Deputies, nor 
shall they support such a vote. Joint actions in law-making provided that any government proposal or government 
resolution supported by at least half of the Ministers present from each coalition party shall be regarded as agreed 
by the coalition.  The Parties undertake that government bills: on the central government budget; on taxes and 
charges, including laws to support the administration thereof; having a significant impact on public budgets; 
relating to the protection of property, electoral laws, eferendums and constitutional laws; on the state’s foreign and 
defence policy; shall be presented exclusively as bills agreed by the coalition. The Parties shall support the adoption 
of the coalition’s government bills in both chambers of Parliament. Amendments or additional proposals related to 
the coalition’s government bills shall be supported by the Parties in both chambers of Parliament only by mutual 
agreement. Further, the Parties undertake that any bills and amendments submitted on the initiative of 
parliamentary deputies and senators from the coalition clubs or the accession of parliamentary deputies and 
senators of coalition clubs to an initiative by parliamentary deputies from other clubs shall be consulted in advance 
by the chairpersons of the coalition clubs. Their support shall be contingent on the agreement of the Parties. Unless 
otherwise agreed, the coalition clubs shall respect the government position agreed by the coalition in voting 
procedure. If no coalition consensus is reached within the Government, the mechanisms of bargaining negotiation 
shall proceed to the level of the chairpersons of the coalition parties or the Coalition Council. For the purpose of 
bargaining negotiations number of calition special organs are developed. It has been proved that the parliamentary 
coalition serves as means of creating and implementing a joint parliamentary and government strategy for a state 
development. 

Keywords: parliamentary coalition, closed and open coalition, equal and unequal coalition minimum and 
extended coalition, coalition institutionalization. 

 
Дослідження теоретико-правових основ організації та функціонування парламенту 

безпосередньо пов’язано із з’ясуванням політико-правової природи його інституційних 
органів, серед яких, на нашу думку, окремо слід приділити увагу парламентській коаліції.  

Теоретичне осмислення процесів та форм створення парламентських коаліцій, 
правових засад функціонування та їх структурних особливостей у значній мірі сприятиме 
виявленню механізмів взаємодії учасників законодавчого процесу при прийнятті 
державних рішень.  

Усталеної доктрини щодо створення універсальної стійкої моделі парламентської 
коаліції у сучасній юридичній науці не існує до сьогодні, проте пошуки науковців 
тривають, саме це і обумовлює актуальність питань, що висвітлюються.  

Значний внесок у дослідження процесів створення партійних коаліцій ще у 
середині ХХ століття зробив відомий французький вчений-конституціоналіст, політолог - 
Моріс Дюверже, який у своїй монографії „Політичні партії”[1], досліджуючи 
взаємозв’язок між кількістю політичних партій в державі і виборчою системою, вперше 
запропонував типологію партійних коаліцій. М. Дюверже стверджував, що партійні союзи 
надзвичайно різноманітні. Деякі з них – тимчасові, що створюються з метою отримання 
перемоги на виборах, зміни уряду або час від часу надання підтримки урядові. Інші, 
зазначив дослідник, мають „солідну інфраструктуру, що робить їх подібними на 
суперпартію” і такі альянси мало чим відрізняються від цілісних партій. Інші дослідники – 
Роберт Аксельрод, А. Де Сван доповнили теорію коаліцій і визначили, що фундаментом 
створення політичних коаліцій є спільна або принаймні близька за змістом ідеологія, а 
Е. Даунс, К. Ерроу вважають коаліції механізмом реалізації програмних цілей та 
прийняття державних рішень. 
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Дослідники теорії і практики сучасного парламентаризму впевнені, що 
парламентські коаліції характеризуються двома основними чинниками: чисельністю 
коаліціантів та розкладом політичних груп всередині самої коаліції у політичному аспекті. 

В разі, якщо коаліцію формують партії з подібними ідеологічними позиціями і не 
бажають до своєї коаліції прийняти парламентську групу або фракцію з іншим 
ідеологічними програмами – такі коаліції називають закритими. Інші коаліції – відкриті, 
як правило утворюються політичними партіями з метою вирішення визначених проблем і, 
незалежно від різних ідеологічних спрямувань, готові співпрацювати за для вирішення 
цих проблем. Як свідчить досвід парламентаризму, такі коаліції утворюються в період 
економічних криз, надзвичайних станів тощо.  

Залежно від співвідношення чисельності партійних фракцій і груп у парламенті 
відносини партнерів у коаліції можуть бути рівноправними (тоді посади в уряді 
розподіляються шляхом тривалих консультацій, переговорів, компромісів) чи 
нерівноправними (тоді провідна партія надає іншим партіям – „молодшим партнерам” – 
певну кількість міністерств в обмін на політичну підтримку з боку їх фракцій)[2]. 

Якщо наслідком виходу одного з учасників з коаліції може стати втрата коаліцією 
статусу парламентської більшості, така коаліція називається мінімальною. В іншому 
випадку, якщо у разі виходу учасника коаліції уряд не втратить підтримку більшості, така 
коаліція називається розширеною.  

Повертаючись до тематики нашого дослідження, необхідно підкреслити, що 
українська юридична наука не має комплексних досліджень процесів створення і 
функціонування парламентської коаліції, що є об’єктивним фактом, оскільки така 
парламентська практика тільки починає своє становлення в нашій державі.   

Конституція України (у редакції від 28.06.1996 р.) не містила норм щодо 
регулювання парламентського інституту - коаліції політичних партій або парламентської 
коаліції. Проте, статтею 91 Конституції встановлювався порядок прийняття рішень 
Верховною Радою України більшістю народних депутатів від конституційного складу, 
крім випадків передбачених Конституцією. Так, рішення про проведення закритого 
засідання Верховної Ради України (ст.84), прийняття резолюції недовіри Кабінетові 
Міністрів України (ст.87), подолання вето Президента (ст.94), встановлення факту 
неможливості виконання Президентом своїх функцій (ст.110), ініціювання питання про 
усунення Президента з поста в порядку імпічменту (ст.111), внесення змін до Конституції 
(ст.156) - приймається більшістю народних депутатів від конституційного складу 
парламенту, а рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту 
приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її 
конституційного складу.  

У 2004 році Законом України „Про внесення змін до Конституції України” № 2222-
IV від  08.12.2004 р. значно розширюється стаття 83 Конституції і виникає новий суб’єкт 
конституційного права і конституційно-правових відносин – коаліція депутатських 
фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу 
Верховної Ради України. Можна стверджувати, що відбулась певна спроба структуризації 
Українського парламенту з урахуванням досвіду сучасного європейського 
парламентаризму. На реалізацію конституційних положень Постановою Верховної Ради 
України 16 березня 2006 року затверджується Регламент парламенту, у  якому Глава ХІІ 
визначає порядок утворення коаліції депутатських фракцій, обчислення строків, 
пов’язаних з формуванням коаліції, організації її діяльності, участі у формуванні Кабінету 
Міністрів України, змін у складі коаліції, припинення діяльності коаліції та право 
депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів від 
конституційного складу Верховної Ради, мати права коаліції. З впевненістю можна 
констатувати, що удосконалення законодавства, яке відбувалося у зазначений період 
значною мірою сприяло наближенню до європейських стандартів у парламентській 
діяльності.   
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Нажаль, український парламентаризм поряд з позитивним досвідом має і 
негативний, яким можна вважати повернення до редакції Конституції 1996 року, що 
відбулося у 2010 році. Приймаючи 30 вересня 2010 року рішення у справі за 
конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до 
Конституції України" від 8 грудня 2004 року N 2222-IV  (справа про додержання 
процедури внесення змін до Конституції України), Конституційний Суд України 
фактично „виносить” за рамки Конституції існуючий парламентський конституційно-
правовий інститут - коаліцію депутатських фракцій (справа №20-рп/2010), невелюючи 
його значення.    

Тільки у 2014 році Верховна Рада України відновила дію окремих положень 
Конституції України, ухваливши Закон України „Про відновлення дії окремих положень 
Конституції України” №742-VII від 21 лютого 2014 р., на підставі якого відбулось 
відновлення інституціалізації коаліції депутатських фракцій. В правовому плані 
унормовується порядок організації та діяльності коаліції на рівні Конституції України та 
Закону України „Про Регламент Верховної Ради України”.  

Коаліцію депутатських фракцій можна охарактеризувати як специфічне 
надфракційне формування, якому притаманні узгодження політичних позицій, спільна 
відповідальність за прийняття узгоджених рішень на основі виробленого компромісу, 
поділ відповідальності та розподіл, відповідно, місць в керівництві парламенту та в Уряді 
[3, с. 220-223]. Слід зазначити, що її існування та вплив залежать не лише від волі 
депутатів, але й передусім від створеної в державі форми правління, стилю 
взаємовідносин між парламентом, Президентом та урядом, а також від особливостей 
політичної ситуації, способів вирішення політичних конфліктів. 

Фактично коаліція відіграє роль сполучної ланки між парламентом, урядом та 
всією системою виконавчої влади і є засобом створення та реалізації спільної 
парламентсько-урядової стратегії розвитку держави.  

З політичного боку, саме створення коаліції надає фактично додаткові як політичні, 
так і юридичні права суб’єктам її формування. Внаслідок створення коаліції фракції, що 
увійшли до її складу та їхні депутати, отримають додаткові права та збільшують свою 
політичну вагу, посилюють вплив на керівництво парламенту та уряд. Але таке 
домінування не є вічним, оскільки нема обмежень для депутатів у правах на 
розформування коаліції, зміну її формату, тощо. Тому існування коаліції, її дієздатність є 
продуктом складних політичних переговорів, політичної волі, для яких може бути 
залучено максимально можливе коло суб’єктів – переможців виборів. Власне формування 
парламентської коаліції та її дієздатність спроможні гармонізувати політичний процес, 
зробивши його більш прогнозованим та реалістичним.  

Функція права й полягає в чіткому регламентуванні тих загальних умов і порядку 
створення і діяльності коаліції, які не повинні бути предметом перегляду та політичних 
торгів. Зважаючи на аксіоматичний підхід на якому базується договірне право в частині 
виконання договорів - pacta sunt servanda (добросовісне виконання зобов’язань), угода 
про створення та функціонування коаліції має базуватися саме на дотриманні цього 
принципу.  

Таким чином, право покликане, своєю чергою, стабілізувати функціонування 
коаліції, запобігти негативним політичним тенденціям, які можуть виникнути та 
розвиватися у зв’язку із інституціалізацією коаліції.  

Зважаючи на європейський вибір України, найбільш доцільним з практичної точки 
зору є вивчення позитивного досвіду створення та функціонування парламентських 
коаліцій у країнах-членах ЄС.  

З урахуванням особливостей організації державної влади та політичної ролі у цих 
відносинах коаліції парламентських партій, досвід Чеської Республіки є актуальним та 
вартим бути запозиченим.  
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З прийняттям Конституції 1992 року баланс політичних сил у Чехії підтримувався 
так званим опозиційним договором – неформальною угодою про розподіл влади між 
двома найвпливовішими партіями країни: соціал-демократами та громадянськими 
демократами. У результаті компромісу соціал-демократи формували однопартійний уряд, 
а громадянські демократи очолювали законодавчі органи й погоджувалися не брати 
участь у голосуванні про довіру кабінету міністрів. Так формувався механізм постійних 
переговорів щодо розподілу владних ресурсів між двома найбільшими партіями. 
Формування парламентських коаліцій передбачено Законом Чеської Республіки „Про 
вибори до Парламенту Чеської Республіки” (Act No. 247/1995 зі змінами та 
доповненнями). 

З 2010 року підходи до формування коаліції партіями, що пройшли до парламенту 
були змінені. Конкуруючі правлячі партії - соціал-демократи та громадянські демократи, 
стали об’єднуватися з іншими, менш впливовими партіями, які мають близькі за змістом 
програмні платформи. Так, до коаліційної угоди 2010 року крім громадянських демократів 
приєдналися партія «Громадські справи» та партія ТОП 09 (Традиція. Відповідальність. 
Процвітання). Політична криза 2013 року, причиною якої стало оголошення парламентом 
вотуму недовіри уряду у зв'язку з корупційним скандалом та його відставка, обумовили 
вихід із коаліції партії ТОП 09. Єдиним виходом із кризи стали дострокові вибори до 
парламенту.   

За результатами виборів до парламенту Коаліційну угоду 2013 року [4] підписали 
Соціал-демократична партія (50 місць у парламенті), Центристська політична партія 
(„ТАК 2011”) (47 місць у парламенті) та Християнсько-демократичний союз - 
Чехословацька народна партія (14 місць у парламенті), що забезпечило коаліції 
парламентську більшість у 111 депутатів із 200.  

Зміст угоди, визначені цілі, на досягнення яких вона спрямована, а також умови, 
що забезпечують виконання угоди, свідчать про програмно-декларативний та виключно 
політичний характер цієї угода. Тому вона слугує засобом формування і виразу політичної 
волі парламентської більшості та не містить зобов’язань юридичного характеру. Однак 
розділ V „Заключні положення” передбачає скасування коаліційної угоди у випадках 
порушення учасниками коаліції зобов'язань, викладених в ній, якщо проведенні 
переговори між головами коаліційних партій або на засіданні Ради Коаліції не мали 
позитивного результату. 

У Чеській Республіці Програми діяльності уряду є основними складниками 
коаліційних угод, адже головною ціллю коаліційної угоди є формування уряду та 
розроблення програми його діяльності. Коаліційна угода стає юридично зобов'язуючим 
документом для уряду після затвердження парламентом програми діяльності уряду.  

Так, у Коаліційній угоді 2013 року у Преамбулі зазначено, що метою створення 
парламентської коаліції є формування уряду. Зусилля коаліції будуть спрямовані на 
процвітання країни, формування соціально та екологічно орієнтованої ринкової 
економіки, забезпечення соціальної згуртованості в країні. Коаліційні партії будуть 
сприяти реалізації програми економічного розвитку Чехії, яка спрямована на підтримку 
підприємництва, підвищення ефективність та прозорості діяльності уряду, створення 
ефективного ринку праці, забезпечення стійкого функціонування пенсійної системи, 
досягнення стану соціального спокою у суспільстві, спрямування інвестицій в освіту, 
науку і дослідження.  

Коаліційною угодою також визначається кількісний склад уряду та розподіл посад 
в уряді за партійними квотами. У розділі ІV. „Принципи співпраці у коаліції” зазначено, 
що „Партії дійшли згоди щодо формування коаліційного уряду. Кабінет міністрів буде 
складатися з 17 членів, з яких вісім представлятимуть Соціал-демократичну партію, п'ять - 
Центристську політичну партію („ТАК 2011”), і три - Християнсько-демократичний союз 
- Чехословацьку народну партію. Склад уряду та розподіл посад визначено у Додатку 1 до 
коаліційної угоди.  
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Відповідно до Конституції Чеської Республіки (ст.68) Президент Республіки 
вносить коаліційну пропозицію на розгляд парламенту, а парламентська більшість 
гарантує ухвалення позитивного рішення щодо формування уряду. Так, наприклад, у 
Коаліційній угоді 2013 року зазначено, що коаліційні партії забезпечують присутність їх 
депутатів на сесійних засіданнях Палати депутатів, на яких відбувається голосування 
щодо вотуму довіри новопризначеному урядові. При цьому депутати від коаліції мають 
бути впевненими, що вони голосують саме за той склад уряду, який визначений 
коаліційною угодою.  

Традиційно посаду прем’єр-міністра Чеської Республіки обіймає голова найбільшої 
партії, що пройшла до парламенту.  

Особливої уваги заслуговує підхід коаліції до вирішення кадрових питань в уряді, 
зазначений у п. 4 Розділу ІV «Принципи співпраці у коаліції»: „сторони коаліції 
зобов’язуються поважати конституційне право прем'єр-міністра вносити пропозиції щодо 
призначення та звільнення членів уряду Президентом Республіки. При здійсненні кожного 
такого кроку, прем'єр-міністр зобов’язаний шукати підтримку учасників коаліції. Голова 
кожної коаліційної партії може представляти прем'єр-міністру пропозицію про зняття або 
призначення члена уряду, призначеного за партійною квотою від цієї партії. Подальші дії 
щодо такої пропозиції мають бути предметом угоди між прем'єр-міністром і головою 
коаліційної партії. При цьому, Прем'єр-міністр повинен з повагою відноситися до 
пропозицій голів коаліційних партій”. Крім того, здійснюючи кадрову політику 
міністерств, члени уряду повинні дотримуватися поєднання принципів високого 
професіоналізму і моралі (п. 7). 

Організація діяльності коаліції є складним механізмом: крім власне розробки 
програми і її втілення, виникає потреба політичної координації партій-учасників коаліції, 
досягнення консенсусу між ними з приводу політики, що проводиться. Незадоволеність 
хоча б одного коаліційного партнера та його вихід з коаліції загрожують її існуванню. 
Досвід Чеської Республіки показує, що для створення успішної коаліції критичним є 
базування коаліції на спільній програмі дій, яка однаково підтримується усіма партіями-
учасниками. Крім того, коаліційний проект має забезпечуватися ефективними 
механізмами збереження єдності та здійснення співпраці між сторонами. Так, існуюча 
парламентська коаліція в Коаліційній угоді 2013 р. у розділі ІV визначила організаційні 
засади та інституційну структуру щодо забезпечення координації діяльності коаліції та її 
співпраці (п. 14). З цією метою учасниками коаліції погоджено створення відповідних 
органів. Так, найвищім керівним органом коаліції є Нарада голів партій коаліції, яка 
вирішує найважливіші, основоположні питання, що стосуються співробітництва у 
коаліції. Скликається за ініціативою голови однієї з партій.   

Поточні питання діяльності коаліції, формування середньострокових завдань, усі 
кадрові питання уповноважена розглядати та вирішувати Рада коаліції. До її складу 
входять голови коаліційних партій та по три представника від кожної з коаліційних 
партій. Рада коаліції скликається прем'єр-міністром (головою найбільшої з коаліційних 
партій). ЇЇ засідання відбуваються, як правило, раз на два тижні. Голова кожної з 
коаліційних партій має право ініціювати скликання Ради коаліції.  

Координацію діяльності коаліції у Палаті депутатів забезпечують: Нарада голів 
парламентських фракцій членів коаліції та Нарада членів коаліційних партій. Нарада голів 
парламентських фракцій членів коаліції проводиться на регулярній плановій основі. 
Уповноважена вирішувати поточні питання, зокрема, узгодження питань порядку денного 
сесії Палати депутатів, а також обрання членів коаліції до парламентських органів та 
непарламентських установ. Члени Наради відповідають за забезпечення максимально 
широкої участі коаліційних депутатів у процедурі голосування, в першу чергу, при 
прийнятті рішень з найважливіших питань. Нарада членів коаліційних партій скликається 
на вимогу однієї з коаліційних партій, як правило, напередодні важливого голосування в 
Палаті депутатів. 
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Співробітництво між членами коаліції в Сенаті здійснюється аналогічно до правил, 
встановлених для координації діяльності учасників коаліції в Палаті депутатів.  

Угодою та Правилами процедур Палати депутатів [5] передбачена співпраця з 
експертними консультативними групами. Експертні групи, які співпрацюють з окремими 
партіями - членами коаліції, мають взаємодіяти між собою, особливо з питань підготовки 
законодавчих ініціатив, та виконувати завдання будь-якого члена коаліції (ст. 21). 
Експертні висновки щодо законодавчих ініціатив передаються головам коаліційних партій 
та головам  коаліційних фракцій у парламенті.  

Співпраця міністрів з парламентськими комітетами здійснюється шляхом 
організації неформальних спільних зустрічей з депутатами та сенаторами коаліційних 
партій парламенту. Міністри повинні ініціювати такі зустрічі два рази на рік. Крім 
вирішення поточних завдань, метою цих зустрічей є зміцнення коаліційного діалогу 
(п.14). 

Крім того, відповідно до п. 8 розділу ІV ”Принципи співпраці у коаліції” сторони 
коаліційної угоди зобов’язуються протягом всього терміну дії Коаліційної угоди не 
ініціювати в Палаті депутатів розгляд питань про вотум недовіри уряду і не виносити на 
голосування ці питання, а також питання щодо розпуску Палати депутатів, і ні в якому 
разі не підтримувати такого голосування. Натомість, коаліційні партії мають підтримувати 
прийняття законопроектів, ініційованих коаліційним урядом в обох палатах парламенту. 
Внесення змін до законопроектів, підготовлених урядом, в обох палатах парламенту 
здійснюється тільки за взаємною згодою між парламентською коаліцією та урядом. Крім 
того, сторони Коаліційної угоди зобов'язуються проводити попередні консультації з 
головами коаліційних фракцій щодо будь-яких законопроектів або законопроектів про 
внесення змін, що вносяться за ініціативою депутатів парламенту і сенаторів з коаліційних 
фракцій, або щодо приєднання депутатів парламенту і сенаторів з коаліційних фракцій до 
ініціативи депутатів парламенту від інших фракцій. Підтримка таких ініціатив має 
залежать від згоди сторін Коаліційної угоди. За відсутності іншої домовленості, коаліційні 
фракції повинні підтримувати пропозиції уряду, узгоджені коаліцією, при голосуванні 
(п. 10). 

Коаліційною угодою, беззаперечно, мають передбачатися відповідні засоби або 
шляхи запобігання та механізми вирішення міжпартійних конфліктів у коаліції. Так, у 
розділі ІV ”Принципи співпраці у коаліції” (п.п. 12 – 15) встановлено порядок вирішення 
спорів, які виникають між учасниками коаліційної угоди. Такі спори, в першу чергу, 
вирішуються шляхом переговорів на основі взаємної поваги щодо політики, яку 
проводить уряд, та положень коаліційної угоди. Переговори припиняються з досягненням 
консенсусу між сторонами. Якщо сторони не досягають консенсусу це питання 
розглядається на Нараді голів коаліційних партій або на засіданні Ради коаліції. У пункті 
15 „Вирішення спорів” Коаліційної угоди 2013 року зазначено, що „у разі виникнення 
спору між учасниками коаліції, пов'язаного з виконанням коаліційної угоди або 
фундаментальних питань співпраці, кожна зі сторін має право звернутися до інших 
учасників про початок проведення переговорів. У такому випадку прем'єр-міністр – 
голова найбільшої коаліційної партії звертається до голів інших коаліційних партій про 
скликання Ради коаліції”.  

Координація між урядом та парламентською більшістю - важлива частина 
внутрішньої координації, від якої залежить стабільність уряду. Якщо фракції не будуть 
розуміти мотивів, через які міністри приймають ті чи інші рішення, в уряду можуть 
виникнути проблеми з реалізацією своїх законодавчих ініціатив. 

Приклади деяких правил, що допомагають зміцнювати зв’язок між урядовою та 
парламентською частинами коаліції у Чеській Республіці, містяться у розділі ІV 
Коаліційної угоди 2013 р. Так, у п.10 зазначено, що учасники коаліції сприятимуть 
реалізації політики уряду та імплементації положень коаліційної угоди. Мають ефективно 
співпрацювати при підготовці всіх законодавчих та виконавчих заходів, особливо тих, що 
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мають принциповий характер, на основі здійснення попередніх консультацій. З цією 
метою уряд має надавати план законопроектних робіт на відповідний період до обох палат 
парламенту. У разі необхідності, члени уряду, відповідальні за підготовку законодавчих 
пропозицій, обговорюють законопроекти з коаліційними парламентськими фракціями. 
Засідання парламентських фракцій слугують консультаційною платформою для 
обговорення урядових законопроектів. Голови коаліційних парламентських фракцій 
мають запрошуватися на засідання Законодавчої ради уряду. Таким чином, вони можуть 
пояснити позицію уряду своїм фракціям і забезпечити розуміння урядового рішення у 
парламенті. 

Коаліційні партії повинні підтримувати прийняття законопроектів, ініційованих 
коаліційним урядом в обох палатах парламенту. Внесення змін до законопроектів, 
підготовлених урядом, в обох палатах парламенту здійснюється тільки за взаємною 
згодою між парламентською коаліцією та урядом (п. 9). При підготовці законодавчих та 
виконавчих заходів принципового характеру кожен із учасників коаліції, якщо вважає за 
необхідне, має право скликати Нараду голів коаліційних партій (п. 11) 

Крім того, відповідно до коаліційної угоди будь-яка урядова пропозиція, 
підтримана половиною членів кабінету міністрів, що представляють всі коаліційні партії, 
вважається погодженою коаліцією. Сторони коаліційної угоди зобов’язуються 
підтримувати урядові законопроекти, які представлені виключно як такі, що погоджені 
коаліцією, і які, зокрема, стосуються: державного бюджету; податків і зборів, у тому числі 
тих, що спрямовані на підтримку діяльності міністерств та відомств; які можуть здійснити 
суттєвий вплив на державний бюджет; захисту власності, виборів, проведення 
референдумів, які мають статус конституційних; зовнішньої політики та політики безпеки 
(п. 5-6). 

Зазначене доводить, що в Коаліційній угоді 2013 року передбачено широкий 
арсенал правових засобів організаційного та функціонального характеру, необхідних для 
стабільного функціонування коаліції, плідної співпраці парламенту й уряду щодо 
реалізації програми розвитку Чеської Республіки. Проте, як свідчить досвід форматування 
та розпаду парламентських коаліцій, навіть ґрунтовне міцне правове забезпечення 
договірних відносин між членами коаліції не гарантує стійкості коаліції та здебільшого не 
витримує випробування політичною волею або політичними амбіціями коаліціантів.    
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Анотація. В статті аналізується досвід зарубіжних країн щодо функціонування  податкових 

агентів.  
Розглядаючи податкове законодавство Республіки Білорусь, Киргизстану, Таджикистану, 

Казахстану робиться висновок про існування різних підходів до визначення статусу податкового агента.  
Особлива увага звертається на окремі положення законодавства зарубіжних країн щодо 

визначення уповноваженого представника для податкового агента.   
Розглядаються права та обов’язки податкових агентів, що містяться в законодавстві зарубіжних 

країн, здійснюється їх порівняльний аналіз в результаті чого робиться висновок про доцільність врахування 
окремих положень при правотворчій діяльності в національному податковому  законодавству. 

Ключові слова: правовий статус, податковий агент, уповноважений представник, права, 
обов’язки,податкове законодавство.  

Аннотация. В статье анализируется опыт зарубежных стран по функционированию налоговых 
агентов. Рассматривая налоговое законодательство Республики Беларусь, Кыргызстана, Таджикистана, 
Казахстана делается вывод о существовании различных подходов к определению статуса налогового 
агента. 
Особое внимание обращается на отдельные положения законодательства зарубежных стран по 
определению уполномоченного представителя для налогового агента. 

Рассматриваются права и обязанности налоговых агентов в законодательстве зарубежных 
стран, осуществляется их сравнительный анализ, в результате чего делается вывод о целесообразности 
учета отдельных положений при правотворческой деятельности в национальном налоговом 
законодательстве. 

Ключевые слова: правовой статус, налоговый агент, уполномоченный представитель, права, 
обязанности, налоговое законодательство. 

Annotation. Matselyk T.O., G.M. Striyashko Tax Agent Legal Status: Foreign Experience and Proposals 
for Implementation in National Legislation 

The article deals with the foreign countries experience on the functioning of tax agents which are obliged: 
1) to calculate, withhold and pay individual income tax to the budget on behalf of and at the expense of the 
taxpayer; 2) to keep the tax accounting and to submit the tax reporting to the tax authorities; 3) to be responsible 
for violation of tax legislation. 

On the ground of Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan tax legislation it is concluded that there are 
different approaches to determining the tax agent status. Particularly there are countries in which tax agents: a) is 
regarded as independent entities with the same rights as taxpayers; b) is identified with tax representatives; c) such 
institution in their tax legislation is non-existent. 

Special attention is paid to certain provisions of the foreign countries law regarding the determining of the 
authorized representative for a tax agent, restrictions concerning the representation as well as rules governing the 
legal consequences of representatives’ action or omission. It is noted that the fixation of the tax authorized 
representative institution for tax agents will contribute to the effective execution of the latter their status functions. 

The tax agents’ rights and obligations contained in the legislation of foreign countries are considered, their 
comparative analysis is carried out. On this basis the conclusion on the appropriateness of considering certain 
provisions under lawmaking in the national tax legislation have been made. It will provide the fixation of tax legal 
norms which have proved to be effectively operating under the legislation of foreign countries and could be 
seamlessly implemented into national legislation as well as the improvement of the tax agent legal status. 

Keywords: legal status, tax agent, authorized representative, rights, duties, tax legislation. 
 

Українське суспільство і держава розвиваються в умовах глобалізації та світової 
фінансової кризи, що обумовлює гостру потребу в поповненні бюджетних коштів. 
Істотний дефіцит бюджетів змушує державні органи обмежувати реалізацію запланованих 
соціальних, економічних програм. 
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З урахуванням того, що одним з основних способів поповнення державної 
скарбниці є податки, істотного удосконалення  потребує інститут податкових агентів, які 
зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб до 
бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати 
податкову звітність податковим органам, а також нести відповідальність за порушення 
норм у сфері оподаткування [1]. 

В сучасний період податкове законодавство України продовжує інтенсивно 
розвиватися, зокрема постає питання про проведення податкової реформи, що не може не 
відбиватися і на суспільних відносинах у податковій сфері, в тому числі і на статусі 
податкових агентів.  

У зв'язку з тим, що досвід зарубіжних країн щодо функціонування інституту 
податкового агента має більш тривалу історію, при правотворчій діяльності у цій сфері 
доцільно його враховувати, що дасть можливість, по-перше, виявити певні недоліки 
чинного національного законодавства, по-друге, звернути увагу на податково-правові 
норми, які зарекомендували себе як ефективно діючі і можуть бути органічно 
імплементовані в національне законодавство, по-третє, сформулювати пропозиції щодо 
вдосконалення правового статусу податкового агента. 

Аналіз нормативно-правових актів зарубіжних країн у сфері оподаткування дає 
можливість стверджувати про гетерогенний, індивідуальний підхід кожної країни до 
формування та функціонування статусу податкового агента. На що безумовно впливає  
рівень соціального та економічного розвитку конкретної країни.  

Отже, пропонуємо розглянути джерела зарубіжного законодавства щодо правового 
регулювання статусу податкового агента. Аналіз податкового законодавства зарубіжних 
країн дозволяє стверджувати про існування різних підходів до визначення статусу 
податкового агента, так існують країни у яких податкових агентів: а) розглядають як 
самостійних суб’єктів, зазначаючи, що вони мають такі ж права як і платники податків; 
б) ототожнюють із податковими представниками; в) такий інститут законодавства 
відсутній. 

Так, в ст. 23 Податкового кодексу Республіки Білорусь, зазначено що, податковим 
агентом визнається юридична або фізична особа, просте товариство, довірчий керуючий, 
представництво іноземної організації, яка здійснює діяльність на території Республіки  
Білорусь, представництво та орган міждержавного утворення в Республіці Білорусь, які є 
джерелом виплати доходів платнику і (або) на які в силу  актів податкового законодавства 
покладаються обов'язки по нарахуванню, утриманню у платника та перерахування до 
бюджету податків, зборів.  Податковий агент має ті ж права, що і платник, якщо інше не 
встановлено законодавством [2]. 

Платникам гарантується адміністративний та судовий захист їх прав і законних 
інтересів у визначеному порядку [2].  

Поміж тим, як платник податку так і податковий агент, можуть мати 
уповноваженого представника.  

Уповноваженим представником платника визнається фізична або юридична особа, 
уповноважена платником представляти його інтереси у відносинах урегульованих 
податковим законодавством. Уповноважений представник платника-організації здійснює 
свої повноваження на підставі довіреності, яка видається в порядку, встановленому 
актами законодавства. 

Уповноважений представник платника - фізичної особи здійснює свої повноваження 
на підставі нотаріально посвідченої довіреності[2]. 

В податковому законодавстві Республіки Таджикистан, податковим агентом є 
організація або індивідуальний підприємець, на яких відповідно до  Кодексу покладено 
обов'язок з обчислення, утримання та перерахування до відповідного бюджету податків, 
утриманих у платника податків або у джерела виплати.  Податковий агент має такі ж 
права і обов'язки, що і платник податків, якщо  Кодексом не передбачено інше [4]. 
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Податковим кодексом республіки Казахстан визначається, що податковий агент має 
такі ж права і несе такі самі обов'язки, що і платник податків, якщо інше не передбачено 
кодексом. Важливою особливістю в Республіці Казахстан є представництво в податкових 
відносинах, що регулюються Кодексом 

Платник податків (податковий агент) має право брати участь у відносинах, 
регульованих податковим законодавством Республіки Казахстан, через законного чи 
уповноваженого представника. 

Законним представником платника податків (податкового агента) визнається особа, 
уповноважена представляти платника податків (податкового агента) за законом. 

Уповноваженим представником платника податків (податкового агента) визнається 
фізична або юридична особа, уповноважена платником податку (податковим агентом) 
представляти його інтереси у відносинах з податковими органами, іншими учасниками 
відносин, регульованих податковим законодавством Республіки Казахстан  [5]. 

Уповноважений представник платника податків (податкового агента) - фізичної особи, 
у тому числі індивідуального підприємця, діє на основі нотаріально посвідченої 
довіреності або довіреності, прирівняної до нотаріально посвідченої, виданої таким 
платником податку (податковим агентом) відповідно до цивільного законодавства 
Республіки Казахстан, в якій вказується конкретний перелік повноважень представника. 

Уповноважений представник платника податків (податкового агента) - юридичної 
особи або структурного підрозділу юридичної особи діє на основі установчих документів 
такого платника податків (податкового агента) і (або) його довіреності, виданої відповідно 
до цивільного законодавства Республіки Казахстан, в якій вказується конкретний перелік 
повноважень представника. 

 Особиста участь платника податків (податкового агента) у відносинах, регульованих 
податковим законодавством Республіки Казахстан, не позбавляє його права мати 
представника, так само як участь представника не позбавляє платника податків 
(податкового агента) права на особисту участь у зазначених відносинах. 

 Дії (бездіяльність) представника платника податків (податкового агента), вчинені у 
зв'язку з участю цього платника податків (податкового агента) у відносинах, регульованих 
податковим законодавством Республіки Казахстан, визнаються діями (бездіяльністю) 
платника податків (податкового агента) в рамках повноважень, наданих їм на підставі 
документів [5]. 

В свою чергу, в Податковому кодексі Киргизької Республіки інститут податкового 
агента відсутній, натомість в ст.46 відображено, що платник податків має право брати 
участь у податкових правовідносинах особисто, а також через податкового представника. 
Податковий представник має право виступати в податкових правовідносинах від імені 
платника податків. Особиста участь платника податків в податкових правовідносинах не 
позбавляє його права мати податкового представника, так само як участь податкового 
представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у податкових 
правовідносинах. Повноваження, права, обов'язки і відповідальність податкового 
представника визначаються: 1) податковим законодавством Киргизької Республіки; 
2) цивільно-правовим договором, що укладається між платником податків і податковим 
представником; 3)довіреністю, виданою платником податку податковому представнику. 

 Дія або бездіяльність податкового представника платника податків, пов'язана з 
участю цього платника податків у податкових правовідносинах, визнається дією або 
бездіяльністю платника податків. 

 Податковим представником платника податків не може бути державний орган чи 
посадова особа державного органу  [3]. 

Представником платника  є посадова особа платника податків, а саме:  
1) керівник виконавчого органу управління платника податків; 
2) керівник постійної установи організації; 
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3) фізична особа, якій надано повноваження щодо виконання обов'язків, встановлених 
Кодексом, на підставі трудового договору або цивільно-правового договору або 
довіреності [3]. 

Найбільшої уваги заслуговують положення законодавства зарубіжних країн щодо 
визначення уповноваженого представника для податкового агента, обмеження, що 
стосується представництва, а також норм, що визначають правові наслідки дії чи 
бездіяльності представників. Очевидно, що закріплення інституту податкового 
уповноваженого представництва для податкових агентів сприятиме ефективному 
виконанню останніми своїх статусних функцій. Вважаємо за необхідне зупинитися також 
на правах та обов’язках податкових агентів, що містяться в законодавстві зарубіжних 
країн. 

Варто наголосити про існування декількох особливостей їх правового врегулювання. 
Так, обов’язки податкового агента зазвичай ототожнюється з обов’язками платника 

податків, аналіз відповідних кодексів дає можливість стверджувати, що вони зазвичай 
відрізняються за формулюванням, а зміст фактично схожий. 

Вбачається доцільним обов’язки податкового агента представити  у наступному 
форматі. 

Податковий агент зобов’язаний:  
- правильно і своєчасно обчислювати, утримувати та перераховувати до бюджету 

податки, утримувані з платника податків або у джерела виплати відповідно до чинного 
податкового законодавства; 

- вести облік доходів, виплачених платникам податків, і податків, утриманих з них 
(або у джерела виплати) та перерахованих до відповідних бюджетів, у тому числі вести 
окремий облік по кожному платнику податків; 

- представляти в податковий орган за місцем свого обліку податкову звітність у 
порядку, встановленому чинним податковим законодавством; 

- виконувати інші обов'язки, передбачені податковим законодавством [4]; 
 - видавати платникам за їх зверненнями довідки про доходи, обчислених та 

утримані податки за формою, затвердженою у встановленому порядку; 
- подавати до податкових органів документи та відомості, необхідні для здійснення 

контролю за правильністю обчислення, утримання та перерахування до бюджету 
відповідних податків; 

- забезпечувати протягом строків, установлених законодавством, збереження 
документів та відомостей, необхідних для здійснення контролю за правильністю 
обчислення, утримання та перерахування до бюджету відповідних податків [2]. 

Здійснюючи аналіз прав податкових агентів, які за законодавством зарубіжних країн 
та національним законодавством фактично ототожнюються з правами платників податків, 
заслуговують на увагу та повинні бути закріплені у національному законодавстві окремі 
права податкових агентів ( платників податків), а саме:  

-  отримувати від податкових органів та інших уповноважених державних органів 
письмові роз'яснення з питань застосування актів податкового законодавства; 

- представляти свої інтереси в податкових органах самостійно або через свого 
представника; 

- отримувати від податкових органів на підставі заяви виписку з даних обліку 
податкових органів про обчислених та сплачені суми податків, зборів (зборів), пені; 

- отримувати в податковому органі на підставі заяви копію наданої ним податковій 
декларації (розрахунку); 

- отримувати від податкових органів на підставі заяви інформацію про реквізити, 
необхідних для заповнення платіжних документів в цілях виконання податкового 
зобов'язання, сплати пені; 

- вимагати від посадових осіб податкових органів дотримання актів податкового 
законодавства при здійсненні ними дій щодо платників; 



 138

- не виконувати неправомірні рішення податкових органів та вимоги їх посадових 
осіб, які не відповідають положенням  чинного податкового законодавства [2] ; 

- письмово фіксувати питання, що виникають у посадової особи податкових органів у 
ході проведення податкової перевірки, і погоджувати з ним документ, що відображає ці 
питання; 

- не надавати інформацію та документи, що не відносяться до об'єктів оподаткування 
та (або) об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, за винятком інформації та документів, 
надання яких прямо передбачено податковим законодавством, законодавством про 
трансферному ціноутворенні, а також законодавством про державне регулювання 
виробництва і обігу окремих видів підакцизних товарів [5]; 

- не застосовувати форми податкової звітності, які не були опубліковані в офіційних 
засобах масової інформації;  

- на підставі письмового запиту безоплатно отримувати про себе будь-яку 
інформацію, яка є в органах податкової служби; 

- не надавати інформацію та документи, що не відносяться до виконання 
податкового зобов'язання. 

Права платника податків забезпечуються відповідними обов'язками уповноваженого 
державного органу, органів податкової служби, митних органів, а також їх посадових осіб. 
Невиконання або неналежне виконання обов'язку щодо забезпечення прав платника 
податків тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством [5]. 

Необхідно звернути увагу і на строки реалізації окремих прав. Наприклад Податковий 
кодекс республіки Таджикистан встановлює наступні вимоги до виконання прав 
податкового агента (платника податків):  

- не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання податковим органом письмової 
заяви отримувати витяг з особового рахунку про стан розрахунків з бюджетом за 
виконання податкового зобов'язання; 

- протягом 5 робочих днів за письмовою заявою, отримувати наступні види 
довідок, у тому числі про наявність або відсутність заборгованості податкової, про суми 
отриманих нерезидентом доходів із джерел у Республіці  Таджикистан і утриманих 
(сплачених) податків; 

- отримувати відомості про реквізити, необхідні для заповнення платіжного 
документа, з метою виконання податкового зобов'язання зі сплати податків, а також 
інформацію про спосіб сплати податків протягом 1 робочого дня з моменту звернення до 
податкового органу [4]. 

Підсумовуючи викладене вважаємо за необхідне підкреслити, що податкове 
законодавство зарубіжних країн має більш тривалу історію та характеризується 
деталізацією співвідношення понять платника податків, податкового агента, податкового 
представника, визначенням правових статусів цих субєктів. Це дає підстави стверджувати 
про ефективність податкових норм, що регулюють зазначену сферу, що в свою чергу 
зменшує кількість податкових спорів, та сприяє балансу приватних і публічних інтересів в 
податковій сфері. Саме тому доцільно імплементувати окремі приписи в національне 
податкове законодавство.  

Список використаних джерел 
1. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI / Електронний ресурс // 

[режим доступу] : / http://minrd.gov.ua/ 
2. Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. № 166-З Электронный ресурс 

//[режим доступу]: http://kompmp.rada.gov.ua/kompmp/control/uk/doccatalog/list?currDir=46459 
3.  Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 17 октября 2008 года № 230 (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 03.08.2015 г.)/ Электронный ресурс //[режим доступу]: 
http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30355506 

4. Налоговый кодекс Республики Таджикистан (В редакции Законов РТот 18.03.2015г. №1188) / 
Электронный ресурс //[режим доступу]: 
http://www.andoz.tj/images/materiali_andoz_tj/GLAVNOE%20MENU/2_zakonodatelstvo/2_nalogoviy_kodeks_r_t
/%D0%9D%D0%9A%D0%A0%D0%A2%20%D0%BD%D0%B0%2001.01(comment).pdf 



 139

5. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями дополнениями по состоянию на 
17.11.2015 г.) / Электронный ресурс //[режим доступу]: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30366217 

 
 

Новицька Н.Б. Поняття та види суб’єктів приватного права в законодавстві ЄС 

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВІ ЄС 
Новицька Н.Б. 

(кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри цивільного 
права та процесу Національного університету ДПС України) 
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Основою успішності інтеграційних процесів у регіоні є спільні цінності та правові 

традиції європейських держав, що на інституційному рівні знайшло своє відображення у 
створенні особливого інтеграційного об’єднання – Європейського Союзу (далі - ЄС). ЄС 
наділений низкою специфічних рис, серед яких пряма дія та пряме застосування права ЄС 
є однією із найяскравіших особливостей його правової системи. Саме ці правові 
характеристики правової системи ЄС зумовлюють особливості реалізації права ЄС, але 
також і стали запорукою інтенсифікації правотворчості інститутів ЄС. Унаслідок активної 
правотворчої діяльності інститутів ЄС зросла і кількість правових актів, які, окрім 
публічно-правових відносин у рамках ЄС, прямо або опосередковано здійснювали вплив і 
на регулювання відносин приватно-правового характеру. Саме тому в Європі виникли ідеї 
посилення регіональної уніфікації правового регулювання приватно-правових відносин і 
стали основою різноманітних доктринальних концепцій європейського приватного права. 

Одвічне прагнення України довести усім, що ми є європейською державою, 
пов’язано не стільки із наявністю на нашій території географічного центру Європи, 
скільки із прагненням привести свої стандарти життя у відповідність до тих стандартів, 
які на сьогодні існують у більшості країн Європи. Особливо актуально на сьогодні це в 
контексті перспектив входження України до Європейського Союзу. Адже переслідуючи 
таку мету, Україна намагається привести своє законодавство у відповідність до 
європейського. Україна сьогодні повинна все глибше вникати у питання правової 
політики Європейського Союзу та брати у її формуванні найактивнішу участь. Тому і 
зупинимо свою увагу на тих процесах, які тривають у ЄС у сфері приватного права. 

Зазначені питання розглядали у своїх працях українські вчені: Стефанчук Р., 
Шишка Р.Б., Кашкін С.Ю., Четвериков А.О., Калініченко П.А., Руденко О.В., Довгерт 
А.С.  

Про необхідність уніфікації приватноправових систем у Європі говорять вже 
давно, але процес цей йде повільно, проте планомірно[1]. Так, у 1982 р. була створена 
Комісія з питань європейського договірного права (Commission on European Contract Law), 
яку очолив відомий професор О. Ландо (Ole Lando). Основним завданням Комісії було 
створення «Принципів європейського договірного права» (Principles of European Contract 
Law — PECL), де б були розміщені спільні для різних правових систем держав 
Європейського Союзу норми та принципи, що опосередковували договірні відносини. 
Робота Комісії тривала достатньо довго і в 1995 р. була опублікована Перша частина 
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«Принципів європейського договірного права», відповідно у 1999 р. та 2003 р. були видані 
Друга та Третя частини цієї праці [2]. 

Натомість процеси щодо зближення правових систем країн ЄС йшли далі. 
Європейський парламент своєю резолюцією від 26 травня 1989 р. (OJ C 158 (28.6.1989)) та 
повторно резолюцією від 6 травня 1994 р. (OJ C 205 (25.7.1994)) закликав юридичну 
академічну спільноту до створення Європейського кодексу приватного права (European 
Code of Private Law). На основі вказаних парламентських резолюцій Міністерство юстиції 
Голландії організувало в 1997 р. у Гаазі конференцію під лозунгом «До Цивільного 
кодексу». Під час цієї конференції виявилось, що переважна більшість європейських 
юристів висловились за ідею формування пан’європейської кодифікації приватного права, 
здатної вирішити завдання інтенсивного порівняльного дослідження, яке вивільнене від 
обмежень представлення національних інтересів та розміщення політичної доцільності. 
Тому і була створена спеціальна Група щодо вивчення Європейського цивільного кодексу 
(The Study Group on a European Civil Code) [3], яку очолив відомий голландський вчений 
К. Бар (Christian von Bar) та до якої увійшли найбільш видатні науковці з усіх кінців ЄС і 
на яких покладається завдання провести порівняльне юридичне дослідження у сфері 
приватного права різних правових систем з поміж країн учасниць. 

Метою діяльності вказаної Групи щодо вивчення Європейського цивільного 
кодексу є визначення (через академічне порівняльне дослідження в сфері права) ступеня, 
до якого існуючі положення приватного права у різних правових системах держав членів 
можуть бути сформульовані у термінах окремих правових принципів. Завданням такого 
дослідження повинно стати вироблення кодифікованого переліку Принципів 
європейського права для зобов’язального права та основних аспектів права власності. 
Зрозуміло, що академічне дослідження потенціалу для кодифікації європейського 
приватного права буде не тільки цінним вкладом у європейську юридичну науку, але й 
створить доступний та повністю анотований перелік принципів приватного права з 
корінням у різних правових сім’ях сучасної Європи. Сам текст проекту повинен стати 
безпрецедентним правовим ресурсом у порівняльному правознавстві для практикуючих 
юристів у сфері європейського приватного права [4]. 

Однак на цих основних дослідженнях діяльність ЄС у сфері правової політики не 
обмежується. Останньою ініціативою у цій сфері є створення у 

2004 р. об’єднаної мережі по європейському приватному праву (Join 
Network on European Private Law), до якої увійшов ряд провідних науковців, у тому 

числі і з Групи щодо вивчення Європейського цивільного кодексу (The Study Group on a 
European Civil Code) та наукової групи Європейської дослідницької групи чинного 
приватного права ЄС (European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group)) 
[5]. Результатом роботи цієї групи стала розробка у 2008 р. «Проекту Загальної системи 
підходів»(Draft Common Frame of Reference — DCFR) [6].  

Суб’єктами правовідносин у міжнародному приватному праві є, передусім, 
невладні фізичні та юридичні особи, іноді – держави. Таке поширене визначення можна 
зустріти у всіх навчальних посібниках і підручниках з міжнародного приватного права, 
котрі видаються в Україні. Серед суб’єктів міжнародного приватного права важливе місце 
у правовідносинах посідають фізичні особи. За визначенням З.В. Родоської, закони та 
наука іноземних держав віддавна називають громадян «фізичними особами», тобто 
такими, які існують реально, фізично, як витвір природи, на відміну від юридичних осіб, 
які вважаються витвором закону. Фізичні особи становлять найчисленнішу групу 
учасників цивільних правовідносин [7].  

Суб'єктами права за законодавством зарубіжних країн є фізичні особи та 
організації, об'єднання громадян, юридичні особи. В країнах із кодифікованим цивільним 
правом суб'єктному складу правовідносин, зокрема фізичним особам, присвячено 
відповідні розділи цивільних кодексів: у Франції - книга І «Про особи», у Швейцарії - 
титул І Цивільного кодексу Швейцарії «Фізичні особи». У країнах прецедентного права 
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такі норми містяться в окремих законах. Так, в Великобританії норми, які регулюють 
правове положення фізичних осіб, містяться в законах про шлюбно-сімейні відносини, 
про правову допомогу неповнолітнім, цивільно-процесуальному законодавстві. 

Правовий статус фізичних осіб у цивільному праві зарубіжних країн, як і в Україні, 
розкривається через категорії правоздатності і дієздатності. Однак зазначені поняття 
розрізняють не в усіх правових системах. Зокрема, в Англії та Франції дієздатність і 
правоздатність визначаються одним терміном - правова здатність. У ФРН, Швейцарії в 
законодавстві для характеристики правового статусу застосовується, крім названих 
категорій, ще й поняття деліктоздатність. 

Цивільна правоздатність фізичної особи - це її здатність бути носієм цивільних 
прав і обов'язків за законодавством певної країни. У законодавстві зарубіжних країн 
закріплено принцип рівності цивільної правоздатності. Так, у ст. 8 Цивільного кодексу 
Франції закріплюються положення, що кожний француз користується цивільними 
правами. Цивільний кодекс Швейцарії (ст. 11) встановлює, що правоздатністю володіє 
кожний громадянин. Виникнення правоздатності у фізичних осіб пов'язується з 
народженням, а припиняється з її смертю або оголошенням померлою. Водночас у всіх 
зарубіжних країнах охороняються права ще ненародженої дитини. 

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати 
цивільні права і обов'язки. Обсяг дієздатності пов'язується з досягненням певного віку та 
розумовим станом особи. Спільним у законодавстві всіх країн ЄС є те, що обсяг 
дієздатності пов'язується з досягненням повноліття, але в різних країнах вік повноліття є 
неоднаковим. Так, у Франції, ФРН, Англії повноліття наступає після 18 років, у Швейцарії 
- після 20 років. З різних позицій декларується в законодавстві країн ЄС обсяг дієздатності 
неповнолітніх. У багатьох країнах діє інститут емансипації, тобто за рішенням суду 
неповнолітній може мати дієздатність у повному обсязі. 

Наука цивільного права практично всіх країн містить детально розроблену 
доктрину юридичної особи. За загальним правилом, законодавство не містить визначення 
юридичної особи, обмежуючись лише докладною класифікацією та описом ознак 
юридичних осіб. Серед таких ознак особливе місце посідають відокремленість майна та 
незалежність існування від учасників юридичної особи, оскільки саме сукупність 
зазначених рис є необхідною передумовою існування усіх інших ознак, як-то: самостійної 
майнової відповідальності, можливості брати участь у цивільно-правових відносинах від 
свого імені тощо. 

Являючи собою цілісну систему класифікація юридичних осіб все ж таки 
відрізняється у різних країнах, Разом з тим в основу покладено загальні для всіх 
юридичних осіб принципи створення та припинення. Перш за все розрізняють юридичні 
особи публічного права (наприклад, держава), які існують (чи створюються) на основі 
закону чи адміністративного акта, та юридичні особи приватного права, які створюються 
на підставі приватноправових актів. 

У зарубіжному праві країн Європейської спільноти майнова правосуб'єктність 
юридичних осіб розкривається через категорію право-дієздатності. Обсяг прав та 
обов'язків суб'єкта підприємництва міститься в національному законодавстві. 

У теорії права країн Європейського Союзу найбільшого поширення отримали 
теорія фікції і теорія реальності. Теорія фікції юридичної особи пов'язана з іменем 
німецького юриста К. Ф. Савіньї. Згідно з цією теорією лише фізична особа може бути 
суб'єктом права, юридичні особи відповідно до цієї теорії - штучно створений 
«фіктивний» суб'єкт права, на думку Савіньї, створюється виключно з юридичною метою 
і як проста фікція недієздатний. Дієздатними є лише органи, які складаються з людей. 

Другим напрямом обґрунтування особливої правосуб'єктності юридичної особи є 
теорія реальності юридичної особи. Ця теорія ще отримала назву органічної теорії і 
пов'язана з іменем німецького юриста Гірке, який розглядав юридичну особу як реально 
існуючий суб'єкт права, необхідний для нормального функціонування держа-ви. Така 
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особа існує незалежно від держави як соціальна реальність. Воля юридичної особи 
розглядається як спільна воля, що відображає спільний інтерес усіх осіб, які є її членами. 
Коментована теорія, на відміну від теорії Савіньї, яка обґрунтовувала дозвільний порядок 
створення юридичної особи, була використана як основа нормативно-явочного порядку 
виникнення юридичної особи. 

Загалом усі юридичні особи в законодавстві та західній доктрині поділяються на 
юридичних осіб публічного і приватного права. Для їх розмежування використовуються 
різноманітні критерії, одним із яких є підстава виникнення юридичної особи. Якщо 
юридичні особи публічного права виникають на основі публічно-правового акта, то 
юридичні особи приватного права виникають на підставі приватноправового акта. 

Але цивілістична доктрина і законодавство країн ЄС уніфікує правовий статус 
юридичних осіб публічного і приватного права. Так, Німецьке цивільне уложення 
зрівняло юридичних осіб публічного права з юридичними особами приватного права 
щодо відповідальності за дії правління і його членів, а також втрати правоздатності у разі 
відкриття процедури банкрутства. 

До юридичних осіб приватного права належать також колективні утворення, 
сформовані відповідно до цивільного законодавства фізичними особами. Зокрема, 
відповідно до законодавства Франції основними видами юридичних осіб є товариства і 
асоціації. Товариство утворюється шляхом укладення договору, в межах якого сторони 
об'єднують майно з метою здійснення сумісної діяльності. Серед товариств розрізняють 
акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо. 

Асоціації - це об'єднання осіб, діяльність яких спрямована на досягнення 
соціальних, культурних, наукових, доброчинних цілей. У законодавстві України за своїм 
статусом схожі з цим видом юридичних осіб об'єднання громадян, які створюються за 
відповідним законом. Водночас юридична особа цього виду не може займатися 
підприємницькою діяльністю і володіє спеціальною правоздатністю. 

Юридичні особи в Великобританії поділяються на корпорації, до яких входить 
певна кількість осіб, і одноособові корпорації. Основою їх розмежування є характер їхньої 
майнової відповідальності перед третіми особами. Право Великобританії не використовує 
такий інститут, як установа, проте широко практикується інститут довірчої власності. 

Одноособовою корпорацією, тобто такою, що складається з однієї особи, є 
публічний довірчий власник. Особливою формою юридичних осіб є публічна корпорація - 
організаційна форма державних підприємств. Корпорації можуть об'єднуватися в спілки. 
Такі об'єднання (квазікорпорації) визнаються єдиною структурою для досягнення певних 
цілей (наприклад, профспілки), але не завжди законодавство Англії визнає їх юридичними 
особами. Згідно із законодавством Англії профспілки не є юридичними особами, хоча 
окремі ознаки юридичної особи вони мають. Так, профспілки володіють закріпленим за 
ними відокремленим майном, можуть укладати від свого імені договори, виступати 
стороною в суді тощо. 

У законодавстві ФРН юридичні особи поділяються на спілки та установи. 
Ознаками спілки є: 

1) досягнення певної мети, визначеної членами об'єднання; 
2) структура, що забезпечує організаційну єдність; 
3) незалежність існування об'єднання від зміни його учасників. 
Спілки є господарські, мета яких - підприємницька діяльність. 
Установи - це юридичні особи, що створюються на підставі односторонньої угоди 

приватної особи, яка складає установчий документ, визначає мету створення установи і 
для досягнення цієї мети виділяє майно. Засновник визначає структуру установи, в тому 
числі органи управління. Крім установчих документів, для створення установи у ФРН 
необхідно мати дозвіл компетентного органу державної влади. Після отримання такого 
дозволу виникає юридична особа, яка володіє закріпленим за нею майном. Майно може 
бути різноманітним за своєю сутністю. Установи можуть мати різні цілі. 
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У законодавстві країн з розвиненою економікою суб'єкти господарювання повинні 
бути зареєстровані. Як правило, реєстрація здійснюється у спеціальному реєстрі із 
зазначенням таких характеристик суб'єкта, що реєструється, щоб кожний бажаючий міг 
одержати про нього повну інформацію. При реєстрації згідно з Торговельним зводом ФРН 
та Комерційним кодексом Франції передається засновницький капітал у грошовій та 
натуральній формах. 

Державна реєстрація суб'єктів господарської діяльності у західному законодавстві 
розглядається як визнання їх суб'єктами права. Виникнення господарчої правосуб'єктності 
пов'язується або з реєстрацією у відповідному органі, яким здебільшого є суд, або з 
опублікуванням відомостей про реєстрацію у спеціальному інформаційному виданні. 
Поряд з інформацією інколи в інформаційному виданні передбачається дублювання 
відомостей про реєстрацію в одній із газет. Реєстрація має бути здійснена протягом 
певного строку. Загалом, у країнах Західної Європи поширений явочно-нормативний 
порядок виникнення суб'єктів господарської діяльності. 

У країнах ЄС реєструються, як правило, товариства, які об'єднують капітал. 
Об'єднання осіб не підлягають реєстрації. Наприклад, у ФРН товариства, які об'єднують 
осіб (тобто засновані на участі особи, а не лише капіталів), не підлягають реєстрації в 
торговому реєстрі. 

Вивчення відповідних навчальних посібників та наукових праць іноземних колег 
свідчить про те, що вчені та фахівці юристи-міжнародники не достатньо приділяють уваги 
визначенню теоретичної проблеми, котра розкриває сутність поняття суб’єкта.  

По-перше, під час викладення своїх думок не проводиться чітке розмежування між 
суб’єктом права і суб’єктом правовідносин.  

По-друге, з цієї причини, враховуючи державу в коло суб’єктів правовідносин, 
котрі мають регулюватися міжнародним приватним правом, не роблять чітке роз’яснення 
того, що у цьому випадку держава як учасник цих відносин має визначатися як 
спеціальний суб’єкт права і правовідносин, тобто «добровільно понижений» з найвищого, 
необмеженого нічим владного статусу «суверена» до статусу «пересічної юридичної 
особи» з критеріями визначеними цивільним, господарським, трудовим і правом 
соціального забезпечення. Якщо держава як суверен не погоджується на формальне 
набуття ознак і критеріїв, котрі прирівнюють її до невладних фізичних і юридичних осіб, 
визначених МПрП як галузевими суб’єктами, то у цьому випадку ми маємо справу з 
відносинами типу «влада – підпорядкування», що не відповідає вимогам МПрП до 
суб’єктів цивільно-правових відносин, ускладнених іноземним елементом.  

По-третє, не робиться розкриття диференціації сучасної багатоаспектності та 
багатоваріантності наявних фізичних і юридичних осіб.  
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Анотація. У статті розглядаються питання місця та ролі податкового режиму у системі 
податкового права та акцентується увага на ключовій ролі податкового режиму у формуванні системи 
податкового права і значній залежності між ними, що полягає у базуванні системи податкового права на 
податковому режимі та режимах, що в входять до нього у якості його складових. 

Ключові слова: податковий режим, система податкового права, структура системи податкового 
права. 

Аннотация. В статье осмотрены вопросы места и роли налогового режима в системе налогового 
права и акцентируется внимание на ключевой роли налогового режима в формировании системы 
налогового права и значительной зависимости между ними, которая проявляется в базировании системы 
налогового права на налоговом режиме и режимах входящих в него в качестве составляющих. 

Ключевые слова: налоговый режим, система налогового права, структура системы налогового 
права. 

Annotation. Sarana Sergei Place the tax regime in the tax law system 
The article deals with the place and role of the tax regime in the system of tax law and focuses on the key 

role of tax regimes in the formation of the tax law and significant relationship between them, which is basing system 
of tax law on the tax regime and regulations that constituent as its components. 

The system modern tax law based on tax regulations as the basis, enshrining the ways, methods and means 
of regulation of tax relations shall be as follows: 1) general part that contains the institutions and norms relating to 
any and all tax legal relations; 2) a special part that contains some institutions of tax payments; 3) a special part 
aimed at regulating individual tax payers features and objects of taxation; 4) the procedural part (tax process) that 
is not jurisdictional in nature and regulates the procedure of taxation within the tax law of Ukraine. 

The existence of general and special parts of tax law in general can be correlated with the general tax 
regime, establishing common approaches to taxation and is the base for the special tax regime as part of a special 
tax law meets the special tax regime that determines the characteristics in addition to the tax regime. In turn 
manifested in the procedural part of the rules of procedure relating to the tax regime. 

Thus, the tax regime in the tax law system plays a key role, as it is the basis of structuring (internal 
division) tax law into parts, each of which has its peculiarities due legal regime and relevant functionality in the 
regulation of tax relations. The place of the tax regime in the tax law system can be defined as crucial given the fact 
that the tax regime is the main factor which system to tax law on which it is built mainly. 

Key words: tax regime, the tax law system, structure of the system tax law. 
 
Податкове право в світлі динамічних змін, що відбуваються останнім часом у 

правовому регулюванні даної сфер правовідносин, перебуває в процесі постійного 
розвитку та адаптації до плинних суспільних відносин, що поширюється і на його 
систему. Сама ж система податкового права зазнала істотного впливу у зв’язку з 
прийняттям Податкового кодексу України та відповідній зміні податкових платежів і 
порядку їх адміністрування. 

Поряд з цим, податкове право, як і інші галузеві утворення мають одним зі своїх 
базисів правовий режим, що лежить в основі сукупності норм, які регулюють певну сферу 
суспільних відносин через способи, методи і засоби їх правового регулювання. При цьому 
роль впливу податкового режиму та режимів, які входять до його складу, на систему 
податкового права і його місце у даній системі на даний час залишається практично не 
дослідженим. 

Питанню системи податкового права були присвячені праці Л.К. Воронової, 
М.П. Кучерявенка, І.М. Бондаренко та ін. А податковий режим, в тому числі в контексті 
правового режиму загалом, у своїх працях розглядали К.В. Андрієвський, А.О. Беспалова, 
В.В.Бєлєвцева, Ю.В.Боднарук, Л.М. Касьяненко, П.В. Коломієць, І.Є. Криницький, 
М.П. Кучерявенко, О.М Мінаєва, Т.П. Мінка, В.І. Теремецький. Проте, науковців 
торкалися питання місця податкового режиму у системі податкового права лише 
поверхово у контексті переважно проведення інших досліджень, що зумовлює потребу у 
подальшому науковому пошуку в цьому напрямку. 
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Метою статті є аналіз наукових праць та норм податкового законодавства на 
предмет визначення місця податкового режиму у системі податкового права та з’ясування 
його впливу на неї з огляду на сучасні правові реалії регулювання податкових 
правовідносин. 

Податкове право як і будь-яка структурна частина системи права має свою власну 
систему, яка в даному випадку є системою податкового права та визначає його внутрішню 
будову. Система податкового права – це об'єктивна сукупність податково-правових норм, 
які визначають внутрішню структуру податкового права (зміст і особливості їх 
розміщення) та регулюють податкові відносини [1, с. 64]. Система податкового права 
представляє собою історично сформовану об’єктивну внутрішню єдність, поділ 
податково-правових норм на окремі інститути обумовлені єдністю податкових відносин, 
на регулювання яких і спрямований вплив податково-правових приписів. Система 
податкового права передусім орієнтована на позначення способу, закону зв’язку між 
окремими податково-правовими нормами, так і окремими інститутами. Вона характеризує 
податкове право, як систему взаємопов’язаних, взаємодіючих елементів [2, с. 77]. 

Така взаємодія елементів безпосередньо пов’язана з правовим впливом (його 
способом) на податкові правовідносини, що в тому числі виражається у правовому 
режимі. Правовий режим галузі характеризується визначеною сферою формування, 
особливим суб’єктним складом відносин, що діють у рамках режиму, специфічним 
поєднанням дозволів, заборон та зобов’язань, особливостями захисту суспільних відносин 
у сфері режиму. Він визначає зміст всіх підгалузевих, міжгалузевих, інституціональних, 
спеціальних режимів, що формуються та функціонують у межах тієї чи іншої галузі права 
[3, с. 478]. 

Юридичні норми утворюють галузь права не безпосередньо, а через інститути: 
формування галузі може охоплювати кілька ступенів (інститут – складний інститут – 
підгалузь – галузь). Так податкове право займає чітко визначене положення. З одного 
боку, до нього входять інститути більш вузької групи відносин (інститути місцевих 
податків і зборів, оподаткування юридичних осіб тощо), з другого складний інститут 
податкового права є одним із елементів, що утворюють цілісну галузь фінансового права 
[4, с. 61]. Стосовно останнього, то на даний час точаться дискусії, щодо позиціонування 
податкового права у системі права загалом та фінансового права, зокрема в результаті 
яких висловлюються пропозиції про те, що податкове право слід вважати складним 
інститутом фінансового права, підгалуззю фінансового права і, навіть, окремою галуззю 
права. Не вдаючись у полеміку з даного питання, варто лише зазначити, що податкове 
право скоріше за все, варто позиціонувати, саме як підгалузь фінансового права, до складу 
якої входить цілий ряд субінститутів та інститутів, кожному з яких властивий свій 
правовий режим, що основується як на загальному режимі галузі фінансового права, так і 
режимі підгалузі податкового права. 

Системна цілісність податкового права виражається в конструкції цього інституту. 
Конструкція, являючи собою взаємопов'язане розташування внутрішніх складових частин 
і елементів, логіку і спосіб їх поєднання та взаємодії, лежить в основі побудови складного 
інституту податкового права. Юридична конструкція багатьох правових інститутів є 
традиційною і припускає виділення загальних, особливих, спеціальних інститутів. Але ця 
подібність не виключає особливого характеру відносин, які регулюються даною 
сукупністю норм, особливих галузевих та інституціональних принципів, виходячи з яких 
здійснюється це регулювання. Тому подібність структури інститутів не означає й 
однопорядкованість, якісну єдність різногалузевих інститутів, що входять у такі 
утворення [1, с. 67-68]. При цьому, базовий підхід на основі наявності загальних, 
особливих, спеціальних інститутів цілком застосовний у податковому праві з врахуванням 
особливостей і цілей даної підгалузі, що основною своєю метою має забезпечення за 
рахунок податкових надходжень наповнення фондів фінансових ресурсів держави. 



 146

Переважна більшість дослідників виділяють дві складові системи податкового 
права: загальну і особливу частини. При цьому, ними в повній мірі не враховується 
структура Податкового кодексу України (далі – ПК України), у якому в статті 11 та розділі 
XIV закріплено існування спеціального податкового режиму [5], що в значній мірі 
визначає наявність спеціальної частини у системі податкового права. Яка поряд з 
загальною і особливою частинами спрямована на регулювання податкових правовідносин, 
що стосуються особливостей справляння податків по відношенню до окремих платників 
чи об’єктів оподаткування. При цьому, відповідно до передбачених у законодавстві видів 
податків особлива частина повинна містити в собі інститути правового режиму, що є в 
спеціальних податкових законах і що відображають особливості оподаткування тим або 
іншим видом податку [6, с. 67-68]. В той час, як спеціальна частина має своїм 
спрямуванням особливості оподаткування окремих платників та особливі підходи до тих 
чи інших об’єктів оподаткування. 

Вказане перекликається з структурою системи адміністративного права, як є 
близького та спорідненого з податковим правом, на яку, зокрема, у своїх працях 
посилаються Р.С. Мельник та В.В. Галунько. Так Р.С. Мельник вказує на наявність у 
адміністративному праві двох складових: загального адміністративного права та 
особливого адміністративного права. І стосовно останнього ним зроблено висновок, що 
воно має будуватися через призму сфер відповідальності суб’єктів державного 
управління. Ці сфери, з одного боку, є тими межами, за які суб’єкти публічного 
управління не повинні виходити у процесі свого функціонування, а з іншого – саме в їх 
межах і складаються відносини між нею та приватними особами, які й повинні 
регулюватися нормами особливого адміністративного права [7, с. 25]. 

На думку авторів академічного підручника з адміністративного права у новітньому 
наповненні система адміністративного права України має таку структуру: 

Том 1 «Загальне адміністративне право», в якому розкриваються основоположні та 
загальні для всіх сфер суспільного життя положення адміністративного права: розуміння 
адміністративного права, поняття та зміст адміністративно-правової норми, 
адміністративно-правовий статус суб’єктів адміністративного права, джерела 
адміністративного права, принципи, форми, методи та процедури діяльності публічної 
адміністрації, особливості адміністративної відповідальності і адміністративно-деліктних 
проваджень, зміст адміністративно-правових режимів, засади адміністративно-правового 
регулювання тощо. 

Том 2 «Особливе адміністративне право», в якому знаходять своє розкриття його 
підгалузі: Частина 1. Адміністративно-господарське право; Частина 2. Адміністративно-
інфраструктурне право; Частина 3. Адміністративно-енергетичне право; Частина 
4. Адміністративно-будівельне право; Частина 5. Адміністративно-соціальне право; 
Частина 6. Адміністративно-екологічне право; Частина 7. Адміністративно-медичне 
право; Частина 8. Адміністративно-освітнє право; Частина 9. Адміністративно-культурне 
право; Частина 10. Поліцейське право та ін.. [8, с. 45-46]. Подібно розглядає її і 
Р.С. Мельник [9, с. 112] 

Дещо по іншому підходить до структури особливого адміністративного права 
останній підручник за редакцією В.В. Галунька, де складовими особливого 
адміністративного є адміністративна відповідальність; адміністративні процедури; 
адміністративні послуги; екологічне право; енергетичне право; інфраструктурне право; 
культурне право; медичне право; митне право, муніципальне право; освітнє право; 
поліцейське право; податкове право, право захисту від надзвичайних ситуацій; соціальне 
право; спортивне право [10, с. 23-24]. Проте це не змінює сутності цієї частини права, яка 
визначає особливості адміністративного права в тих чи інших сферах суспільних 
правовідносин, порівняно із загальних підходом до питань його правового регулювання. 

За аналогією з вказаним спеціальна частина податкового права має визначати 
особливості застосування податкових норм при регулюванні податкових правовідносин, 
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щодо певних сфер оподаткування, що безпосередньо пов’язані з платниками податків чи 
об’єктами оподаткування. При цьому, спеціальна частина податкового права має 
стосуватися не окремих сфер правовідносин (як в адміністративному праві), часто між 
собою не дуже пов’язаних, а спеціальних підходів до оподаткування тих чи інших 
платників, об’єктів в порівнянні з загальним підходом (загальним податковим режимом). 

Податковий режим є галузевим режимом, що діє в цілому на постійній основі і 
становить собою комплекс юридичних інструментів, спрямованих на створення 
необхідного впливу на податкові відносини та їх учасників з метою забезпечення 
належного функціонування податкової системи, будучи при цьому збірним (комплексним) 
поняттям, у якому поєднуються загальний, спеціальний та процесуальний податкові 
режими, що створюють єдину систему для всіх податкових відносин і стосуються всіх 
категорій платників податків з урахуванням їх розподілу за вказаними режимами [11, 
с. 65-66]. Відображення режиму в тому числі його складових у вигляді загального, 
спеціального та процесуального режимів має знаходити свій прояв у системі податкового 
права на, яку він впливає через сукупність способів, методів і засобів регулювання 
податкових правовідносин. Зокрема, особлива частина повинна містити в собі інститути 
правового режиму, що відображають особливості оподаткування тим або іншим видом 
податку. А правовий режим оподаткування, закріплений в інститутах особливої частини, 
відображає специфіку правового регулювання відносин по справлянню кожного окремого 
виду податку, які існують у межах загального правового режиму, встановленого 
загальною частиною чи загальними положеннями, як їх визначив законодавець [12, с. 73]. 

Так, якщо існування загальної і особливої частин податкового права можна 
вцілому співвіднести із загальним податковим режимом, що встановлює загальні підходи 
в оподаткування та є базовим для спеціального податкового режиму, як окремої системи 
заходів з оподаткування, яка застосовується у відповідний податковий період, переважно 
виступаючи підсистемою загального податкового режиму, стосується окремих категорій 
господарюючих суб’єктів, особливих груп об’єктів оподаткування чи певної території або 
галузі економіки [13, с. 18]. То в свою чергу спеціальна частина податкового права 
відповідає спеціальному податковому режиму, який визначає особливості оподаткування 
порівняно з загальним режимом, що втілюють загальна і особлива частини податкового 
права. І залишається відкритим питання про місце процесуального податкового режиму у 
системі податкового права. 

Теоретичне та практичне обґрунтування наявності податкового процесу, в тому 
числі в контексті податкових режимів, останнім часом здійснили такі науковці як 
А.О. Беспалова [14], Ю.В.Боднарук [15], Л.М. Касьяненко [16], І.Є. Криницький [17], 
М.П. Кучерявенко [18, 19], О.М. Мінаєва [20], В.І. Теремецький [21] тощо. В дослідженнях 
яких важливу роль приділено податковим процедурам та зв’язку податкового процесу з 
нормами про адміністрування податків, зборів, платежів. 

Зокрема, саме в такому контексті розглядає податковий процес О.М. Мінаєва 
зазначаючи, що у Розділі ІІ ПК України може бути визначений спеціальний порядок 
адміністрування, який може містить процесуальні норми, які складають певний знаменник 
в застосуванні податкових процедур по кожному окремому податку чи збору. Це 
своєрідна загальна частина процесуального блоку податкових норм. А окремим рівнем 
закріплення податкових процедур є відповідні норми при справлянні кожного податку чи 
збору. При цьому, на її цілком слушний погляд, наявність загально родової конструкції 
Розділу ІІ не виключає процесуальних особливостей реалізації видового обов’язку по 
відповідному платежу, що і закріплюється окремими розділами ПК України, починаючи з 
Розділу ІІІ [20, с. 257]. Відповідно прямо вказується на наявність процесуальної складової 
у податковому праві, яка існує у вигляді субінституту адміністрування податків, зборів, 
платежів. 
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Акцентує на цьому увагу і І.М. Бондаренко, який відмічає, що законодавець ніби то 
виділяє у системі податкового права як загальну, особливу частини та й окремо 
податковий процес, що відповідає змісту адміністрування [12, с. 73]. 

Дійсно адміністрування податків фактично зводиться до неюрисдикційного 
процесу по їх справлянню через виконання платниками їх податкових обов’язків та 
відповідної діяльності контролюючих органів. І проявляється в процесуальних нормах 
спрямованих на врегулювання процедур податково-правових відносин. На чому було 
акцентовано увагу в ході комплексного дослідження процесуально-процедурних 
податкових режимів [22], які по суті визначають внутрішню будову процесуальної 
частини податкового права. 

В зв’язку з вказаним повертаючись до системи адміністративного права слід 
зазначити, що згідно поглядів В.В. Галунька система адміністративного права має таку 
структуру: 

1. Загальне адміністративне право, в якому розкриваються такі положення: 
адміністративне право як провідна галузь права; основні інститути загальної частини 
адміністративного права; джерела адміністративного права; суб’єкти адміністративного 
права, адміністративно-правові функції; форми та методи державного управління; 
законність і дисципліна у державному управлінні; механізм адміністративно-правового 
регулювання; адміністративна відповідальність; адміністративно-правові режими; 
адміністративні процедури та ін. 

2. Особливе адміністративне право, в якому знаходять своє розкриття 
адміністративно-правове регулювання та адміністративно-правовий захист прав, свобод і 
законних інтересі фізичних і юридичних осіб у галузях, сферах і секторах суспільного 
життя. 

3. Спеціальне адміністративне право – підгалузі адміністративного права: 
адміністративно-господарське право; адміністративно-екологічне право; адміністративно-
земельне право; комунальне право; митне право; податкове право; поліцейське право; 
право публічних служб; право соціального забезпечення; публічне будівельне право та ін. 

4. Адміністративний процес України (Адміністративне судочинство). 
При цьому наголошується, що система адміністративного права об’єктивно є більш 

складною ніж система адміністративного права попередньої епохи, коли 
використовувався поділ на загальну і особливу частини [23]. 

Важливо також звернути увагу на думку Т.П. Мінки, яка зазначає, що основний 
масив правових режимів зосереджується всередині кожної галузі права, де домінують або 
загальні заборони, або загальні дозволи. Однак правове регулювання на різних рівнях або 
відносно інших суб’єктів може включати й елементи, які побудовані на іншому типі 
правового регулювання. А в окремих випадках правовий режим може відображати 
поєднання двох типів регулювання та системи позитивних зобов’язань. Так, існують 
випадки, коли поведінка одного суб’єкта підпадає під один порядок регулювання, а 
поведінка іншого суб’єкта – під інший, тоді потрібна необхідна комбінація юридичних 
засобів. У подібному складному та своєрідному поєднанні типів правового регулювання 
саме правові режими здатні забезпечити різноманітний комплексний вплив на суспільні 
відносини. Загалом в  основі поділу права на підгалузі та інститути знаходиться правовий 
режим, який пронизує наскрізь правову матерію, конкретизуючи правові системні 
комплекси від галузі до правової норми [24, с. 107, 108]. 

Погоджуюсь з думкою про те що системи сучасного права більш складна ніж її 
попередники і інтерпретуючи вказане в контексті податкового права, слід вказати, що 
система сучасного податкового права базуючись на податкових режимах як основі, що 
закріплює способи, методи і засоби регулювання податкових правовідносин, повинна 
мати наступний вигляд: 1) загальна частина, що вміщує інститути і норми, які стосуються 
всіх без виключення податкових правовідносин; 2) особлива частина, що вміщує 
інститути окремих податкових платежів; 3) спеціальна частина, що спрямована на 
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регулювання особливостей оподаткування окремих платників і об’єктів оподаткування; 4) 
процесуальна частина (податковий процес), що носить не юрисдикційний характер та 
врегульовує процедури оподаткування в межах податкового права України. 

Таким чином, податковий режим у системі податкового права відіграє ключову 
роль, так як він лежить в основі структурування (внутрішнього поділу) податкового права 
на частини, кожна з яких має особливості зумовлені її правовим режимом і відповідним 
функціональним призначенням у системі регулювання податкових правовідносин. Місце 
ж податкового режиму у системі податкового права можна визначити як ключове з огляду 
на те, що податковий режим виступає основним системоутворюючим фактором для 
системи податкового права на основі якого переважно вона і будується. 

Напрямом подальших досліджень вбачається розгляд загального податкового 
режиму в контексті податкового режиму загалом та його співвідношення з іншими 
податковими режимами. 
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Стародуб Д.М. 

(молодший науковий співробітник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування) 
 
Анотація. В статті розглянуто міжнародну нормативну базу щодо обміну інформацією з 

податкових питань, та охарактеризовано обмін «за запитом», «спонтанний» і «автоматичний» з точки 
зору протидії агресивному податковому плануванню. 

Ключові слова: обмін інформацією з податкових питань, автоматичний обмін інформацією, обмін 
інформацією за запитом, спонтанний обмін інформацією, агресивне податкове планування. 

Аннотация. В статье рассмотрено международную нормативную базу по обмену информацией по 
налоговым вопросам, и охарактеризованы обмен «по запросу», «спонтанный» и «автоматический» с точки 
зрения противодействия агрессивному налоговому планированию. 

Ключевые слова: обмен информацией в вопросах налогов, автоматический обмен информацией, 
обмен информацией по запросу, спонтанный обмен информацией, агрессивное налоговое планирование.  

Annotation. Starodub D. International information exchange in the system to countering aggressive tax 
planning 

The article describes the international regulatory framework of the exchange of information on tax matters 
and analyses "on request", "spontaneous" and "automatic" exchange in terms of countering aggressive tax 
planning. 

International exchange of information is one of the key instruments to counter aggressive tax planning. 
Jurisdictions that do not have mechanisms for exchange of tax information are deemed that do not meet 
"international standards of transparency" and included into the so-called "black list". 

Today there are a number of international treaties and instruments of cooperation which facilitates tax 
information exchange mechanism. In particular Model convention with respect to taxes on income and capital 
(1977), Tax Information Exchange Agreements („TIEA”) (2002), Convention on Mutual Administrative Assistance 
in Tax Matters (1988) (hereinafter - the Convention) which count 87 participants, including Ukraine, and other 
bilateral and multilateral cooperation instruments. 

The Convention provides 5 ways of information exchange: automatic, spontaneous, on request, 
simultaneous examinations, tax examinations abroad. The most promising is the automatic exchange of information, 
as it involves periodical providing of information specified by AOIR standard, i.e. without prior request. 

Ukraine must take all necessary actions to join the system of international agreements for the exchange of 
information on tax matters and the fight against aggressive tax planning. 

Key words: tax information exchange, automatic exchange of information, exchange of information on 
request, aggressive tax planning 

 
У більшості країн світу діють спеціальні норми, які перешкоджають ерозії 

податкової бази та перенесенню доходів на проміжні холдингові компанії які є 
резидентами «безподаткових юрисдикцій». Про те, як показує міжнародний досвід 
боротьби з агресивним податковим плануванням, об’єднання зусиль дає можливість 
вибудувати дієві механізми протидії такій недобросовісній практиці. Тому, паралельно з 
розвитком схем розмивання податкової бази, розвивається і система міжнародних 
договорів, ведеться співробітництво між національними фіскальними органами та 
взаємний обмін інформацією. 

Дослідженням проблем міжнародного співробітництва щодо питань обміну 
інформацією з податкових питань займалися Л. Д. Тимченко, А. М. Новицький, 
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П.О. Селезень, та ін. Проте в світлі розвитку міжнародного співробітництва та реформи 
системи оподаткування в Україні, необхідно додатково звернути увагу на її приєднання до 
системи міжнародних договорів та запровадження стандартів обміну інформацією з 
податкових питань. 

Метою статті є характеристика способів обміну інформацією відповідно до 
положень міжнародних податкових договорів в системі протидії агресивному 
податковому плануванню. 

Міжнародний обмін інформацією є одним з ключових інструментів протидії 
агресивному податковому плануванню. Юрисдикції, які не мають механізмів обміну 
податковою інформацією, визнаються такими, що не відповідають «міжнародним 
стандартам транспарентності» та включаються в так звані «чорні списки». 

Сьогодні існує цілий ряд міжнародних договорів та інструментів співробітництва, 
які сприяють налагодженню механізму обміну податковою інформацією. До них, зокрема, 
належать Модельна податкова конвенція ОЕСР щодо доходів та капіталу 1977 р.  (Model 
convention with respect to taxes on income and capital), на основі якої розроблено та 
укладено понад три тисячі двосторонніх договорів про уникнення подвійного 
оподаткування, Модельна угода ОЕСР про обмін інформацією у сфері оподаткування 
2002 р., на основі якої укладено понад двісті двосторонніх договорів (Tax Information 
Exchange Agreements – „TIEA”), Конвенція Ради Європи про взаємну адміністративну 
допомогу в податкових справах 1988 р. (далі – Конвенція) [1], учасниками якої  станом на 
01.07.2015 р. є 87 держав, в т.ч. і Україна, та інші двосторонні і багатосторонні 
інструменти співробітництва. 

У 2012 р. ОЕСР взяла на себе обов’язок з розробки глобального і всеохоплюючого 
Плану дій щодо запобігання ерозії бази оподаткування та переміщенню прибутків в 
низькоподаткові юрисдикції (BEPS) (далі – План дій), заснованого на вичерпному аналізі 
виявлених проблемних областей з метою надання конкретних рішень для формування 
міжнародних стандартів в сучасній економічній ситуації в глобальному вимірі. На 
сьогодні опубліковано звіти по усім напрямам роботи відповідно до Плану дій, серед 
яких, зокрема, йдеться про обмін інформацією (напрям дванадцять) [2] та про 
документацію щодо обміну податковою інформацією щодо трансферного ціноутворення 
«country-by-country» (напрям тринадцять). Так, у звіті за першим зі згаданих напрямів 
зазначено, що Конвенція містить визначення всіх способів  міждержавного обміну 
інформацією [2, с. 80].  

Відповідно до Конвенції міждержавний обмін інформацією здійснюється у 
наступні способи [1]: 

– автоматично – дві чи більше cторін автоматично обмінюються інформацією 
стосовно категорій випадків і відповідно до процедур, які вони визначають за спільною 
згодою; 

– на прохання (за запитом) – на прохання запитуючої держави запитувана держава 
надає будь-яку інформацію, що згадується в ст. 4 та стосується конкретних осіб чи 
операцій; 

– спонтанно – будь-яка сторона без попереднього прохання надає відому їй 
інформацію іншій стороні у випадках, передбачених ст. 7 Конвенції; 

– одночасна податкова перевірка означає домовленість між двома чи більше 
сторонами про проведення одночасно відповідних дій на своїй території щодо 
забезпечення податкового контролю стосовно особи чи осіб, які становлять для них 
спільний чи суміжний інтерес, з метою обміну будь-якою відповідною інформацією, яку 
вони таким чином отримають; 

– проведення перевірки в іншій державі – на прохання уповноваженого органу 
запитуючої держави компетентний орган запитуваної держави може дозволити 
представникам уповноваженого органу запитуючої держави бути присутніми на 
відповідній частині податкової перевірки в запитуваній державі. 



 152

При цьому Конвенцією передбачено обов’язок сторін повідомляти одна одну у разі 
наявності розбіжностей в даних під час обміну податковою інформацією. 

Звісно, одночасна податкова перевірка та перевірка за кордоном потребує 
вирішення значної кількості процедурних питань, однак їх привабливість як інструментів 
співробітництва може зменшитись у випадку успішної реалізації визначених стандартів 
автоматичного та спонтанного обмінів податковою інформацією. 

Обмін інформацією „за запитом” (Exchange of Information on request) на сьогодні є 
найбільш поширеним та доступним способом обміну, однак є доволі тривалим за часом, 
оскільки передбачає врахування норм процесуального законодавства обох країн щодо 
строків та заходів, які необхідно здійснити для виконання запиту. За запитом одна з 
держав надає інформацію, що стосується певних осіб чи операцій відповідно до 
міжнародного договору, якщо інформація, що запитується: має зв’язок з певним 
провадженням; не суперечить її внутрішнім адміністративним процедурам (не виходить за 
межі компетенції уповноваженого органа в запитуваній державі та ін.); не потребує 
здійснювати заходи всупереч законодавству запитуваної держави або розкрити будь-яку 
торгову, професійну комерційну таємницю процес, чи інформацію. 

Дана процедура  виконується у наступному порядку (на прикладі України) [3, с. 7]: 
1. Формування запиту контролюючим органом та надсилання його органу, 

уповноваженому на його надсилання запитуваній державі згідно міжнародного договору – 
Конвенції – Департамент міжнародних зв’язків ДФС України, Головне слідче управління 
фінансових розслідувань ДФС України. 

2. Надсилання запиту компетентному органу запитуваної держави та перевірка 
відповідності запиту відповідному стандарту ОЕСР (Exchange of Information on request – 
EOIR), прагнення дотримуватись вимог якого проголосили понад 130 держав-учасниць 
Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією з питань оподаткування, в тому 
числі і Україна. 

3. У разі відповідності запиту згаданому стандарту EOIR запитувана держава 
збирає інформацію та надсилає її уповноваженому суб’єкту запитувача. У відповідь на 
запит, відповідний компетентний орган іншої держави буде вживати заходи для 
одержання запитуваної інформації, при чому він не може покладатися виключно на 
інформацію, що знаходиться у його розпорядженні. 

4. Україна надсилає відповідь про повноту та відповідність отриманої інформації 
запиту, а запитувана держава аналізує даний відгук та у разі необхідності вчиняє 
додаткові дії відповідно до договорів та свого внутрішнього законодавства. 

Відповідно до ч. 6 ст. 5 Модельної угоди ОЕСР про обмін інформацією у сфері 
оподаткування  компетентний орган запитуваної держави повинен направити запитувану 
інформацію якнайшвидше [3, с. 8]. Для забезпечення оперативного реагування 
відповідний компетентний орган: 

– підтверджує отримання запиту в письмовій формі і повідомляє заявника у разі 
наявності недоліків у запиті (якщо такі є) протягом 60 днів з моменту отримання запиту; 

– якщо компетентному органу запитуваної держави не вдалося отримати і надати 
інформацію протягом 90 днів з моменту отримання запиту, в тому числі, якщо він 
стикається з перешкодами в наданні інформації, він повинен негайно повідомити про це 
заявника, пояснюючи причину своєї неспроможності, характер перешкод або причин його 
відмови. 

Міждержавний обмін інформацією, крім врахування уже згаданих вимог, повинен 
засновуватись на положеннях внутрішньодержавних документів, які врегульовують 
порядок формування запитів та повідомлень, їх направлення компетентним органам інших 
країн, аналіз відповідей та порядок використання отриманої інформації в порядку 
міждержавного обміну. Так, Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження 
порядку обміну податковою інформацією за спеціальними письмовими запитами з 
компетентними органами іноземних країн” від 30.11.2012 року № 1247  визначає 
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компетентні органи, які мають право подавати запит на отримання інформації, порядок 
подачі, підстави та зміст запиту і звісно обробки отриманого запиту [4]. Про якість цього 
порядку можна буде судити лише після отримання рекомендацій за результатами першого 
раунду оцінювання в рамках технічної співпраці з Глобальним форумом з прозорості та 
обміну інформацією для податкових цілей щодо відповідності/невідповідності 
українського законодавства стандарту EOIR [5, с. 68]. Слід зазначити, що у звіті який 
вийшов у жовтні 2015 року серед країн, які пройшли/не пройшли перевірку за 
результатами першого раунду України не має. В той же час серед держав-сусідів та 
учасниць СНД перший раунд пройшли Азербайджан, Румунія, Грузія, а Росія та Польща 
пройшли перший етап та в більшій мірі виконали умови другого етапу. 

Глобальний форум з прозорості та обміну інформацією з питань оподаткування, 
основною метою якого є забезпечення належного механізму обміну податковою 
інформацією, визначає наступні вимоги до виконання процесу імплементації EOIR [5, 
c. 34–35]: 

1. Держави повинні забезпечити доступ своїх компетентних органів до інформації, 
у тому числі інформації про уповноважених осіб і бенефеціарних власників. 

2.  Держави повинні забезпечити надійний захист інформації. 
3.  Компетентним органам повинна бути доступна банківська інформація про всіх 

власників рахунків. 
4. Компетентні органи повинні мати право отримувати та надавати інформацію, 

яка є предметом запиту за договором про обмін інформацією від будь-якої особи в межах 
їхньої територіальної юрисдикції, в розпорядженні або під контролем якої знаходиться 
така інформація (незалежно від будь-яких правових зобов’язань щодо приховування 
інформації). 

5. Права і гарантії (наприклад, повідомлення, права оскарження), які відносяться 
до особи в запитуваній юрисдикції повинні бути сумісні з ефективним обміном 
інформацією. 

6. Механізми обміну інформацією повинні забезпечувати ефективний обмін 
інформацією. 

7. Механізм обміну інформацією має включати всіх важливих партнерів. 
8. Нормативні механізми для обміну інформацією повинні містити належні 

положення для забезпечення конфіденційності отриманої інформації. 
9. Механізм обміну інформацією повинен поважати права і гарантії платників 

податків і третіх осіб. 
10. Держава повинна запитувати і надавати інформацію у своїй мережі 

ефективним чином. 
За допомогою запитів зручніше отримувати інформацію щодо конкретних 

суб’єктів, щодо яких уже проводиться перевірка у державі, яка подає запит, а отже, такий 
механізм не дає змоги попередити недобросовісну податкову практику. Разом з тим, якщо 
інформація про потенційно недобросовісного платника податків без попереднього запиту 
буде передаватися іншій державі, то тоді вибудовувати схеми розмивання податкової бази 
стане складніше. 

Про необхідність обов’язкового запровадження спонтанного обміну інформацією 
між договірними сторонами Конвенції щодо так званих спеціальних домовленостей 
(specific ruling) з багатонаціональними корпораціями зазначалося ще в звіті про 
проведеному роботу за напрямом п’ять Плану дій [6, с. 69]. Україною наразі підписано 
такі двосторонні договори щодо обміну інформацією з Нідерландами та Бельгією [7]. 
Такий обмін інформацією дозволяє виявляти розмивання податкової бази та перенесення 
доходів тих компаній, які раніше не потрапляли в поле зору контролюючих органів, при 
цьому надання інформації, а також обсяг такої інформації визначається компетентним 
органом держави, що володіє такої інформацією. 
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Порядок обміну спонтанною інформацією визначений Форумом з протидії 
недобросовісній податковій практиці (Forum on Harmful Tax Practices) в контексті роботи 
за напрямом п’ять Плану дій. Він організаційно передбачає два етапи: на першому етапі 
якого деякі основні відомості про досягнуті домовленості і тих кого вони стосуються 
надаватимуться іншим уповноваженим органам відповідно до законодавства; на другому 
етапі запитуваний компетентний орган може вимагати додаткової інформації, якщо ця 
інформація буде важливою при визначенні податкових зобов’язань їхнього платника 
податків. 

Так, відповідно до Конвенції будь-яка сторона без попереднього прохання надає 
відому їй інформацію іншій стороні в таких випадках [1]: 

– перша сторона має підстави припускати, що на території іншої сторони (держави) 
може мати місце факт уникнення від сплати податків резидентом першої сторони; 

– платник податку отримує знижку чи звільнення від сплати податку на території 
першої сторони, що може призвести до збільшення суми податку чи до оподаткування на 
території іншої сторони; 

– фінансово-господарські операції між платником податку однієї сторони та 
платником податку іншої сторони здійснюються через одну чи більше країн таким чином, 
що це може призвести до зменшення суми податку на території однієї чи іншої сторони 
або на території обох сторін; 

– сторона має підстави припускати, що сума податку може бути зменшена 
внаслідок здійснення фіктивних переказів доходу в межах об’єднань підприємств; 

– інформація, надана першій стороні іншою стороною, дозволила першій стороні 
отримати інформацію, яка може бути корисною для визначення суми податку на території 
іншої сторони. 

Імплементація спонтанного обміну інформацією між контролюючими органами 
забезпечить нормативну базу для такого обміну, що неодмінно полегшить співпрацю між 
ними. 

Автоматичний обмін інформацією передбачений Конвенцією та деякими 
договорами про уникнення подвійного оподаткування (далі - УПО). Україною укладено 
більше 70 УПО, при цьому, як відзначається на експертному рівні не всі ці договори 
можна реально застосовувати, так як вони не відповідають вимогам ОЕСР щодо стандарту 
автоматичного обміну інформацією, наприклад, договори з Сінгапуром, Люксембургом, 
ОАЕ та Латвією [8].  

Поштовхом для активної розробки стандарту автоматичного обміну інформацією в 
рамках ОЕСР стало прийняття у 2010 р. в США федерального законодавства про 
оподаткування іноземних рахунків (далі – FATCA) [9]. Цей закон вимагає неамериканські 
фінансові установи повідомляти інформацію про американських власників рахунків в 
податкові органи США. Багато країн вирішили реалізувати FATCA на міжурядовій основі 
для збору та обміну інформації, необхідної відповідно до FATCA на основі окремих 
міжурядових угод (далі – IGA). Багато з цих країн також проявили інтерес, щоб 
встановити відносини автоматичного обміну з іншими юрисдикціями, які запроваджують 
аналогічні правила.  

Так відповідно до п. 2 ст. 2 типової IGA договірна сторона повинна отримати і 
передати США інформацію про: 

1) iм’я (назву), адресу і американський індентифікаційний номер кожної особи, 
яка є власником рахунку, а також неамериканської організації після процедур перевірки 
якої виявлено що одна або декілька контролюючих осіб є американськими особами; 

2) номер рахунку (або іншого функціонального еквіваленту у разі відсутності 
рахунку); 

3) назва та ідентифікаційний номер підзвітної організації (партнера по 
FATCA); 
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4) сальдо або сума рахунку (включаючи у випадку договору страхування 
повернення суми або договору про ануїтет, суму, що повертається або викупну вартість) 
на кінець відповідного календарного року або іншого звітного періоду, якщо рахунок був 
закритий протягом року – на момент який передував його закриттю; 

5) у випадку депозитарного рахунку: 
А) загальна валова сума відсотків, загальна валова вартість дивідендів та іншого 

доходу отриманого по активах, які зберігаються на рахунку, в кожному випадку 
сплачених або зарахованих на рахунок протягом року або іншого звітного періоду; 

Б) загальна валова виручка від продажу або викупу майна, виплачена або 
зарахована на рахунок протягом календарного року у зв’язку з якою підзвітна фінансова 
організація виступила в якості депозитарію, брокера, призначеної особи або агента 
діючого від імені держателя рахунку; 

6) у випадку депозитного рахунку: загальна валова сума відсотків виплачена або 
зарахована протягом календарного року; 

7) у випадку рахунку не вказаного в пунктах 5) та 6) валова сума, сплачена або 
нарахована держателю рахунку по рахунку протягом року у зв’язку з якою підзвітна 
фінансова організація (партнера по FATCA) є боржником або дебітором, включаючи 
загальну суму платежів по за викуп, здійснених держателю рахунку протягом року або 
іншого звітного періоду [10, с. 9]. Правила FATCA щодо надання інформації у 
відповідності з усіма підпунктами 1) – 7) в повному обсязі вступлять в дію в 2017 р. 

Аналогічна до типової IGA інформація є об’єктом стандарту ОЕСР з 
автоматичного обміну інформацією (Standard for automatic exchange of financial account 
information) та визначена ст. 2 Модельної міжвідомчої угоди щодо автоматичного обміну 
фінансовою інформацією у податкових справах, розробленої ОЕСР [11, с. 24-25]. 

Автоматичний обмін інформацією передбачає регулярне та систематичне надання 
фінансової інформації щодо доходів/активів компаній-нерезидентів країнам, де вони є 
резидентами. При цьому передбачається безумовний доступ до інформації про рахунки та 
фінансові інструменти резидентів та контрольованих ними компаній за кордоном. 
Автоматичний обмін інформацією є дуже ефективним інструментом для боротьби з 
ухиленням від сплати податків в низько податкових юрисдикціях і стає нормою, адже вже 
96 юрисдикцій прагнуть до його реалізації протягом найближчих кількох років [5, c. 4].  

Велику надію у розбудові ефективного обміну податковою інформацією також 
покладається на JITSIC Network (Joint International Tax Shelter Information and 
Collaboration Network –  далі JITSIC), організовану Форумом податкових адміністрацій 
(FTA), до якого долучились представники 46-и держав-учасниць. Перше засідання JITSIC 
відбулося в Парижі у березні 2015 р. 

Як зазначається у звіті щодо роботи за напрямом дванадцять Плану дій –  JITSIC є 
міжнародною платформою створеною на добровільних засадах для контролюючих органів 
у сфері оподаткування, що має забезпечити подальше вдосконалення дво- та 
багатосторонньої взаємодії та співпраці на основі правових механізмів. Члени мережі 
активно заохочуються до спонтанного обміну інформацією щодо можливих викликів, яка 
може виявитися корисною для партнерів мережі. Попередній обмін важливий не лише для 
протидії транскордонному агресивному податковому плануванню, а також як каталізатор 
зближення та більш тісної співпраці та взаємодії [2, с. 81-82]. 

JITSIC пропонує ряд переваг порівняно з двостороннім співробітництвом. Так 
мережа надає можливість об’єднувати досягнення, ресурси і досвід значної кількості 
компетентних органів різних держав у вирішенні питань, що становлять спільний інтерес 
у сфері оподаткування. 

На жаль, Україна поки що не є членом FTA та відповідно учасником JITSIC, яка, в 
свою чергу, ставить вимогу до імплементації усіх визначених стандартів обміну 
інформацією з податкових питань. 
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Існуючі сьогодні можливості щодо обміну інформацією з податкових питань для 
отримання доступу до них потребують належного забезпечення ефективного 
співробітництва з реалізації розроблених за участі ОЕСР стандартів у вітчизняних реаліях. 
Інтенсифікація обміну інформацією з іншими державами передбачає необхідність 
перегляду чинних договорів про уникнення подвійного оподаткування на відповідність їх 
стандартам ОЕСР щодо обміну інформацією. 
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Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями.  
Конституція України встановила, що права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Це потребує формування та 
втілення на практиці ефективного механізму захисту прав та свобод людини та 
громадянина у разі їх порушення. При цьому такий механізм повинен бути не тільки 
дієвим, але й комплексним щоб надавати індивіду як конкретному учаснику 
правовідносин найбільш досконалий та сприятливий шлях захисту та відновлення 
порушених прав та свобод, а також законних інтересів.  

У науковій літературі, як правило, розглядаються окремі механізми захисту прав та 
свобод людини і громадянина, насамперед, у контексті захисту того або іншого права 
(політичного, економічного, соціального, трудового  тощо) або захисту прав певної 
соціальної, вікової або професійної категорії населення (жінок, молоді, інвалідів, 
робітників, військовослужбовців, споживачів, підприємців ті ін.), або за певною галуззю 
чи системою права (конституційно-правові механізми, адміністративно-правові 
механізми, міжнародно-правові механізми та ін.); комплексного підходу до проблеми 
захисту прав та свобод досі не сформувалося. Однак, варто зазначити, що, на нашу думку, 
такий підхід дозволить не тільки сформувати шляхи вдосконалення способів захисту 
порушених прав, але й буде сприяти реалізації відповідальності держави перед 
суспільством за свою діяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор. Проблеми створення та функціонування 
механізму захисту прав та свобод людини та громадянина привертав увагу таких вчених-
правознавців України та зарубіжжя, як М.О. Баймуратов, О.Г. Данильян, Б.Л. Железнов, 
А.М. Колодій, О.В., В.В. Копейчиков,  С.Л. Лисенков, Марцеляк, Р.Г. Мунасипова, 
С.В. Несінова, В.С. Нерсесянц, А.Ю. Олійник, О.Ф. Скакун, В.Ф. Погорілко, 
О.В. Пушкіна, П.М. Рабінович, В. Я. Тацій, В.Е. Теліпко, Ю.М. Тодика, М.Л. Цвік, 
Ю.С. Шемшученко, Р.В. Шурдук та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання), виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття. 

Метою статті є здійснити спробу наукового аналізу головних напрямків розвитку 
системи захисту прав та свобод людини і громадянина на державному, громадському та 
міжнародному рівні. Для вирішення цієї мети ставляться завдання з’ясувати поняття 
механізму захисту прав та свобод людини і громадянина, проаналізувати співвідношення 
та ефективність різних механізмів, а також  практику їх реалізації. 

Виклад методики дослідження. Для досягнення зазначеної мети застосовувалися 
структурно-функціональний метод, метод дедукції і індукції, особливу увагу було 
приділено використанню історико-правового метода. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів із статистичною обробкою даних. 

Конституційний механізм забезпечення прав людини, характеризується як 
динамічний взаємозв’язок норм та інститутів конституційного права, які характеризують 
формальний і матеріальний зміст прав людини їх взаємодії, а також встановлюють базові 
принципи організації та функціонування органів державної влади в частині сприяння 
реалізації і захисту прав та свобод людини і громадянина, визначених конституцією та 
імплементованими в систему національного законодавства правовими приписами  
міжнародного права. 
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Крім того, у науковій літературі поняття правового механізму пропонується 
розуміти як систему певних соціальних інститутів, правових норм, засобів захисту 
(судових, адміністративних, цивільно-правових, кримінальних-правових та інших), що 
забезпечують найбільш повний і ефективний захист прав і свобод людини та громадянина 
[2; с. 55] 

Зазначені визначення, як ми вважаємо, за усіх позитивних рис, не дають повної 
можливості розмежувати поняття «механізм забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина», «гарантії забезпечення прав та свобод людини і громадянина», «контроль 
за дотриманням прав та свобод людини і громадянина». 

Ми виходимо з того, що механізм забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина це, перш за все – сукупність юридичних засобів, який спирається на певну 
систему правових норм. Це, на наш погляд, дозволяє виділити елементи комплексної 
системи забезпечення прав людини, які є у своєї сукупності механізмом їх реалізації у 
повному обсязі. 

Насамперед, це конституційно-правові механізми. Підкреслимо, що чинна 
Конституція України у ст. 92 закріплює, що права та свободи людини і громадянина 
визначаються виключно законами України, які є нормативно-правовими актами, що 
мають  вищу юридичну сили після того як пройшли  процедуру  промульгованості, тобто 
оприлюднення  в офіційних джерелах [7; с. 14]. З цим пов’язана презумпція знання закону, 
яка існує у теорії держави та права. Інакше кажучи, посадові особи державних органів, 
органів місцевого самоврядування, громадських організацій, установ та підприємств всіх 
форм власності повинні знати зміст нормативно-правових актів, які стосуються прав та 
свобод людини. 

До того ж, правові приписи  Конституції є нормами прямої дії, тобто юридичними 
нормами, на які можна безпосередньо посилатися у суді.  

Підкреслимо, що ч. 3 ст. 22 чинної Конституції України забороняє звуження обсягу 
прав та свобод людини при прийнятті нових нормативно-правових актів. Це положення 
ґрунтується на позитивному світовому та європейському досвіді. Так скорочення прав, які 
існують у країні забороняє ст. 29 Загальної декларації прав людини та ст. 4 Міжнародного 
пакту про політичні та громадянські права. Показовим прикладом фіксації такого 
положення на національному рівні є, на наш погляд, ст. 19 Основного Закону ФРН, воно 
зберігається до теперішнього часу [4; с. 268]. Отже, ми можемо вважати заборону 
свавільного скорочення «каталогу» прав людини однією з важливих складових 
конституційного механізму захисту, який обумовлює його порівняну ефективність. Але, 
деякі дослідники зазначають, що цей принцип не завжди спрацьовує в сучасних умовах 
України. Зокрема, не вдається у повному обсязі захистити права громадян, які належать до 
соціально-економічної групи [1; с. 28]. 

Все це робить конституційно-правовий механізм порівняно дієвим, однак для своєї 
реалізації він потребує певних засобів. Тому у якості наступного механізму розглянемо 
судовий механізм захисту прав та свобод. 

У літературі висловлюється думка, що головним змістом судового механізму 
захисту прав, свобод та законних інтересів є те, що згідно з ч. 2 ст. 55 Конституції України 
кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій або бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [5; с. 7]. 
Однак, на нашу думку суттєвою складовою судового механізму є можливість відновлення 
порушеного права. Для цього на сучасну державу покладається обов’язок забезпечити 
кожному громадянинові доступ до справедливого правосуддя у розумні терміни. Держава 
також встановлює судову систему, чітко визначає юрисдикцію судів, забезпечує гарантії 
незалежності судів. Так, суди являють собою самостійну гілку державної влади. Це надає 
їм широкі можливості в галузі захисту прав та свобод. Оскільки суд повинен розглядати 
справи об’єктивно, усебічно та неупереджено, судове рішення містить в собі не тільки 
розв’язання певної суспільної суперечки, але й об’єктивну істину. Якщо мова йде про 
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відновлення прав та свобод, суд забезпечує пріоритетний характер інтересів окремих осіб 
порівняно з інтересами державної влади. Підкреслимо, що судовий захист спрямований на 
захист не тільки прав та свобод, але й законних інтересів (майнових, сімейних у галузі 
авторства і т. ін.). Крім того, за допомогою суду можливо відстоювати індивідуальні та 
колективні права.  

Обрання Україною європейської моделі конституційної юрисдикції надає 
порівняно великі можливості захисту прав та свобод [6]. 

На новий рівень відносини між державою та громадянином в Україні піднімає 
запровадження інституту омбудсмана. 

Україна, застосовуючи міжнародно-правові стандарти, активно і послідовно 
розбудовує національну систему захисту прав і свобод людини. 14 квітня 1998 року 
Верховна Рада України обрав першого в історії нашої держави Уповноваженого з прав 
людини (омбудсмана). 

Будучи незалежним державним інститутом, який розв’язує конфлікти між 
громадянами  та органами державної влади, омбудсман у рамках своєї компетенції не 
тільки вживає заходів по відновленню порушених прав громадян, але й сприяє 
затвердженню основних прав і свобод людини й громадянина як вищої цінності, а також 
сприяє зміцненню авторитету держави [3; 3]. 

Інститут омбудсмана давно став невід’ємною частиною механізму захисту 
демократії в розвинутих державах. Вперше з’явившись у скандинавських країнах як 
противага необмеженій владі короля, він швидко здобув визнання і поширення в усьому 
світі. І хоча минуло вже близько 200 років від дня створення у Швеції інституту 
омбудсмана, головне завдання народного правозахисника залишилося незмінним – 
здійснювати контроль за дотриманням державними органами прав та свобод людини і 
громадянина, ефективно захищати ці права у разі їх порушення. 

У той самий час підкреслимо, що у багатьох країнах світу найбільш 
загальноприйнятим засобом захисту прав трудящих є профспілки. Історія показала, що ці 
організації здатні ефективно захищати своїх членів від свавілля, як з боку приватних 
працедавців, так і державних органів. Організовані дії народних мас під егідою 
профспілки – сила, якою важко протистояти. У європейських країнах профспілки і інші 
об'єднання громадян для захисту своїх професійних прав грають величезну роль в 
соціальному забезпеченні своїх членів. Профспілки беруть участь у формуванні державної 
економічної політики і трудового законодавства. 

Найбільш розвинена система захисту прав та свобод індивіда склалася у межах 
Європейської спільноти, вона на сьогодні вважається однією з найбільш досконалих та 
розвинених. Все це дозволяє вважати, що формування та подальший розвиток вітчизняної 
системи гарантування та захисту прав людини може найбільш ефективно відбуватися за 
умови включення нашої країни до Європейського Союзу. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку 

Механізм захисту прав людини в сучасному суспільстві можна вважати 
комплексним державно-правовим, громадським та міжнародно-правовим інститутом, 
спрямованим на дотримання прав та свобод людини і громадянина у повному обсязі, 
недопущення їх необґрунтованого скорочення та забезпечення реалізації у межах та 
формах, визнаних світовою спільнотою. Напрямами подальших досліджень у цьому 
напрямку може бути з’ясування взаємовідносин між різними рівнями та видами державно-
правових та громадських механізмів захисту прав людини. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ ПІД ЧАС РОЗШУКУ ТА ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО  

У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Юрченко А.М. 

(аспірант Національного університету ДПС України) 
 

Анотація. В даній статті автором проаналізовано норми чинного кримінального процесуального 
законодавства України, які регулюють взаємодію слідчого та оперативного підрозділу під час розшуку та 
затримання  підозрюваного, на підставі чого розкрито зміст даної діяльності.  

Ключові слова: підозрюваний, слідчий, оперативний підрозділ, взаємодія, доручення, строки, 
процесуальні дії. 

Аннотация. В данной статье автором проанализированы нормы действующего уголовного 
процессуального законодательства Украины, регулирующих взаимодействие следователя и оперативного 
подразделения во время розыска и задержания подозреваемого, на основании чего раскрыто содержание 
данной деятельности.  

Ключевые слова: подозреваемый, следователь, оперативное подразделение, взаимодействие, 
поручения, сроки, процессуальные действия. 

Annotation. Yurchenko A.M. Selected aspects of interaction of an investigator and the operational 
subdivisions during the investigation and detention of a suspect of any criminal offense 

A problem of determining the procedural position, investigation and detention of such criminal 
proceedings as a suspect is relevant to the criminal procedure law. The tasks related to the investigation and 
detention of the suspect has a significant problem when the suspect hides from a pre-trial investigation. It also 
influences the investigation and obstructs the gathering of evidence in order to attract that person to a criminal 
responsibility. 

There are two directions of understanding of the interaction of the investigator and the operating 
subdivision in respect to the investigation and detention of a suspect: first direction involves collaboration 
undertaken by the leading role of one of its subjects, namely the investigator; second direction involves equal 
cooperation of these sides.  

Taking into account the first direction, should emphasize: according to paragraph 2 of part 2 of Article 40 
of the Criminal Procedural Code of Ukraine, investigator is authorized to conduct investigative (detective) actions 
and unofficial investigative (detective) actions in individual cases. However in practice investigative activity makes 
impossible combination of procedural functions and functions of operational search. The investigator should not 
interfere in the operational-search activity. He should not give instructions to an operational subdivision about 
operational and tactical methods, tactical combinations, measures and means which are necessary to execute his 
errand.  

At the same time, operative worker has no right to infringe on investigator's procedural independence and 
to implement procedural actions in the criminal proceedings on his own initiative. Also he cannot address with the 
petition about execution of these procedural actions to the public prosecutor or investigative judge.  

Nevertheless, this is a joint activity of not subordinated subjects with the leading role of the investigator 
with another competency and specialization. This activity should to be agreed upon the time, place, means and 
methods for implementing specific tasks that are predetermined by the nature of the investigative situation. 

In conclusion should be emphasized the following. The cooperation of organs which are not subordinated 
to each other means the interaction of an investigator and the operational subdivision during the investigation and 
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detention of a suspect. Mentioned above cooperation is based on the principle of the leading role of the investigator. 
Its goal is to execute investigator’s errand for conducting certain investigative (detective) and unofficial 
investigative (detective) actions for implementation of a set of searching actions, aimed at ascertain the location of 
the suspect and his detention. 

Keywords: the suspect, the investigator, the operational subdivision, interaction, an errand, the deadlines, 
the legal proceedings.  

Відповідно до ст. 2 КПК України одним із основних завдань кримінального 
провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування 
кримінального правопорушення з тим, щоб кожний, хто його вчинив злочин, був 
притягнутий до відповідальності в міру своєї вини [1]. Також актуальним питанням 
кримінального процесуального права є проблема визначення процесуального положення 
такого учасника кримінального провадження, як підозрюваний, його розшук та 
затримання. Завдання пов’язане з розшуком та затриманням підозрюваного має суттєву 
проблему тоді, коли підозрюваний переховується від органів досудового розслідування 
при цьому впливає на хід розслідування та перешкоджає зібранню доказів для 
притягнення  такої особи до кримінальної відповідальності. 

Переховування підозрюваного від органів слідства та суду  є однією з вагомих 
підстав для зупинення розслідування. Цей інститут нерозривно пов’язаний з організацією 
розшуку осіб, які ухиляються від слідства. КПК України 2012 р. вніс деякі зміни до 
процедури розшуку осіб, стосовно яких розпочато кримінальне провадження, а також до 
порядку обрання до них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Актуальність теми 
статті зумовлена і тим, що встановлення місця перебування підозрюваного та його 
затримання є необхідною умовою для успішного закінчення досудового провадження, а 
отже, і для відновлення порушених прав потерпілих від злочину осіб, та відшкодовування 
завданих кримінальним правопорушенням збитків. Разом з тим, проблема взаємодії є 
досить актуальною сьогодні, оскільки безпосередньо пов’язана із завданням посилення 
ефективності протидії злочинності. 

Основним із напрямів взаємодії слідчих органів з оперативними підрозділами є 
протидія ухиленню підозрюваного від участі у кримінальному провадженні, а також 
розшукова діяльність, мета якої полягає у недопущенні переховування від кримінального 
провадження, та безпосередньому встановленні його місцезнаходження, а в подальшому і 
затримання. Тому правильне розуміння розшукової діяльності слідчого та оперативних 
підрозділів, її методів і засобів, а також добре поставлена розшукова робота наділених 
цією функцією органів є гарантією того, що кожний хто вчинив кримінальне 
правопорушення не уникне заслуженого покарання. Розшук  та затримання підозрюваного 
відноситься до одного з основних видів взаємодії слідчих і оперативних працівників, яка 
досліджується в межах кримінально-процесуальної діяльності, криміналістики та 
оперативно-розшукової діяльності. 

Розглядаючи питання взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час 
розшуку та затримання підозрюваного не можна оминути праці таких вчених, як: 
В.П. Бахіна, В.М. Бикова, В.К. Весельського, В.І. Галагана, Ю.М. Грошевого, 
А.Я. Дубинського, В.І. Іванова, Н.І. Клименко, І.В. Кубарева, В.А. Лукашова, 
Є.Д. Лукянчикова, А.А. Патика, М.А. Погорецького, В.В. Топчія, Г.О. Усатого, 
В.Ю. Шепітька, М.Є. Шумила та інших вчених процесуалістів та криміналістів, які в різні 
часи займались проблемними питаннями даного інституту кримінального процесуального 
права. 

Однак, з прийняттям у 2012 році Кримінального процесуального кодексу України, 
одночасно Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям кримінального процесуального 
кодексу України (13 квітня 2012 року № 4651- VI), яким серед інших нормативно-
правових актів було внесено зміни до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність»[2]. Разом з тим, були прийняті нові, або внесено зміни у відомчі нормативні 
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акти. Оскільки зазначені зміни прямо торкнулися сфери взаємодії слідчого з 
оперативними підрозділами, то є необхідність детального аналізу зазначеного питання. 

У наукових дослідженнях у галузі правоохоронної діяльності існує досить велика 
кількість думок щодо визначення поняття, завдань і напрямів взаємодії. Це пояснюється 
різними критеріями оцінки цієї категорії та поглядами на завдання кримінального 
судочинства. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови дає загальне поняття 
взаємодії як «взаємний зв'язок між предметами у дії, а також погоджена дія між ким 
небудь»[3, с. 125]. 

Усатий Г.О. під взаємодією органів досудового розслідування та оперативних 
підрозділів убачає співробітництво не підлеглих один одному органів, що ґрунтується на 
законі, за яким вони діють узгоджено, цілеспрямовано, поєднуючи застосовувані ними 
засоби і способи з метою профілактики й розкриття злочинів, притягнення до 
кримінальної відповідальності винних, розшуку обвинувачуваних і забезпечення 
відшкодування збитків, заподіяних злочинами[4, с. 220]. 

Розглядаючи поняття  взаємодії, основними  суб’єктами якої є слідчі та оперативні 
підрозділи І.В. Кубарєв проаналізувавши процесуальне законодавство, визначив авторське 
бачення взаємодії, що полягає в узгодженому визначенні та здійсненні слідчих дій, 
оперативно-розшукових та інших заходів під керівництвом слідчого з метою ефективного 
вирішення завдань кримінального судочинства [5, с. 184–185]. 

Патик А.А. досліджуючи питання взаємодії слідчого й оперативного працівника 
визначає більш широко поняття взаємодії – як узгоджені, такі що випливають із завдань 
кримінального судочинства, комплексні(процесуальні і оперативно-розшукові)дії, метою 
яких є розкриття, розслідування і запобігання злочинів, притягнення до відповідальності 
винних осіб, виключно на підставах, визначених нормами кримінального процесуального 
закону, нормативними актами, що здійснюється при суворому розмежуванні компетенції, 
у межах наданих повноважень, шляхом найбільш ефективного сполучення дозволених їм 
заходів і матеріального забезпечення при збереженні таємниці досудового розслідування і 
джерел отримання конфіденційних відомостей[6, с. 67]. 

Узагальнюючи ці та інші визначення взаємодії ми дійшли висновку, що це 
погоджена спільна діяльність слідчого та оперативних підрозділів, що спрямована на 
розкриття, розслідування і запобігання кримінальним правопорушенням. Взаємодія 
повинна відбуватися там, де у процесі повсякденної діяльності досягнення тієї або іншої 
мети можливе лише спільними зусиллями різних суб’єктів, що перебувають у межах 
однієї системи. 

Топчій В.В. вважає, що слідчі та оперативні підрозділи повинні будувати свою 
роботу з постійною спрямованістю на налагодження ділових контактів та чіткої взаємодії 
між слідчим й працівниками оперативних підрозділів. Така взаємодія має ґрунтуватись на 
засадах творчого співробітництва, взаємної допомоги та погодження дій з розкриття, 
розслідування та попередження злочинів[7, 286-292]. 

Діяльність, яка пов’язана з розшуком та затриманням підозрюваних осіб, має свої 
особливості, пов’язані з отриманням дозволів, використання технічних засобів, 
плануванням спільних заходів разом з тим, для неї встановлені чітко визначені рамки. 
Діючи безумовно в межах чинного законодавства, оперативний працівник та  слідчий у 
кожному конкретному випадку звертає свою увагу на ті чи інші обставини, що виникають 
під час розшуку та затримання підозрюваного, обирає різного роду шляхи для 
встановлення істини по справі. З іншого боку, розшук та затримання підозрюваного 
здійснюються за відпрацьованими, певною мірою усталеними схемами.  

Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами унормована КПК України, 
Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також відомчими 
нормативними актами. Так відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий 
уповноважений «доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
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(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам». Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 41 
КПК України та п. 2 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», а 
також п. 6.3. «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з 
іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та 
розслідуванні кримінальних правопорушень»[8](надалі Інструкція) підрозділи, які 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність зобов’язані виконувати письмові доручення 
слідчого.  

Однак, ці акти не конкретизують у якій формі слідчий повинен звертатися до 
оперативного підрозділу. У ч. 2 ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» зазначено, що це може бути письмове доручення чи постанова. Тому слідчі, в 
більшості випадків, звертаються з письмовим дорученням. Однак, у ч. 3 ст. 110 КПК 
України зазначено, що процесуальні рішення слідчого приймаються у формі постанови. 
Так у якій же формі повинен звертатися слідчий? 

На нашу думку, у випадку, звернення слідчого до оперативного підрозділу з 
дорученням про проведення розшукових заходів з метою встановлення особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, розшуку матеріальних цінностей, які належать 
підозрюваному з метою забезпечення виконання майбутнього вироку, отримання 
інформації про контакти підозрюваного з іншими особами тощо, в таких випадках це 
звернення повинно оформлятися дорученням. 

А якщо виникла необхідність доручити співробітнику оперативного підрозділу 
провести слідчу (розшукову) дію за результатами якої процесуальні документи будуть 
долучені до матеріалів кримінального провадження у цій ситуації доцільно було б 
оформляти свої доручення лише постановами. 

В постанові слідчий зазначає найменування кримінального провадження та його 
реєстраційний номер; короткий виклад фактичних обставин кримінального 
правопорушення; перелік слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) 
дій, які необхідно виконати; мету з постановкою конкретних питань і завдань. 

Відповідно до п.п. 8.1., 8.2. Інструкції у разі якщо підозрюваний переховується від 
органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місце 
знаходження невідоме, слідчий виносить постанову про зупинення досудового 
розслідування, яка погоджується з прокурором. Якщо досудове розслідування немає 
необхідності зупиняти у зв’язку з проведенням інших слідчих чи процесуальних дій, 
слідчий виносить окрему постанову про оголошення розшуку підозрюваного. 

У кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, в яких 
підозрюваного оголошено в розшук, слідчим в обов’язковому порядку вносяться за 
погодженням з прокурором клопотання до слідчого судді про дозвіл на затримання 
підозрюваного з метою приводу та застосування відносно нього запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою. 

Розглядаючи діяльність слідчого та оперативного підрозділу щодо розшуку та 
затримання підозрюваного, виокремлюють два напрями розуміння взаємодії цих двох 
суб’єктів: перший напрям передбачає взаємодію як співпрацю, яка здійснюється за 
керівної ролі одного з її суб’єктів, а саме слідчого, другий – рівноправну співпрацю 
сторін.  

Щодо першого напряму то, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий 
уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в 
окремих випадках, однак на практиці діяльність слідчого унеможливлює поєднання 
процесуальних та оперативно-розшукових функцій. Слідчий не повинен втручатися в 
оперативно-розшукову діяльність, давати вказівки оперативному підрозділу якими 
оперативно-тактичними методами, тактичними комбінаціями, заходами та засобами 
необхідно виконати його доручення.  

В той же час, оперативний працівник не має права зазіхати на процесуальну 
самостійність слідчого, здійснювати процесуальні дії в кримінальному провадженні за 
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власною ініціативою або звертатися з клопотанням до прокурора чи слідчого судді щодо 
надання їм можливості їх виконати. 

Разом з тим, це спільна діяльність не підпорядкованих організаційно суб’єктів, за 
керівної ролі слідчого, з відмінною компетенцією та спеціалізацією, яка узгоджена за 
часом, місцем, засобами і методами реалізації для вирішення конкретних завдань, що 
зумовлюються характером слідчої ситуації. 

Щодо другого напряму, то він передбачає спільне планування заходів з розкриття 
та розслідування кримінальних правопорушень, взаємний обмін інформацією між слідчим 
та оперативним підрозділом та ін. 

Про хід розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, а 
також встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, 
оперативний підрозділ, повинен інформувати щомісячно слідчого, прокурора. Ця 
інформація повинна мати взаємозворотній зв’язок, за допомогою якого об’єднуються 
зусилля суб’єктів розшуку та затримання підозрюваного. 

Взаємодія слідчого та оперативного підрозділу під час досудового розслідування 
має встановлені законодавцем межі: може здійснюватись на будь-якому етапі досудового 
розслідування, але обов’язково повинна закінчитись із закриттям кримінального 
провадження або з направленням до суду обвинувального акта, клопотання про 
застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про 
звільнення особи від кримінальної відповідальності. Втім, якщо метою взаємодії є розшук 
та затримання підозрюваного, то вона може відбуватись з часу оголошення розшуку 
підозрюваного до закриття розшукового провадження. 

Відповідно до ч. 3 ст. 41 КПК України та п. 6.3. Інструкції письмові доручення 
слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) є 
обов’язковими для виконання оперативним підрозділом, а термін їх виконання не повинен 
перевищувати встановленого строку. Тобто звідси випливає наступне, слідчий може 
самостійно встановлювати певні строки і вимагати від оперативного підрозділу 
повідомлення про результати їх виконання, але в КПК України про це нічого не 
згадується. А так як слідчий несе персональну відповідальність за хід кримінального 
провадження, то він зацікавлений у як найшвидшому виконанні його доручень і може 
встановлювати нереальні строки виконання доручень. На сьогоднішній день це є дуже 
актуальним питанням, тому що розумний строк це суб’єктивна думка слідчого. Одна 
справа, доручити проведення конкретної слідчої дії і встановити термін її проведення і 
зовсім інше – доручити розшук підозрюваного, якого розшукати можна за один день, а 
іноді розшукують роками. Для вирішення цього питання п. 6.6. Інструкції зазначає «у разі 
неможливості своєчасного виконання доручення продовження строку його виконання 
письмово погоджується начальником оперативного підрозділу з начальником слідчого 
відділу». Це положення ще раз підкреслює, що правильно налагоджена взаємодія між 
слідчим та оперативним підрозділом - це є основа якісного, повного та  своєчасного 
вирішення завдань, що стоять перед взаємодіючими суб’єктами у кримінальному 
провадженні, які неможливо вирішити роз’єднаними, розрізненими діями.  

Підводячи підсумок вищезазначеного матеріалу можна дійти висновку, що 
взаємодія слідчого та оперативного підрозділу під час розшуку та затримання 
підозрюваного – це співпраця не підпорядкованих один одному органів, яка будується за 
принципом керівної ролі слідчого, з метою виконання доручень останнього щодо 
проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій або 
здійснення комплексу розшукових заходів, що направлені на встановлення 
місцезнаходження підозрюваного та його затримання. Зміст цієї  діяльності складають  
передбачені кримінальним процесуальним законом заходи, які вживаються з метою 
виявлення та затримання підозрюваного, який перебуває у розшуку.  
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Анотація. Стаття присвячена актуальним питання сучасного стану фінансування органів судової 

влади, зокрема порушуються питання формування бюджету судів, розподіл видатків та ефективність їх 
адміністрування. 

Ключові слова: суд, фінансування судів, розподіл видатків, бюджетні призначення, 
адміністрування витрат. 

Аннотация Статья посвящена актуальным вопросам современного состояния финансирования 
органов судебной власти, в частности поднимаются вопросы формирования бюджета судов, 
распределение расходов и эффективность их администрирования. 

Ключевые слова: суд, финансирование судов, распределение расходов, бюджетные назначения, 
администрирования расходов. 

Summary. Article is devoted to the current state funding of the judiciary, in particular raises questions 
budgeting courts, distribution costs and efficiency of their administration. 

Keywords: court, court financing, distribution costs, budget allocations, administration costs. 
 
Постановка проблеми. Після набрання чинності Закону України „Про 

забезпечення права на справедливий суд” [3] з’явилася надія на встановлення прозорих 
механізмів фінансування судової системи, що забезпечували б фінансову незалежність 
органів судової влади від законодавчої та виконавчої гілок влади.  

У той же час, системний аналіз стану фінансування судів у 2014 році та аналіз норм 
зазначеного Закону вказують на збереження негативних тенденцій у фінансуванні судів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нажаль, слід констатувати, що відповідні 
нормативно-правові акти з порушеного питання відсутні, а відтак і наукових напрацювань 
щодо вирішення згаданої проблеми не запропоновано. 

Мета статті полягає у здійсненні аналізу сучасного стану фінансування судів та 
наданні пропозицій щодо підвищення фінансової незалежності органів судової влади.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст.148 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів»[3] Державна судова адміністрація України (далі – ДСА) здійснює 
організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах 
повноважень, установлених законом. ДСА, згідно з частиною 1 статті 149 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів 
України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про Державний 
бюджет України на відповідний рік у межах повноважень, визначених цим Законом, 
забезпечує належні умови діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів 
суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених цим Законом та ін.  

Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються 
окремими рядками щодо Конституційного Суду України, Верховного Суду України, 
вищих спеціалізованих судів, а також у цілому щодо місцевих та апеляційних судів [5, 
ст.358]. 

Окрім того, видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та 
спеціалізації визначаються у Державному бюджеті України в окремому додатку. Також, 
видатки на утримання судів у Державному бюджеті України не можуть бути скорочені в 
поточному фінансовому році. 
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ДСА України розробляє і затверджує за погодженням з Радою суддів України, 
єдині нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції. Нормативи 
доводять до кожного суду і повинні переглядатися одного разу на три роки. Кошторис 
витрат на утримання кожного суду затверджується на підставі зазначених нормативів. 

Відповідальність за фінансове забезпечення діяльності кожного суду згідно з 
затвердженими нормативами покладається на ДСА. Контроль за додержанням вимог 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів України» щодо фінансування судів 
здійснює Рада суддів України, а також органи державної влади, визначені законом. 

Фінансування судів здійснюється на підставі кошторисів і помісячних розписів 
видатків у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України. [1]. 

Також, новелою Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», 
яким викладено Закон України «Про судоустрій і статус суддів» у новій редакції стала 
норма про те, що «особливості підготовки і розгляду проекту закону про Державний 
бюджет України в частині фінансування судів, інших органів та установ судової системи 
визначаються законом». Таким чином законодавець нібито мав підвищити рівень 
фінансової незалежності судів. 

Проте, системі фінансування судів притаманні суттєві недоліки, які повторюються 

з року в рік. Щороку при прийнятті державного бюджету виконавчою  та законодавчою 
гілками влади не виконуються вимоги Конституції України та законодавства щодо 
забезпечення незалежного та справедливого правосуддя шляхом достатнього та 
належного фінансування [2, ст.95]. Неодноразово Конституційний Суд України визнавав 
відповідні норми Закону України  "Про  державний  бюджет"  неконституційними,  проте  
рішення Конституційного Суду України відповідними державними органами ігноруються. 
При цьому, з одного боку, законодавча влада приймає акти про боротьбу з корупцією, 
забороняючи використовувати для потреб суду позабюджетні кошти та матеріально-
технічні засоби, а з іншого, виділяючи із виконавчою владою мізерні суми на здійснення 
правосуддя, штовхає керівників судів на ту ж саму корупцію. 

Зокрема, незважаючи на неодноразові застереження Рахункової палати, суди та 
ДСА України продовжують практику використання коштів місцевих бюджетів на 
фінансування судових органів, що є порушенням статей 82-84, 85 і 87 Бюджетного 
кодексу України [1] та статті 2 Закону України « Про джерела фінансування органів 
державної влади"[4]. Відповідно до цих статей, здійснення видатків на фінансування 
органів судової влади повинно проводитися виключно за рахунок коштів державного 
бюджету, фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів заборонено. 

Зазначені факти обумовлюють необхідність спеціального законодавчого 
врегулювання особливостей фінансування судів. 

У свою чергу, покращення фінансового забезпечення судів, укріплення їх 
матеріально-технічної бази, комп’ютеризація, інформаційне забезпечення є головними 
напрямками діяльності ДСА України. 

Відповідно до помісячного плану асигнувань на перше півріччя 2014 року на 
фінансування судів першої та апеляційної інстанцій, Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, Національної школи суддів України та безпосередньо ДСА України були 
передбачені видатки у розмірі 2170,9 млн грн (не враховуючи суди Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя), з яких за загальним фондом державного бюджету – 
1744,1 млн. грн, за спеціальним фондом державного бюджету – 426,8 млн. гривень (див. 
Рис. 1). 
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Рис. 1 

Фактичне фінансування видатків за період, що аналізується, відбулося на загальну 
суму 2082,6 млн. грн.. та склало 95,9 % від призначених видатків. При цьому із джерел 
загального фонду державного бюджету фінансування видатків відбулося на 99,9 % (1744,0 
млн. грн.), а із джерел спеціального фонду державного бюджету – на 79,3 %  (338,6 млн. 
грн.) (див. Рис.2). 

 
Рис. 2 

У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року рівень фактичного фінансування 
судової системи зріс на 39,4 млн. грн., або на 2%. При цьому здійснено перерозподіл 
джерел фінансування у порівнянні з попереднім роком. Так, за рахунок загального фонду 
державного бюджету фінансування збільшилося на 66,5 млн. грн., або на 3,8 % у 
порівнянні з першим півріччям 2013 року, а із джерел спеціального фонду державного 
бюджету – зменшилося на 27,1 млн. грн., або на 7,4%. (див. Рис. 3). 
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Рис. 3 

Станом на 1 липня 2014 року залишилися не відкритими асигнування у розмірі  
88,3 млн грн, з яких: за загальним фондом державного бюджету – 0,1 млн грн, за 
спеціальним фондом державного бюджету – 88,2 млн гривень. 

Стосовно невідкриття асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету 
слід зазначити, що фінансування судів та територіальних управлінь Державної судової 
адміністрації України (далі – ТУ ДСА України), як і в попередньому році, відбувається 
згідно із щотижневими заявками. Тобто, судами та ТУ ДСА України самостійно 
визначаються напрямки та обсяги необхідного відкриття асигнувань в межах їх 
помісячних планів асигнувань. Із джерел спеціального фонду державного бюджету в 
першому півріччі 2014 року відкриття асигнувань ДСА України здійснено в повному 
обсязі.  

Одночасно залишається невирішеною проблема з непроведенням платежів 
Державною казначейською службою України. Так, відповідно до оперативної інформації 
Державної казначейської служби України станом на 01 липня 2014 року не проведено 
платежів на загальну суму 42,7 млн грн, з них за загальним фондом державного бюджету –
3,9 млн грн, за спеціальним фондом державного бюджету – 38,8 млн гривень. У 
співвідношенні до загальної суми фінансування (1744,0 млн грн за загальним фондом та 
338,6 млн грн за спеціальним фондом державного бюджету) сума непроведених платежів 
за загальним фондом державного бюджету складає 0,2 %, за спеціальним фондом 
державного бюджету – 11,5 %. 

З метою уникнення утворення кредиторської заборгованості у поточному році та 
запобігання негативних наслідків, до яких може призвести затримка проведення 
Державною казначейською службою України платежів органів судової системи, ДСА 
України, починаючи з січня 2014 року, щомісяця направлялись до Державної 
казначейської служби України ініціативні листи з проханням невідкладно вжити заходів 
стосовно своєчасного проведення платежів органів судової системи. Також про ситуацію, 
що склалася з не проведенням платежів органів судової системи, повідомлено 
Міністерство фінансів України. 

За напрямками використання бюджетних коштів у першому півріччі 2014 року 
відкриття асигнувань органів судової системи відбулося наступним чином (див. Рис. 4): 
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млн грн  

 
Рис. 4 

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року фінансування соціальних 
видатків зросло на 185,1 млн грн, або на 10 %. По інших напрямках відбулося зменшення 
фінансування. 

Збільшення у першому півріччі 2014 року фінансування соціальних видатків, 
основною складовою яких є заробітна плата з нарахуванням, у порівнянні з аналогічним 
періодом попереднього року пояснюється підвищенням розміру мінімальної заробітної 
плати.   

Так, Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» встановлено 
у 2014 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 1218 гривень, у той час, як в 
аналогічному періоді попереднього року розмір мінімальної заробітної плати становив 
1147 гривень. Приріст розміру мінімальної заробітної плати склав 6,2 %. 

Капітальні видатки для судової системи України державним бюджетом на 2014 рік 
не передбачені. 

З метою стабілізації економічної ситуації в державі та ефективного і раціонального 
використання державних коштів Кабінетом Міністірів України було прийнято постанову 
від 1 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат 
бюджету».  

Скорочення фінансування у І півріччі 2014 року, у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року, інших поточних видатків на здійснення судочинства свідчить 
про неухильне дотримання органами судової системи вимог зазначеної вище постанови. 

2043,2 2082,
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Рис. 5 

Загальний обсяг фінансування органів судової системи у І півріччі 2014 року склав 
2082,6 млн. грн.. та від суми призначень (2170,9 млн. грн.) становить 95,9%. По 
юрисдикціях та інстанціях відсоток фінансування за зазначений вище період складає(див. 
Рис. 5): 

 місцеві загальні суди - 95,6 %; 
 апеляційні загальні суди - 98,6 %; 
 місцеві господарські суди - 98,2 %; 
 апеляційні господарські суди - 97,4 %; 
 окружні адміністративні суди - 95,5 %; 
 апеляційні адміністративні суди - 85,4 %; 
 ДСА України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національна 

школа суддів України - 97,1 %. 
Висновки. На підставі вищезазначеного можна зробити підсумок, що в умовах 

одержання запланованих у річних бюджетних законах доходів у повному обсязі судові 
установи фінансуються не повністю. Така практика з фінансування призводить до значних 
негативних наслідків. Причому йдеться не тільки про неможливість достатньою мірою 
забезпечити соціальні та матеріальні потреби суддів, але й про загрозу конституційному 
праву громадянина на справедливий суд. 

Для реалізації принципів єдності судової системи, самостійності та незалежності 
судової влади необхідно законодавчо забезпечити порядок затвердження окремого 
бюджету судової системи з визначенням видатків для забезпечення роботи органів 
суддівського самоврядування України. Варто закріпити за органами судової влади право 
на подання безпосередньо до Верховної Ради України пропозицій щодо фінансування 
своїх видатків. 
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Анотація. У статті висвітлено спільні риси і відмінності понять ,,сільський розвиток” та 

,,розвиток сільських територій”, запропоновані авторські визначення. 
Ключові слова: село, сільські території, сільський розвиток, розвиток сільських територій. 
Аннотация. В статье освещены общие черты и различия понятий ,,сельское развитие” и 

,,развитие сельских территорий”, предложены авторские определения. 
Annotation. Lisovii A., Lisova T. Definitions of “rural territories development” and “rural development”  
This paper is of interest, because “rural development” and “rural territories development” concepts are of 

considerable current use in academic readings as synonyms, supplement terms and opposite terms at the same time. 
If to remove contemporary indeterminacy of these key concepts, it is possible to take a broader look at its meaning. 
That’s why author provides systematization of key scientific approaches how to define “rural development” and 
“rural territories development” concepts, as well as analysis of key differences between them. Applying systemic 
approach, author gives his own definition of the “rural territory” concept.  

Research to be conducted permitted to detect material differences between “rural development” and 
“rural territories development” concepts. One of them is to limit first concept to boundaries of rural community. 
Contrary to that, the concept of rural territories development is multifunctional and related to quality of 
transportation infrastructure, utilized agricultural area, industrial facilities, water application and other stations. 

The paper discusses the dependence between functioning and development of rural territories, on one side, 
and social factor, which takes part in its creation and further development of socio-economic potential. So, rural 
community has to become an active participant in rural territories comprehensive development and its component – 
rural development. 

Основою теоретичної бази будь-якого наукового дослідження є розвинений 
понятійно-категоріальний апарат. Категорії та поняття мають відповідати таким вимогам: 
лаконічності, однозначності, логічності, обґрунтованості, адекватності, доступності, 
системності та динамічності. Саме ці принципи будемо використовувати для з’ясування 
змісту понять ,,сільський розвиток” і ,,розвиток сільських територій”. 

Вказані вище поняття пройшли довгий шлях еволюції, починаючи з 70-х років ХХ 
століття. До того часу українське селянство фактично перебувало у стані рабів. Радянська 
влада принесла в Україну воєнний комунізм, насильницьку колективізацію, три 
голодомори (1921-1923, 1932-1933 та 1947 років) і радянське кріпосне право (до 1974 р. 
селяни не мали паспортів і, відповідно, свободи пересування: переїзд в іншу місцевість 
карався штрафом у 100 карбованців, а за повторне порушення наступала кримінальна 
відповідальність – позбавлення волі на термін до двох років). Тому ,,відлига” з кінця 1970 
років фактично стала компенсацією державою дискримінації селянства за часів 
тоталітарного минулого та ліквідацією соціально-економічних диспропорцій, що виникли 
на цій основі. 

Саме з кінця 1970 років започатковується відома економічна школа професора 
Л.О. Шепотько [1]. Представники цієї школи вперше досліджують селянина не як раба, а 
як людину з її соціальними потребами. З кінця 1970-х років і до закінчення ХХ століття 
представники цієї школи (І.В. Прокопа, Д.Ф. Крисанов, О.Л. Попова, О.П. Максимюк) 
разом з вченими інших шкіл (О.А. Бугуцький, О.Г. Булавка, М.Х. Вдовиченко, 
П.І. Гайдуцький, Ю.Е. Губені, В.С. Дієсперов, М.Ф. Кропивко,  Г.І. Купалова, М.Й. Малік, 
 О.М. Онищенко,  М.К. Орлатий,  К.В. Прокопишак, В.П. Рябоконь, П.Т. Саблук, 
В.В. Юрчишин,  К.І. Якуба) об’єднуються в новий на той час напрям досліджень – 
соціальний розвиток села. 

З початку ХХІ століття започатковується актуальний дотепер напрям наукових 
досліджень – соціально-економічний розвиток сільських територій. Це було викликано 
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такими змінами в країні: ринкова трансформація аграрного сектору, необхідність 
врахування потреб усіх мешканців сільської місцевості, зміщення акценту з галузевого на 
територіальний розвиток. Предметом досліджень науковців цього напряму стали: 
поселенська мережа, соціальна інфраструктура, поєднання просторового ресурсу та 
людського капіталу, плюралізм форм економічної діяльності. 

Останнім часом на противагу розвитку сільських територій деякі вчені стали 
впроваджувати нове поняття ,,сільський розвиток”. Поняття це досить нове для України, 
тому в реальному житті та в працях деяких учених часто трапляються змішування категорій 
і понять, що мають спільний корінь від слова ,,село”. Так, за ,,сільські території” часто 
видають ,,сільську місцевість”, ,,сільські поселення”, ,,соціальну сферу” іноді навіть 
,,поселенську мережу” і ,,соціальну інфраструктуру”; аналогічно поняття ,,сільський 
розвиток” і ,,розвиток сільських територій” деякі вчені вживають як синоніми, інші – 
протиставляють їх, а треті вважають поняття ,,сільський розвиток” загальнішим поняттям, 
категорією відносно поняття ,,розвиток сільських територій”, яке є складовим елементом, 
частиною першого поняття.  

Тому завданням даної статті є виокремлення понять ,,розвиток сільських 
територій” і ,,сільський розвиток” серед інших подібних, розмежування їх між собою та 
обґрунтування авторських визначень. 

Для розмежування змісту понять ,,розвиток сільських територій” і ,,сільський 
розвиток” необхідно диференціювати категорії ,,село” та ,,сільські території”.  

Почнемо з визначення категорії ,,село” (сільське поселення).  
Академік В. К. Терещенко вважає, що ,,село – це населений пункт, жителі якого 

зайняті переважно в сільськогосподарському виробництві” [2, c. 8]. 
М. Я. Міжега в ,,Географічній енциклопедії України” дещо деталізує поняття 

,,сільське поселення”, стверджуючи, що сільське поселення – населений пункт, 
сформований переважно на основі сільськогосподарського виробництва, з невеликою 
чисельністю населення, малоповерховою житловою забудовою і присадибними ділянками 
3, с. 189.  

Ці визначення розкривають зміст сільського поселення дещо звужено: лише як 
місця розвитку сільського господарства. Більш вдало, на нашу думку, характеризує 
сільські поселення визначення, дане на сайті Міністерства аграрної політики і 
продовольства України. Сільське поселення – це форма територіальної організації 
(середовище) постійного або тимчасового проживання сільського населення, що включає 
сукупність виробничої та соціальної інфраструктури для виконання функцій переважно 
сільськогосподарського призначення. За функціональною ознакою сільські поселення 
можуть бути і несільськогосподарськими. Це, як правило, селища різного рекреаційного 
спрямування, лісгоспів, дачні поселення, заповідники, табори відпочинку, сезонні 
туристичні бази, шляхові дільниці та інші дрібні села, не пов’язані із 
сільськогосподарським виробництвом [4]. 

Геніально просте визначення запропонував С. А. Ковальов у ,,Великій радянській 
енциклопедії”: ,,Сільські поселення – населені пункти, що не відповідають критеріям, 
встановленим в даній країні для міських поселень” 5, с. 572. 

Положення Президії Верховної Ради УРСР ,,Про порядок вирішення питань 
адміністративно-територіального устрою УРСР” від 12 березня 1981 р., яке є чинним і 
сьогодні, встановлює такі критерії віднесення населених пунктів до категорії міських: 

– для міст: наявність промислових підприємств, комунального господарства, 
соціально-культурних закладів та понад 10 тис. осіб населення, з якого не менш ніж дві 
третини становлять робітники та службовці (з їх сім’ями); 

– для селищ міського типу: розташування при промислових підприємствах, 
залізничних вузлах; понад 2 тис. осіб населення, з яких більше двох третин становлять 
робітники та службовці (з їх сім’ями) 6, с. 203. 
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Усі інші поселення, які не відповідають цим критеріям будемо вважати сільськими. 
Тепер, маючи загальну категорію ,,село”, визначимо ,,сільські території”.  

У соціології і географії ,,сільські території” включають обжиту місцевість поза 
межами міст з її природними умовами і ресурсами, сільським населенням та результатами 
його діяльності. Тобто поняття ,,сільські території” – це перш за все зона життєдіяльності 
людей, а вже потім – поле економічної діяльності або адміністративні межі. Сільські 
території характеризуються низькою щільністю населення і вузькими взаємозв’язками 
галузей. У переважній більшості сільських районів основне заняття селян – 
сільськогосподарське виробництво.  

Закон Республіки Казахстан ,,Про державне регулювання розвитку агропромислового 
комплексу і сільських територій” визначає: ,,сільські території – сукупність сільських 
населених пунктів і прилеглих до них земель” [7]. 

Російські дослідники В. М. Баутін та В. В. Козлов вважають, що ,,сільська територія 
– це земний простір за межами урбанізованих територій, що населений людьми, та 
характеризується спільністю певних ознак (природних, історичних і т.д.)” [8, с. 3].   

Український вчений С. І. Мельник вказує, що ,,сільська територія – це історично 
сформований елемент поселенської мережі, що поєднує організаційну та функціональну 
сукупність селищ, сіл, хуторів, односімейних та інших утворень, які знаходяться під 
юрисдикцією сільських (селищних) рад”  [9, с. 342].  

Кожна територія має свою цілісність і відносну автономність. Цілісність її ґрунтується 
насамперед на історичних, економічних, географічних демографічних особливостях, етнічних 
та культурних традиціях. Відносна автономність ґрунтується переважно на функціональній 
основі, а саме: здатності конкретної території відносно самостійно здійснювати 
адміністративно-управлінську, виробничо-економічну, соціально-культурну діяльність і на 
цій основі задовольняти свої автономні життєві та соціальні потреби [4]. 

Лаконічно точне визначення сільських територій пропонує І. В. Прокопа: ,,… це не 
тільки ,,просторовий” ресурс, але й розташовані на території усі інші ресурси, в тому 
числі (і насамперед) людські, тобто населення зосереджене в поселеннях” [10, с. 50]. 

Більш широке визначення пропонує О. І. Павлов. ,,Сільські території – це 
гетерогенне, поліелементне та поліфункціональне утворення з населенням як 
системоутворюючим елементом. Вони складаються з природних, соціальних, виробничо-
господарських, політичних складових, які перебувають під управлінським впливом 
владних інститутів, бізнесових структур та громадських організацій. У просторовому 
відношенні сільські території виступають як загальнодержавна система, яка має 
регіональний (макро), локальний (мезо) та низовий (мікро) рівні” [11, c. 2].  

На думку В. Д. Залізка, ,,сільська територія – це така сільська місцевість, для якої 
виконується хоча б одна з умов: 

– знаходяться виробничі (переробні) потужності; 
– наявна соціально-культурна сфера; 
– наявне адміністративне управління” [12, с. 27]. 
 Визначаючи сільські території, В. В. Юрчишин особливо наголошує на 

багатоаспектності їх функцій та характеристик: ,,Сільська територія у сучасному 
розумінні являє собою складну і багатофункціональну природну, соціально-економічну й 
виробничо-господарську структуру та характеризується сукупністю властивих кожній з 
них особливостей” [13, с. 7]. 

У комплексній програмі ,,Перспективи агропромислового комплексу та розвитку 

сільських територій Івано-Франківської області у 2005‒2010 роках та на період до 2015 

року” сільські території розглядаються як системне явище (утворення), яке крім певної 
території як такої охоплює собою (включає в орбіту свого буття), все те, що у тій чи іншій 
формі функціонує на ній або є її ,,фізичною” складовою. Ця програма виділяє такі 
складові сільських територій [14]: 
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– сільську громаду (общину) як визначальний соціальний осередок функціонування 
сільської території. Вона об’єднує всіх без винятку громадян, які проживають на даній 
території, незалежно від того, де вони працюють – на даній території чи поза її межами;  

– село (сільське поселення) як соціально-побутовий, а також тією чи іншою мірою 
безпосередньо виробничий осередок, адміністративний і соціально-культурно-побутовий 
центр, своєрідна ,,столиця” кожної даної сільської території;  

– органи місцевого самоврядування та інші громадські організації (структури), що 
розташовані і діють на даній сільській території;  

– соціальну і виробничу інфраструктуру, що діє на даній сільській території і 
забезпечує потреби її функціонування і розвитку;  

– сільськогосподарські угіддя, на яких здійснюється виробництво продукції 
рослинницьких, включаючи багаторічні насадження, галузей;  

– тваринницькі та інші виробничі приміщення, незалежно від місця їх 
розташування – у сільському поселенні чи поза його межами;  

– зрошувальні, осушувальні та інші споруди;  
– природоохоронні (екологозабезпечуючі) та інші лісові насадження, включаючи 

власне лісові ділянки;  
– заготівельні, переробні та інші підприємства й організації, що є безпосередньо 

виробничими або обслуговуючими структурними утвореннями, незалежно від того, у чиїй 
власності вони знаходяться;  

– сільськогосподарські підприємства різних форм власності та інші виробничі, 
управлінські, господарюючі структури, незалежно від форм власності, на яких вони 
засновані, організаційно-правових типів, спеціалізації тощо.  

Спираючись на всі вищенаведені визначення й уточнюючи визначення автора, 
наведене раніше в його монографії [15, с. 36], можна обґрунтовано сказати, що під 
категорією ,,сільські території” необхідно розуміти одну з найважливіших частин 
економіки країни, що включає місцевість поза територією міст з її природними ресурсами, 
населенням та основними засобами.  

Це визначення має яскраво виражену просторову направленість, де сільські 
території розуміються саме як територія, з розміщеними на ній людьми, природними 
ресурсами, засобами виробництва. Якщо розглядати цю категорію з функціональної точки 
зору, яка ілюструє її мету і завдання, то сільські території – це взаємопов’язана єдність 
трьох сфер: соціальної, виробничої та екологічної. При цьому саме соціальна сфера села 
виступає пріоритетним критерієм розвитку сільських територій, адже саме задоволення 
різноманітних потреб людини (селянина) є метою такого розвитку.  

Для того щоб не виникало різночитань між поняттями ,,сільські території”, 
,,соціальна сфера села”, ,,соціальна інфраструктура села”, ,,поселенська мережа” 
проілюструємо їх співвідношення на рисунку, що відображає функціональну структуру 
сільських територій (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Функціональна структура сільських територій 
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Часто науковці вживають категорії ,,село” та ,,сільські території” як синоніми. 
Вони дійсно частково збігаються, а за часів радянської влади збігалися фактично 
повністю, тому й не було необхідності у виокремленні поняття ,,сільські території”. 
Оскільки тепер ніхто не виділяє окремо поняття ,,міські території”, тому що вони 
фактично збігаються з територією міста, так само і в радянські часи селом у широкому 
розумінні вважали не лише саме поселення, а й території навколо села, з їх природними 
ресурсами і виробничими засобами. Оскільки метою і критерієм розвитку села, на той час 
були не потреби людини, а максимальний обсяг виробництва сільськогосподарської 
продукції, то й самі селяни (і відповідно їх поселення) вважалися невід’ємним придатком 
до землі. Уся земля була державною власністю, а єдиним розпорядником коштів, а отже, 
господарем на селі, був директор радгоспу (чи голова колгоспу, що по суті було те саме), 
голова сільської ради не мав реальних важелів впливу на село. 

Тепер на території сільської ради є землі, які належать не лише місцевим селянам 
(паї), а й колективним сільськогосподарським підприємствам, агрофірмам, фермерським 
господарствам, навчальним закладам, навіть промисловим підприємствам і банкам. Усі ці 
власники сплачують податки як державі, так і безпосередньо сільській раді, на території 
якої вони мають землю. Отже, назвати ці землі територією села не можна, адже їх 
власниками часто є немісцеві жителі (іноді міські). Територія села тепер чітко 
обмежується поселенською мережею і присадибними ділянками селян. Але ж на 
географічній карті немає ,,білих плям”, тому  свого часу і виникла потреба в новій 
категорії ,,сільські території”.  

Крім сіл, як типу поселення культурно-побутових, соціально-виробничих, іноді 
адміністративних осередків, сільські території включають: населення; 
сільськогосподарські та інші угіддя поза межами сільських поселень з розташованими на 
них виробничими об’єктами; органи самоврядування та громадські організації.  

Оскільки село є лише частиною сільських територій (хоча й основною), то і 
розвиток села (сільський розвиток) є складовим елементом розвитку сільських територій. 
Факт здається незаперечним з точки зору теорії розвитку систем, але деякі сучасні 
дослідники, на жаль, не ототожнюють поняття ,,сільський розвиток” і ,,розвиток села”. Цю 
нову мовну конструкцію (сільський розвиток) вони наділяють якимись непритаманними 
їй рисами. 

Професор Т. О. Зінчук зазначає, що новою парадигмою сільського розвитку замість 
агроцентризму стає людиноцентризм, коли людина має сама сформувати навколо себе 
таке середовище, яке б забезпечувало якість її життя, а держава як суб’єкт управління 
повинна лише створювати для нього необхідні умови у вигляді суспільних благ [16, с. 9]. 

Поліщук Я.П. вважає, що сутністю сільського розвитку є перехід від 
територіальних акцентів на домінуючій ролі сільського господарства до моделі розвитку, 
яка спрямована на підвищення якості життя селян, що передбачає синергетичну взаємодію 
економічних, соціальних та екологічних чинників [17, с. 121]. 

Але що ж тут нового? Автор цієї статті і в докторській дисертації [18], і в інших 
своїх працях [19], [20], так як і більшість дослідників розвитку сільських територій 
вказують, що сільські території – це взаємопов’язана єдність трьох сфер: соціальної, 
виробничої та екологічної. При цьому саме людина, соціальна сфера села виступає 
пріоритетним критерієм розвитку сільських територій. 

Звідки взагалі з’явилося словосполучення ,,сільський розвиток”? Можливо, це 
просто дослівний переклад з англійської мови ,,rural development”? Але навіть 
автоматичний перекладач Google перекладає ,,rural development” як ,,розвиток сільських 
районів”, тобто сільських територій, але ніяк не сільський розвиток. 

Взагалі категорія ,,розвиток” трактується філософами як специфічний процес 
зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступаль-ного процесу сходження 
від нижчого до вищого [21, с. 587]. І з цієї точки зору, ,,сільський розвиток” нічим не 
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відрізняється від ,,міського розвитку”: і мета одна – задоволення різноманітних потреб 
людини, і засоби ті ж самі – виробництво, доходи бюджетів, інвестиції та ін.  

Перше питання, яке хочеться поставити, почувши слово ,,розвиток”, не ,,який 
розвиток?”, а ,,розвиток чого/кого?”, оскільки категорія ,,розвиток” завжди відноситься 
до якогось об’єкта: розвиток людини, села, міста, району, області, країни. Натомість 
коли ми хочемо охарактеризувати, який саме розвиток, то використовуємо 
функціональні ознаки: економічний розвиток, соціальний, екологічний та. ін.; або 
обставини часу, швидкості: пізній чи ранній розвиток, революційний чи еволюційний, 
прогресивний чи регресивний, стрімкий, сталий, стабільний, збалансований,  
зрівноважений. За аналогією з ,,сільським розвитком”, навіть ,,міський розвиток” 
звучить недоречно, не кажучи вже про ,,районний, обласний, столичний, державний, 
країнний, хутірський чи містечковий розвиток”. 

Тому ми пропонуємо або зовсім не вживати поняття ,,сільський розвиток”, або 
вживати його в розумінні розвитку села (тобто об’єктом сільського розвитку є село, а не 
сільські території). Відповідно, за такою умовою ,,сільський розвиток” завжди буде 
беззаперечно вважатися складовою частиною поняття ,,розвиток сільський  
територій”. 

Для прикладу, загальновизнано, що поняття ,,науково-технічна революція” є 
складовою частиною, характеристикою загальнішого поняття – категорії ,,революція”. 
Але сучасні революції (наприклад, ,,Помаранчева революція” 2004 р. і ,,Революція 
гідності” 2015 р.) характеризуються широкомасштабним використанням інноваційних 
досягнень в інформаційних технологіях. Український Майдан важко уявити без 
використання Інтернету, сучасних гаджетів та квадрокоптерів (безпілотних літальних 
апаратів) з відеокамерами. Та чи дає це право ототожнювати поняття ,,революція” і 
,,науково-технічна революція”? Зовсім ні. Тим більше ні в якому разі не можна 
стверджувати, що ,,революція” є складовим елементом поняття ,,науково-технічна 
революція”, хоча дійсно важко уявити будь-яку сучасну революцію без використання 
досягнень науки і техніки. Так само, як би не осучаснювалися продуктивні сили 
сільського поселення, якими б не були важливими і домінуючими саме соціальні 
проблеми сільських територій, все одно село як було, так і є, і залишатиметься в 
майбутньому саме частиною (хоча й найбільшою центральною) сільських територій. 
Відповідно, ототожнювати поняття ,,розвиток сільських територій” і ,,сільський 
розвиток” не можна. Хоча можна при певних умовах використовувати ці поняття як 
синоніми. Але ми категорично проти того, щоб називати ,,розвиток сільських 
територій” частиною, складовим елементом, об’єктом для поняття ,,сільський 
розвиток”. 
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Анотація. У статті систематизовано основні математичні методи нелінійної оптимізації 
економічних систем великої розмірності, а також висвітлено особливості використання градієнтних 
методів, для яких, на конкретному прикладі встановлено можливість чисельної реалізації ієрархічно-
ітераційного алгоритму з наперед заданою точністю обчислень. Авторами класифіковано перспективні 
напрями використання градієнтних методів як одних із найважливіших методів оптимізації економічних 
процесів та наведено шляхи мінімізації наявних недоліків, що пов’язані із наближеними обчисленнями. 
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Annotations. In the paper the basic mathematical methods of nonlinear optimization economies of large-
scale and highlights the particular use gradient methods, for a specific example of the opportunity to set numerical 
realization of hierarchically-iterative algorithm with preset accuracy of calculations. The authors classified 
perspective directions using gradient methods as one of the most important methods of optimization of economic 
processes and are ways to minimize the shortcomings associated with approximate calculations. 

 
Постановка проблеми. Серед сучасних методів оптимізації економічних систем 

акценти практичного використання зміщуються у бік модернізації наближених нелінійних 
методів, оскільки у багатьох наукових центрах України та світу було встановлено 
нелінійність економічних, соціальних та екологічних процесів, які частіше за інші 
потребують моделювання. У цьому контексті потребують більш детального розгляду та 
модернізації градієнтні методи розв’язання економічних задач, які дозволяють 
встановлювати бінарні зв’язки із динамічним програмуванням  процесів управління 
економічною діяльністю (запропонованим відомим американським математиком 
Р. Беллманом [1]). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій зазначеної наукової проблематики 
показує, що у багатьох напрямах наукових досліджень градієнтні методи  розглядалися у 
роботах таких вчених як І. Бейко А. Касем, В. Кондратьев, Ю. Матвєєв, С. Наконечний, 
С. Савіна, Д. Рубінфельд М. Хайдер та ін. [2–7], що використовують відповідну 
методологію відшукання максимального елементу. Однак у зазначених публікаціях не 
достатньо детально розглядалися можливості використання градієнтних методів в теорії 
оптимізації економічних та управлінських систем. 

Мета статті полягає у всебічному висвітленні переваг та недоліків градієнтних 
методів оптимізації економічних систем, а також наведення основних кроків відповідного 
ієрархічно-ітераційного алгоритму, що відіграє виключну роль у подальшому розвитку 
теорії нелінійної оптимізації соціально-економічних систем великої розмірності. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасних досліджень у сфері економіко-
математичного моделювання дозволяє стверджувати, що ті способи розв’язання ряду 
практичних економічних задач, які базуються на методі умовного градієнта або його 
проекцій є високоефективними та характеризуються достатнім рівнем точності 
(незважаючи на те, що градієнтні методи до таких, які дозволяють отримати наближені 
числові розв’язки). Наведемо місце та роль градієнтних методів розв’язання економічних 
задач серед у сучасному переліку математичних методів нелінійної оптимізації 
економічних систем великої розмірності (рис. 1). 

Комплексний аналіз зазначених методів оптимізації економічних систем дозволяє 
виокремити класичний градієнтний метод як один з небагатьох наближених числових 
методів, що дозволяє отримати достатньо точні результати. Більше того, градієнтний 
метод передбачає виконання обчислень із наперед встановленою точністю, що дещо 
пояснюється визначенням поняття «градієнт», яке з математичної точки зору задає для 
відповідної функції напрям найшвидшого її зростання у конкретній точці.  
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Рис. 1. Систематизація математичних методів нелінійної оптимізації 
економічних систем великої розмірності 

 
Джерело: систематизовано авторами на основі даних [2–6]. 
Таким чином, очевидно, що від вдалого вибору початкової  точки відшукання 

градієнту функції залежить швидкість та кількість ітерацій (кроків або етапів), виконання 
яких все ближче  наближає до шуканого результату, але наявні сучасні потужні 
комп’ютери дозволяють вибирати довільну точку з області визначення досліджуваної 
функції.   

Проілюструємо ієрархічно-ітераційний алгоритм наявний у антиградієнтному 
методі на прикладі визначення мінімального значення витрат, які задані у вигляді функції  
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У цьому ж кроці перевіряється належність вибраної точки до області допустимих 
значень функції та обчислюються наступні показники 
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На основі отриманих даних та з огляду на проведені розрахунки визначаємо 
градієнт функції у вибраній точці 
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Другий крок алгоритму передбачає здійснення руху у напрямі антиградієнту, тобто 
виконується процедура відшукання такого значення  параметра λ,  що дає найменше 
значення цільової функції початкової задачі 
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Для знаходження числового значення параметра λ обчислимо добуток отриманих 
градієнтів, абсолютна величина якого має бути мінімальною, тобто справедливо 

.0)64128(64)45360(450)0()1(  ff  

Розв’язавши отримане лінійне рівняння отримаємо, що довжина першого кроку 
ітерації дорівнює  

λ   0,25, 
що дозволяє перейти від початку координат до нової точки  
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Наступні кроки алгоритму повторюються з точністю до вибору точок відліку 
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до тих пір, поки не виконуватиметься умова 
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У нашому випадку значення нових аргументів майже не відрізняються у точці  

)32;6,5(X . 

Очевидно, що цей приклад є демонстраційним, оскільки за реальних умов варто 
накладати ряд додаткових умов як на аргументи, так і на саму функцію. Однак наведений 
алгоритм залишатиметься правильним для більш складних систем і він дозволить 
ефективно розв’язувати ряд практичних задач з урахуванням різних видів продукції, 
ресурсів, витрат на виробництво одиниці кожного виду продукції, цін оптової та 
роздрібної реалізації тощо, які на сьогодні розв’язуються альтернативними методами 
(детальніше в [6–11]. 

Якщо детальніше розглянути новітні альтернативні методи оптимізації 
економічних систем, то можна відзначити їх спільну характеристику, яка полягає у 
надмірній складності та відсутності шляхів покрокового аналізу. Так, розроблений метод 
Полтеровича – Хенкіна для встановлення загальної характеристики оптимізації 
інноваційної активності підприємств деякої галузі передбачає розв’язання 
диференціальних рівнянь першого порядку наступного виду (1) 

)),1)(()())1)(((
)(
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1  tftftf
dt

tdf                          (1) 

де 
dt

tdf )(1  – частка підприємств, які перейшли в момент часу t на інший рівень 

ефективності; α – інтенсивність переходу підприємств на більш високий рівень за рахунок 
інноваційної діяльності; β – інтенсивність переходу підприємств на більш високий рівень 
за рахунок запозичення технологій; μ – інтенсивність переходу підприємств на більш 
низький рівень за рахунок морального і фізичного зносу. 
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Але така еволюційна модель однак має суттєву проблему, яка стосується її 
розв’язку, який представлений у вигляді (2), що немає змісту у випадку, коли 
підприємство не запозичує технології, і його розподіл за рівнем ефективності відбувається 
тільки під дією внутрішніх інноваційних процесів (у цьому випадку β = 0) 

 
 
 
 
 

 
(2) 
 
 
 
 
 

(детальніше про приклади застосування еволюційних моделей в економіці, а також 
теорії управління див., наприклад, у [8, С. 54] та [9, С. 1072]). 

Узагальнюючи зазначені положення можна стверджувати, що перспективним 
напрямом досліджень є знаходження аналітичних розв’язків задач оптимізації 
економічних систем на підставі принципу Понтрягіна, згідно якого математична модель 
об'єкта оптимізації описується лінійним диференціальним рівнянням з квадратичним 
функціоналом якості [11, С. 5].  

Зазначене підтверджує істинність положень видатного математика та економіста, 
лауреата Нобелівської премії Л. Канторовича щодо суттєвої обмеженості можливостей 
лінійного програмування та класичного математичного аналізу у процесі оптимізації та 
прогнозування економічних процесів, що відкриває нові шляхи реалізації градієнтних 
методів в економіці. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, проведене дослідження дозволяє 
визначити, що градієнтні методи оптимізації економічних систем є одними з 
найефективніших алгоритмізованих математичних методів, що мають ряд суттєвих 
переваг, зокрема, можливість чисельної реалізації наведеного ієрархічно-ітераційного 
алгоритму та встановлення наперед заданої точності обчислень. Однак, оскільки 
градієнтні методи не є точними методами розв’язування і дозволяють лише 
наближуватися до точок екстремуму, то варто автоматизувати наведені алгоритми для 
покращення точності досліджень, яка пропорційно підвищуватиметься із збільшення 
кількості проведених ітерацій, що особливо важливо для відшукання глобального 
екстремуму у задачах опуклого  програмування.  

Перспективним напрямом досліджень у сфері оптимізації економічних систем, на 
нашу думку є також розвиток точних методів розв’язування відповідних нелінійних 
динамічних задач, оскільки існуючі труднощі обчислювального характеру (які були 
нерозв’язними 10–20 років тому), а також аналогічні проблеми нормування статистичних 
значень сьогодні вирішуються за допомогою сучасних комп’ютерних програмних засобів, 
алгоритми яких дозволяють працювати у багатограннику допустимих розв’язків задачі з 
кількома локальними екстремумами. Більше того, останні дослідження вказують на 
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можливість автоматизації процесів відшукання глобальних екстремальних економічних 
значень серед набору визначених локально-національних максимальних та мінімальних 
значень багатофакторних економічних процесів, для яких градієнтний метод може 
ефективно застосовуватися за рахунок наявності в ньому чіткого ієрархічно-ітераційного 
алгоритму дій.  
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Анотація У статті проаналізовано суть та ефективність використання традиційних та новітніх 
концепцій управління витратами. Автором запропоновано для підприємств з виробництва цукру 
використовувати окремі елементи і принципи концепцій управління витратами за відхиленнями, “таргет-
костинг” і “кайзен-костинг”, особливо при розробленні бюджетів витрат. 

Ключові слова: концепції управління витратами, “таргет-костинг”, “кайзен-костинг”, управління 
витратами за відхиленнями, бюджет витрат 

Аннотация. В статье проанализировано сущность и эффективность традиционных и новейших 
концепций управления затратами. Автором предложено для предприятий сахарного производства 
использовать отдельные элементы концепций управления затратами по отклонениям, “таргет-
костинга”, “кайзен-костинга”, особенно при разработке бюджетов затрат. 

Ключевые слова: концепции управления затратами, “таргет-костинг”, “кайзен-костинг”, 
управление затратами по отклонениям, бюджет затрат. 

Rybakova L. P. Conceptual framework costs management of production enterprise 
Abstract. The development of social economic relations, the integration of modern methods and principles 

of business processes in enterprises for the production of sugar cause the need for continuous improvement of the 
accounting system and control, which will provide the highest efficiency of any business unit, determine the costs by 
responsibility centers, receive accurate information about results the production activity of enterprise. 

The research suggests that management is a complex multidimensional and dynamic process involving a 
system of principles and methods for developing and implementing management decisions based on the use of 
objective economic laws. 
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In the scientific literature, the following concepts of management accounting are proposed: cost 
management for disabilities; “standard costing”; ”direct costing”; “abzorpshn costing”; “kanban”; “kaizen 
costing”; “target costing”; “killing costing”, balanced scorecard system (strategic maps); process-oriented 
management; controlling; bench marketing; and cost management (ABC-concept; cost indicative factors; strategic 
positioning; value chain and added value; opportunity costs, LCC-analysis). 

Consider with the benefits of concept the cost management for disabilities, “target costing” and “kaizen 
costing” and use some experience, we think to appropriate some of the elements and principles of the enterprises for 
the production of sugar, especially in budgeting costs. 

Keywords: concepts the cost management, “target costing”, “kaizen costing”, concepts of cost 
management for disabilities, budget of costs. 

 
Постановка проблеми. Розвиток суспільних економічних відносин, інтеграція 

сучасних методів та принципів ведення господарських процесів на підприємствах з 
виготовлення цукру викликають необхідність постійного удосконалення системи 
бухгалтерського обліку та контролю. При здійсненні такого реформування, на нашу 
думку, необхідним є створення дієвої системи управлінського обліку, як основної ланки 
управління, що дозволить забезпечити високу ефективність роботи будь-якого 
структурного підрозділу, визначати витрати за центрами відповідальності, одержувати 
достовірну інформацію про результати виробничої діяльності підприємства. 

Запровадження у практику діяльності цукрових заводів системи управлінського 
обліку і контролю потребують вивчення напрацювань вчених щодо основних засад 
управління витрат, існуючих методів та можливості їх застосування у практиці роботи 
підприємств цукрової галузі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами формулювання 
концептуальних основ управління витратами в різний час займалися як досвідчені так і 
молоді, як українські так і зарубіжні вчені: В.І. Бачинський, С.Ф. Голов, І.Є. Давидович , 
С.М. Деньга, К. Друрі, Р. Ентоні, Р. Каплан, Т.П. Карпова, І.Г. Кондратова, О.В. Карпенко, 
Г.В. Козаченко, Р. Купер, П.О. Куцик, О.В. Крушельницька, В.С. Лень, М.Р. Лучко, 
Л.Г. Медвідь, Т.М. Мудра, Л.В. Нападовська, В.Ф. Палій, Г.О. Партин, А.А. Пилипенко, 
Ю.С. Погорєлова, О.А. Полянська, М. Портер, М.С. Пушкар, Дж. Ріс, Я.В. Соколов, 
А.М. Турило, Фостер Дж. Хорнгрен, А.В. Череп, М.Г. Чумаченко, С.В. Шебек, 
А.Д. Шеремет, Я. Шерер, А.І. Ясінська та інші. Проте єдиного підходу до методики та 
організації системи управління витратами на виробничих підприємствах не сформовано. 

Постановка завдання. Враховуючи достатньо різноманітні напрацювання 
українських та зарубіжних вчених щодо традиційних та новітніх концепцій управління 
витратами підприємств, автором поставлено завдання проаналізувати сутність та 
можливості кожної з них й обґрунтувати доцільність і ефективність використання 
окремих для управління витратами на підприємствах з виробництва цукру. 

Виклад основного матеріалу. Проведені дослідження свідчать про наявність 
різного трактування поняття “управління витратами” у наукових працях вчених. На думку 
С. Ф. Голова, управління витратами – це “специфічна функція управління, яка забезпечує 
планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання витрат діяльності; 
принципово нова система, яка дає змогу чітко відстежувати, аналізувати й контролювати 
витрати” [3,c, 16]. На противагу такому трактуванню А. І. Ясінська вважає, що управління 
витратами “полягає у цілеспрямованому впливові на витрати для зміни їхнього складу, 
структури або поведінки у зв’язку зі зміною умов виробничо-господарської 
діяльності підприємства” [34]. 

Одночасно, група вчених таких як М. М. Артемова, І. Є. Давидович, Т. М. Мудра, Г. 
О. Партин, А. М. Турило та інші  вказують, що управління витратами – це динамічний, 
складний і багатогранний економічний процес цілеспрямованого формування оптимального 
рівня витрат підприємства, який включає управлінські дії. Критерієм оптимізації є мінімум 
витрат, що дає змогу підприємству отримати певні конкурентні переваги на ринку збуту, 
вільно провадити свою цінову політику та за інших рівних умов досягти більш високих 
розмірів прибутку [1, с. 8, 5, 22, 26, 31]. 
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Своєю чергою А. А. Пилипенко визначає управління витратами, як “систему 
принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, засновану на 
використанні об’єктивних економічних законів відносно формування й регулювання 
витрат, забезпечення ефективного використання ресурсів і капіталу підприємства в різних 
видах його діяльності відповідно до стратегічних та поточних цілей розвитку” [27, c. 136].  

Проте варто погодитися з О. В. Крушельницькою, яка трактує управління 
витратами з одного боку як “складний багатоаспектний та динамічний процес, що 
включає управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного результату 
діяльності підприємства”, а з іншого як “систему принципів та методів розробки і 
реалізації управлінських рішень, заснованих на використанні об’єктивних економічних 
законів” [17, c. 126]. 

На підприємствах з виробництва цукру управління витратами має стати важливим 
засобом побудови системи управлінського обліку та контролю витрат із урахуванням 
тактичних і стратегічних цілей керівництва. Таке управління передбачає систематичний 
моніторинг фактичних витрат та їх поведінки під дією як внутрішніх, так і зовнішніх 
факторів, прийняття рішення щодо покращення структури собівартості продукції. 

На нашу думку, до основних елементів системи управлінського обліку та контролю 
витрат відносять: об’єкти управління (рівень, формування і структура витрат), методи 
управління (здійснення процедур, необхідних для виявлення відхилень фактичних 
показників витрат від нормативних), суб’єкти управління (структурні підрозділи 
підприємства, що здійснюють процедуру управління витратами), предмети управління 
(окремі характеристики стану витрат) [7, c. 176–206]. Перелічені елементи покладені в 
основу сучасних концепцій управління витратами. 

Концепції управління витратами охоплюють системний, ситуативний, 
функціональний, предметний і процесний підходи. Досліджуючи сутність кожного 
підходу, варто брати до уваги як чинники зовнішнього середовища (рівень цін та попит на 
продукцію), так і внутрішні умови (особливості технології та організації виробництва, 
рівень технічного забезпечення тощо) функціонування підприємства, що впливають на 
його діяльність. Аналіз сучасної наукової літератури [4, 19, 28, с. 67–78.] дає змогу 
зробити висновок, що для підвищення якості управління та ефективності господарської 
діяльності цукрових підприємств найбільш доцільним є використання системного 
підходу. Цей підхід ґрунтується на застосуванні різних наукових методів, принципів та 
положень для всебічного вивчення системи як сукупності взаємопов’язаних елементів.  

При побудові системи управління витратами перш за все необхідно визначити 
принципи її побудови та структуру. Як свідчать дослідження, багато вчених виділяють 
традиційні та новітні концепції управління витратами. Традиційні концепції здебільшого 
ґрунтуються на обліковому підході, де поняття стратегічного управління витратами 
ототожнюються з управлінським обліком або стратегічним управлінським обліком. 
Новітні концепції менеджменту формують базові стратегічні установки для створення 
системи управління як виробничим процесом, так і діяльністю всього підприємства. Проте 
вони відрізняються одна від одної переліком методів та прийомів, які є складовими 
стратегічного управління, та набором аналітичних процедур у їх структурі. 

У науковій літературі пропонуються такі концепції управлінського обліку: 
управління витратами за відхиленнями; “стандарт-костинг”; “директ-костинг”; 
“абзорпшн-костинг” “канбан”; “кайзен-костинг”; “таргет-костинг”; “кіллінг-костинг”, 
системи збалансованих показників (стратегічних карт); процесно-орієнтованого 
управління; контролінг, бенчмаркетинг; а також управління витратами (АВС-концепції; 
витратоутворювальних чинників; стратегічного позиціювання, ланцюжка цінностей і 
доданої вартості; альтернативних витрат, LCC-аналіз) [2, 4, 6, 8, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 32 33, 
35].  

Найпоширенішою є концепція управління витратами за відхиленнями, яка 
передбачає, що нормальна діяльність підприємства здійснюється в певних визначених 
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межах, а менеджери контролюють відхилення від основних параметрів. Ця концепція 
передбачає систематичне здійснення контролю за формуванням виробничої собівартості 
продукції та розподілу відповідальності між менеджерами різних ланок. Важливим є 
визначення причини відхилень і вживання ефективних засобів щодо їх усунення [24, 30].  

Концепція управління витратами за відхиленням покладена в основу системи 
“стандарт-костинг” (англ. – Standard Costing System) або нормативного методу 
калькулювання собівартості продукції, коли контроль за виробництвом та формуванням 
собівартості продукції здійснюється за відхиленнями від визначених норм та нормативів. 
Тобто витрати обліковують за існуючими нормами, змінами норм та відхиленнями 
фактичних витрат від нормативних значень.  

Концепція “стандарт-костинг” (англ. – Standard Costing System), зазвичай 
передбачає розроблення системи стандартів (норм та нормативів) витрат. Попередньо 
визначені норми розглядаються як тверді ставки, з тим щоб привести фактичні витрати у 
відповідність до стандартів завдяки вмілому керівництву підприємством. У разі 
виникнення відхилень стандартні норми не змінюють, вони залишаються відносно 
постійними на весь визначений період, за винятком суттєвих змін, які виникають 
внаслідок нових економічних умов, значного підвищення або зниження вартості 
матеріалів, оплати праці або зміни умов і методів виробництва. Відхилення між 
фактичними і стандартними витратами, які виникають в кожному звітному періоді, 
протягом року накопичуються і повністю списуються на фінансовий результат [4, 21, 30]. 

Дослідивши концепцію управління за відхиленнями слід відзначити, що на 
вітчизняних підприємствах є певний досвід її застосування та використання нормативного 
методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. У цукровому виробництві є 
всі передумови для застосування концепція управління витратами за відхиленнями, тобто 
методики “стандарт-костингу”. 

У основі концепції “директ-костинг” (англ. – Direct Costing System) лежить 
розподіл витрат відносно обсягу виробництва на постійні та змінні. Виробнича 
собівартість випущеної та реалізованої продукції формується зі змінних виробничих 
витрат, що перебувають у прямій залежності від технологічного процесу та організації 
виробництва. За змінними витратами оцінюються також залишки готової продукції на 
складах на початок та кінець звітного періоду, а також незавершене виробництво. 
Постійні витрати не пов’язані безпосередньо з виробничим процесом, а тому не 
включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг). Ці витрати збираються 
на окремому рахунку та по закінченні звітного періоду повністю (без розподілу за видами 
продукції) включаються до собівартості реалізованої продукції у звітному періоді [4, 12, 
21]. Дана концепція є достатньо ефективною для підприємств з масових характером 
виробництва.  

У системі “абзорпшн-костинг” (англ. – Absorption Costing) використовуються 
методи розподілу накладних витрат, що дає змогу найбільш точно встановити їх 
величину, яка входить до собівартості одиниці продукції. До собівартості продукції 
входять усі витрати (у тому числі й накладні). Розподіляють накладні витрати за 
об’єктами обліку (замовленнями). Це дозволяє точніше визначати фінансовий результат 
діяльності підприємства та відображати покриття кожного виду витрат доходом від 
реалізації продукції. Підвищення обґрунтованості вибору додаткового замовлення або 
відмови від нього. Проте встановлення фактичної собівартості одиниці продукції можливе 
тільки наприкінці періоду, ускладнюються облікові і розрахункові процедури, не 
враховується характер поведінки витрат залежно від обсягу продукції, що випускається. 

Система “таргет-костинг” (англ. – Target Costing) є цілісною концепцією 
управління, яка підтримує стратегію зниження витрат і реалізує функцію планування 
виробництва нової продукції, превентивного контролю витрат і калькулювання цільової 
собівартості у співвідношенні з ринковими умовами господарювання. Основний зміст 
концепції полягає в тому, що на підставі відомої (чи заданої) ціни реалізації виробу на 
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ринку і бажаної величини прибутку визначається цільова собівартість, на досягнення якої 
надалі спрямовуються зусилля всіх служб підприємства, передусім технічних. 
Застосування цієї концепції дає змогу не просто мінімізувати затрати, а й довести їх до 
необхідного рівня. [10, 29]. 

На відміну від системи “таргет-костинг”, в основу якої покладено американську 
концепцію загального управління якістю, “кайзен-костинг” (англ. – Kaizen Costing) є суто 
японською системою. “Кайзен” означає поступове вдосконалення якості продукції та 
бізнес-процесів, а “кайзен-костинг” є інструментом зниження витрат, який 
використовують менеджери для досягнення цільової собівартості та забезпечення 
прибутковості виробництва. Філософія концепції “кайзен-костинг” полягає не в 
досягненні певного рівня граничних витрат, а в постійному і всеосяжному вдосконаленні 
якості продукції та процесів, удосконаленні технологій, мотивації працівників тощо [10, 
29].  

Враховуючи преваги систем “таргет-костинг” і “кайзен-костинг” вважатимемо за 
доцільне використання окремих їх елементів і принципів на підприємствах з виробництва 
цукру, особливо при розробленні бюджетів витрат. 

Особливістю система “канбан” є управління виробництвом і постачанням, в основу 
якої покладено використання методів логістики. “Канбан” – назва контрольної картки 
(наряд-замовлення на виконання роботи), що супроводжує будь-який виріб. Основні 
принципи функціонування системи полягають у своєчасному постачанні продукції 
замовникові, посиленому контролі за якістю продукції на всіх етапах виробництва, 
чіткому налагоджені устаткування, виключаючи ймовірність виникнення браку, 
скороченні кількості постачальників, максимальному наближенні місця розташування 
основних підрозділів підприємства [20, с. 14-15]. На нашу думку, на підприємствах з 
виробництва цукру використовувати цю систему складно, оскільки вона не відповідає 
особливостям організаційно-технологічного процесу виробництва. 

Концепція процесно-орієнтованого управління – “АВС-костинг” (англ. Activitiy–
Based Costing) передбачає виділення бізнес-процесів підприємства як основного об’єкта на 
всіх рівнях управління та дослідження його складових (підрозділів, процесів, стадій, 
операцій, робіт). Такий підхід до управління та побудови обліково-інформаційної системи 
дозволяє формувати більш об’єктивну інформацію за кожною структурною одиницею 
підприємства, виробничим процесом, стадією. Він передбачає тісну взаємодію учасників 
усіх рівнів управління (стратегічного, тактичного та оперативного). При цьому 
управлінський облік є базовою інформаційною системою [16, с. 33-55]. Проте дана 
концепція потребує істотних змін у системі бухгалтерського обліку й значного 
удосконалення систем інформаційної підтримки, що зумовлює зростання витрат на 
управління. 

Спрямованістю процесу управління на досягнення спочатку основних, а надалі й 
другорядних цілей підприємства характеризується концепція “контролінгу”. Метою 
концепції є стратегічне та оперативне управління діяльністю суб’єкта господарювання 
шляхом поєднання систем “директ-костинг”, “стандарт-костинг”, методів моделювання 
процесів, оцінки економічної ефективності та ін. Для оцінки діяльності використовують 
фінансовий результат підприємства [13, 16, с. 33-55]. Дана концепція набуває достатньо 
широкого застосування за умови повної автоматизації облікових процесів. 

Особливою є концепція управління витратами “кіллінг-костінг” (англ. – Killing 
Costing), яка передбачає спрямоване максимальне зменшення витрат у найкоротший 
термін без збитку для діяльності підприємства й перспектив його розвитку. Вона 
використовується в антикризовому менеджменті й управлінні конкурентоспроможністю 
підприємства. Дає змогу швидко зменшити витрати підприємства, що виникають і у 
внутрішньому, і у зовнішньому середовищі. Потребує системного застосування до всіх 
видів витрат та підрозділів підприємства. 
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Концепція управління функціями витрат передбачає здійснювати облік і аналіз за 
видами діяльності за рахунок розподілу накладних витрат на конкретні товари, роботи, 
послуги. Вона ґрунтується на економічному розрахунку реальної собівартості товарів, 
робіт, послуг, що не потребують обов’язкового відображення даних у головній книзі. 
Подібні розрахунки не вимагають щомісячного моніторингу, не залежать від 
бухгалтерських розрахунків і мають довгостроковий характер. Найбільш ефективно ця 
концепція реалізується у тих випадках, коли з накладних витрат виділяються витрати 
стратегічного характеру (дослідження й розробки, маркетинг і поширення), і витрати 
розглядаються в повному обсязі, незалежно від того, наскільки точно вони оцінені у 
виробничому сегменті поточного ланцюжка цінностей [4, 11, с. 121–123, 21].  

Розрахунок витрат за етапами життєвого циклу продукції здійснюються при 
використанні системи “LСС-аналіз” (англ. – Life Cycle Costing). У цьому випадку витрати 
визначаються на виробництво і продаж конкретного продукту впродовж усього його 
життєвого циклу й надалі зіставляються з відповідними доходами. Ефективність цієї 
системи виявляється у стратегічному управлінні витратами інноваційної діяльності. 
Вона забезпечує прогноз співвідношення отримуваного доходу та понесених витрат 
щодо виробництва виробу загалом та стратегічне бачення структури витрат і зіставлення 
її зі структурою доходів. 

СVР–аналіз (аналіз точки беззбитковості) (англ. – Cost–Volume–Profit)  
ґрунтується на зіставленні трьох величин:  витрат підприємства, доходу від 

реалізації й отримуваного прибутку, залежність яких дає змогу визначити виторг від 
реалізації (обсяг реалізації), що за відомих величин постійних витрат підприємства і 
змінних витрат на одиницю продукції забезпечить беззбитковість діяльності або 
запланований фінансовий результат. Такий підхід дає змогу визначити обсяг продажу, за 
якого досягається беззбитковість виробництва або заданий фінансовий результат. Варто 
відзначити простоту, наочність і оперативність методу та можливість застосування на 
підприємствах буд-якої галузі економіки і, зокрема, у виробництві цукру. 

Основне призначення концепції “система збалансованих показників” полягає в 
узгодженні короткострокових цілей діяльності компанії з її місією та стратегією на 
довгостроковий період через визначення чотирьох основних аспектів діяльності: 
вдосконалення фінансової діяльності, відносини зі споживачами, організація внутрішніх 
бізнес-процесів, навчання та розвиток компанії. Система ґрунтується на стратегічних 
картах і, переважно, нефінансових показниках оцінки діяльності підприємства. За кожним 
аспектом діяльності визначаються основні показники оцінки, які взаємодіють між собою 
на основі причинно-наслідкових зв’язків. Основною метою запровадження концепції 
стратегічних карт є досягнення балансу між традиційним управлінським контролем 
фінансових показників і новою формою контролю, зорієнтованою на досягнення 
стратегічної мети підприємства [23, c. 225-226; 35]. Дана концепція є ефективною й 
перспективною, а її окремі елементи можуть успішно застосовуватись у діяльності 
цукрових підприємств. Проте, порівнюючи концепцію “система збалансованих 
показників” з концепцією управління витратами за відхиленнями та нормативним 
методом обліку витрат, вона вимагає використання значно більшої суми коштів для 
розробки і впровадження на підприємстві. 

Більш новітніми на сьогодні є концепції витратоутворювальних чинників, 
стратегічного позиціювання, ланцюжка цінностей, доданої вартості, альтернативних 
витрат і бенчмаркетингу. Проте вони  не достатньо розроблені та апропобовані до умов 
діяльності вітчизняних підприємств. Хоча їх елементи починають застосовуватися, 
особливо з урахуванням ринкових умов та адаптації економіки України до вимог 
Європейського Союзу та Світової організації торгівлі. 

До прикладу, концепція витратоутворювальних чинників передбачає взаємодію 
факторів, які існують у кожній конкретній ситуації. Витратоутворювальні чинники 
поділяються на структурні (масштаб діяльності і обсяг інвестицій; горизонтальна і 
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вертикальна інтеграція; крива обсягів реалізації продукції; технології, що 
використовуються на кожній стадії ланцюжка витрат тощо) та функціональні 
(використання робочої сили; комплексне управління якістю продукції; покращення якості 
продукції; використання наявних потужностей; конфігурація проекту (розрахунку); 
використання зв’язків з постачальниками та замовниками у контексті ланцюжка витрат) 
[4, 9, 18,]. 

Концепція стратегічного позиціювання полягає у включенні до сфери 
управлінського обліку та аналізу витрат докладної інформації про стратегічний розвиток 
підприємства, галузі й економіки загалом. Докладна інформація про витрати 
застосовується з метою розробки стратегії компанії на досягнення конкурентних переваг. 
Це результат злиття трьох систем стратегічного менеджменту: аналізу ланцюжка 
цінностей, аналізу стратегічного позиціювання, аналізу й управління функціями витрат. 
Ідея концепції стратегічного управління витратами полягає в тому, що аналіз витрат 
підприємства дає змогу поглибити рівень дослідження причин їх виникнення. У цьому 
випадку існує потенційна можливість, прийнявши стратегічне рішення на вищому рівні, 
але це призводить, як правило, до великих інвестиційних витрат. [4, 21]. 

Концепція ланцюжка цінностей, або метод VСС  (англ. – Value Chain Costing) 
ґрунтується на розширеному підході до формування витрат та управління ними з 
урахуванням витратоутворювальних механізмів упродовж усього ланцюжка цінностей у 
межах узгодженого набору видів діяльності – від первинних джерел сировини до готової 
продукції або послуг, отриманих кінцевими споживачами. Вона передбачає вихід 
управління витратами за межі підприємства. Концепція ланцюжка цінностей передбачає 
чотири основні напрями зниження витрат: зв’язки з постачальниками; зв’язки зі 
споживачами; технологічні зв’язки всередині ланцюжка цінностей одного підрозділу 
підприємства; зв’язки між ланцюжками цінностей підрозділів підприємства [8, 19]. 

Як сучасну парадигму управління витратами характеризують концепцію доданої 
вартості. У ній складові витрат досліджуються на всіх етапах додавання вартості. 
Вивчення витрат починається з етапу придбання запасів і закінчується етапом продажу 
продукції (робіт, послуг). Основою такої концепції управління витратами є збільшення 
різниці (доданої вартості) між вартістю придбання запасів і вартістю продажу продукції 
(робіт, послуг). При застосуванні цієї концепції велика частина матеріальних витрат не 
контролюється, що важливо для матеріаломістких виробництв. А тому прийняті рішення з 
управління витратами на таких підприємствах можуть бути неточними або помилковими 
[32, с. 23]. Останнє зауваження є важливим при прийнятті рішення щодо застосування 
концепції доданої вартості. 

Концепцію альтернативних витрат ще називають витратами втрачених 
можливостей. У цій концепції для визначення витрат виробництва важливе значення 
мають два положення: кожний ресурс обмежений і кожний вид ресурсу має хоча б два 
альтернативних способи застосування. Тому, підприємство використовує якусь кількість 
ресурсу (він є обмеженим) на виробництво певного товару, дана кількість ресурсу не 
використовується на виробництво іншого товару (тобто була альтернативна можливість 
використання) [4,14, c. 44]. 

Концепція бенчмаркетингу (англ. – Benchmarking) ґрунтується на вдалому виборі 
підприємства-еталона. Основною умовою її функціонування є наявність повної та 
достовірної інформації про результати діяльності підприємств-еталонів та методи їх 
досягнення. Передбачає порівняння якості управління витратами між підрозділами 
підприємстві та з підприємством-лідером для подальшого прийняття рішень щодо 
управління витратами. Вона дає можливість отримати комплексну оцінку діяльності 
підприємства у порівнянні з підприємством-еталоном, яка дає можливість покращити 
управління витратами на основі досвіду та технологій іншого підприємства [4, 32]. Проте 
в умовах конкуренції підприємствам не просто здобути інформацію щодо витрат і 
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результатів діяльності як підприємства-еталону так і підприємств-конкурентів у певній 
галузі економіки. 

Висновки. Розглянувши основні концепції управління витратами виробничих 
підприємств, можна зробити висновок, що кожна із досліджуваних концепцій може стати 
основою побудови системи управлінського обліку, бо спрямована на здійснення контролю 
витрат і пошук шляхів їх оптимізації. Проте при запровадженні їх на конкретному 
підприємстві необхідно враховувати організаційно-технологічні особливості виробництва, 
систему управління підприємством та витрати на запровадження новітніх концепцій 
управління витратами. Враховуючи преваги концепцій управління витратами за 
відхиленнями, “таргет-костинг” і “кайзен-костинг” та певного досвіду застосування, 
вважаємо за доцільне використання окремих їх елементів і принципів на підприємствах з 
виробництва цукру, особливо при розробленні бюджетів витрат. 
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ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ПЕРЕДБАЧЕНЬ І ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
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 написання розділів дисертації; 
 публікації статей у фахових виданнях; 
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 впровадження результатів дослідження у практику. 
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9. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційний коду. 
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