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ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ  

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
Добковскі Я. Правова система в польському адміністративному просторі та її диференціація  

УДК 340.1  
ПРАВОВА СИСТЕМА В ПОЛЬСЬКОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ТА 

ЇЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ  
Добковскі Ярослав 

(професор, габілітований доктор права, керівник Кафедри Адміністративного Права 
Факультету Права Вармінсько-Мазурського Університету в Ольштині (Польща) 

 
Анотація. У статті розкрито особливості внутрішньої системи адміністративного права 

Республіки Польща, із врахуванням історичних та теоретико-методологічних аспектів її формування. 
Розглядається вплив положень Конституції Польщі на розвиток сучасного адміністративного права та 
польської адміністративно-правової доктрини. Окреслено напрямки реформування матеріального та 
процесуального адміністративного законодавства, що регулює діяльність органів публічної адміністрації 
Польщі. 

Ключові слова: адміністративне право Республіки Польща, система права, адміністративне 
законодавство, адміністративний простір. 

O systemie prawnym w polskiej przestrzeni administracyjnej i jego dyferencjacji 
Summury. The article describes the features of the internal system of administrative law of the Republic of 

Poland, given the historical and theoretical and methodological aspects of its formation. This article shows the 
influence of the Constitution of Poland to the development of contemporary Polish administrative law and 
administrative law doctrine. Offered directions of the reform of substantive and procedural administrative 
legislation regulating the activities of public administration in Poland. 
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [1] dość jednoznacznie 
przesądza o zasadach ustroju państwa polskiego. Ustrój polityczny opiera się głownie na 
zasadach zwierzchnictwa – suwerenności narodu (art. 4), demokratyzmu (art. 2 ab in itio) oraz 
pluralizmu politycznego (art. 11); ustrój wewnętrzny – na zasadach republikańskiej formy 
państwa (art. 1) oraz podziału, równoważenia i współdziałania władz (preambuła i art. 10); ustrój 
społeczny – na zasadzie dialogu, pomocniczości i urzeczywistniania sprawiedliwości społecznej 
(preambuła i art. 2 in fine); ustrój majątkowy – na zasadzie ochrony własności oraz innych praw 
rzeczowych i obligacyjnych (w szczególności art. 21); ustrój gospodarczy – na zasadzie 
społecznej gospodarki rynkowej (art. 20); ustrój rolny – na zasadzie gospodarstwa rodzinnego 
(art. 23); ustrój administracyjny w skali ogólnopaństwowej – na zasadzie jednolitości, 
unitarności (art. 3) oraz podporządkowania administracji państwowej Radzie Ministrów (art. 146 
ust. 3); w skali terytorialnej zaś – na zasadzie decentralizacji władzy publicznej (art. 15 ust. 1) 
oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (art. 16 ust. 2); ustrój prawny – na 
zasadzie państwa prawnego (art. 2 in medio).  

Polski ustrojodawca mimo, że oparł ustrój prawno-administracyjny na powszechnie 
postulowanym i akceptowanym aksjomacie „administrowania przez prawo” nie przyjął jednak 
formuły „państwa prawa”, ale zastosował koncepcję w istocie odmienną – „państwa prawnego”. 
Sama idea państwa prawnego nie ma charakteru uniwersalnego, albowiem jest doktryną 
charakterystyczną dla tradycji i kultury kontynentalnej. Anglosaskie rule of law oraz due process 
of law nie oddają w pełni tej myśli filozoficznej. Niemniej w swej naturze, zasada państwa 
prawnego wyznacza sposób legitymizacji państwa i organów władzy publicznej względem 
jednostek (obywateli) i innych podmiotów prawa.  

Polska nie jest również w samym założeniu państwem prawa, ale jest państwem, w 
którym obowiązuje zasada państwa prawnego. Abstrahując od tego, że na płaszczyźnie 
empirycznej państwo realne i państwo prawne są od siebie w pewnym stopniu odległe [2, 
С. 413], warto przypomnieć, iż idea państwa prawnego w swoim pierwotnym ujęciu miała 
odzwierciedlać państwo okresu przejściowego, dążące do osiągnięcia celu, jakim jest państwo 
praworządne [3, С. 43].  

Mimo to zasada państwa prawnego nadal stanowi fundament ustroju prawnego 
współczesnych państw. Państwo prawa z kolei to ex definitione „państwo ustaw” – państwo 
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formalne, w którym normy prawne stanowione panują bezwzględnie. Inaczej mówiąc, państwo 
prawa to system kategorycznej nomokracji. Ta pozytywistyczna wizja suwerenności oznacza, że 
państwo jest całością prawa. Państwo prawa to zatem państwo, w którym osiąganie określonych 
celów czy realizacja funkcji państwowych odbywa się wyłącznie za pomocą prawa [4, C. 14]. 
Obejmuje ono porządkiem prawnym postępowanie organów państwowych na zasadzie pełnego 
związania (the principle o f law fullness). Sama techniczna strona prawa nie zasadza się na ius 
licens, ale na ius strictum.  

Zasada rządów prawa (praworządności) w Polsce nie może się zatem sprowadzać jedynie 
do zapewnienia formalnoprawnej niesprzeczności działania administracji publicznej. Legalizm 
wiąże się bowiem jedynie z zapewnieniem zgodnej z prawem organizacji i funkcjonowania 
administracji publicznej – administrowania wyłącznie przez prawo (the principle of 
administration through law). Na praworządność administracyjną w ujęciu materialnym składa 
się jeszcze wzgląd na prawa podmiotowe, interesy jednostek, ochronę spraw w toku. Tak 
pojmowaną prawowitość, czy prawomyślność, ale i słuszność należy zatem odnosić do 
ustrojowego charakteru państwa polskiego. Otwiera się również pole dla działania praktycznego, 
twórczego wypełniania ustaw – polityki administracyjnej [5, С. 32]. 

Choćby od strony samej techniki prawodawczej nie zawsze jednak prawo stanowione w 
sposób dostateczny może legitymizować działalność administracji publicznej. Ucieczka 
ustawodawcy w klauzule generalne, np. pod szyldem zapewnienia responsywności administracji 
publicznej, nie zmienia jednak postaci rzeczy. W sensie formalnoprawnym jej działalność ma 
opierać się na kategoriach sub legem i per legem, wyjątkowo – w sferze niewładczej działalności 
organizatorskiej, albo tam gdzie dopuszczalne jest kreowanie określonej polityki 
administracyjnej – secundum legem lub praeter legem, ale w żadnym przypadku nie contra 
legem. Administracja publiczna nie może stać ponad prawem [6, С. 33]. Paradygmat 
administrowania przez prawo łamie swobodę działalności aparatu urzędniczego. Niemniej aparat 
urzędniczy nie może być także jedynie bezwolnym niewolnikiem obowiązujących przepisów 
prawa. 

Niezależnie od powyższego podstawowe determinanty organizacji i działania 
administracji publicznej wynikać muszą z prawa. Prawo polskie w obszarze administracji 
publicznej ma też swoistą naturę. Jest to prawo pozytywne, albowiem obowiązuje zasada 
ustawowego związania administracji publicznej [7, С. 137; 8, С. 14]. Ograniczona jest zatem 
rola zasad ogólnych prawa, judykatów sądowych, powszechnie akceptowanych praktyk 
zwyczajowych czy norm moralnych. Są to co najwyżej tzw. niezorganizowane (funkcjonalne) 
źródła prawa, wspomagające funkcjonowanie administracji publicznej. Podstawa prawna w 
sferze administracji publicznej kojarzona być musi z konkretnym przepisem prawa lub ich 
pewną związaną ze sobą grupą. 

Opierając się na dychotomicznym podziale systemu prawa (ogółu norm prawnych 
obowiązujących w danym czasie i terytorium) można stwierdzić, że dominującą rolę w 
przedmiocie organizacji i działania administracji publicznej w Polsce odgrywa prawo publiczne. 
Niemniej jednak w obszarze administracji publicznej jest ono coraz częściej wypierane przez 
prawo prywatne [9, С. 362]. Wzrasta liczba zadań publicznych jest realizowanych w formach 
właściwych dla prawa prywatnego. Kontraktualizacja jest nawet w sprawach pomocy społecznej. 

W sensie natomiast gałęziowej fragmentacji porządku prawnego normatywne podstawy 
organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce w mniejszym lub większym 
stopniu wynikają z przepisów wszystkich gałęzi prawa. Stąd też postuluje się w doktrynie 
wyodrębnienie zespołu różnych jakościowo norm prawnych dotyczących tego zakresu 
przedmiotowego w „prawo administracji” [10, С. 104; 11, С. 34; 12, С. 17]. Dział ten 
obejmowałby całość prawa, która reguluje administrację publiczną i byłby odrębną, szerszą od 
prawa administracyjnego kategorią unormowań prawnych. 

Procesy globalizacji i europeizacji spowodowały, że administracja publiczna wychodzi 
coraz częściej z ram porządku krajowego. Z jednej strony, jest zauważalny wpływ różnego 
rodzaju organizacji, których organy bądź to wykonując uprawnienia powierzone im przez 



5 
 

państwa do wspólnej realizacji, bądź też zacieśniając współpracę między państwami, tworzą 
standardy i zasady zastępujące czasem źródła prawa krajowego. Oznacza to internacjonalizację 
krajowej administracji publicznej [13, C. 544], choć administracje poszczególnych państw dalej 
działają na podstawie aktów prawa wewnętrznego, ale w coraz większym zakresie są 
angażowane w realizację międzypaństwowych i ponadnarodowych regulacji prawnych. W 
konsekwencji w systemie źródeł prawa, opierającym się dotychczas na hierarchii krajowych 
aktów normatywnych, ujawniają się zewnętrzne składniki jakościowe, rodzące oczekiwania lub 
nawet powinności względem krajowych administracji publicznych. Organy administracyjne 
kooperujących państw tworzą coraz częściej odrębny i spójny, ponadnarodowy układ – może 
jeszcze nie organizacyjny, ale z pewnością funkcjonalny. Układ taki stanowi pewne zaprzeczenie 
hierarchii państwowej i akcentuje samodzielność organów krajowych – jedynie z wiodącą rolą 
organu ponadnarodowego. W tym kontekście klasycznie rozumiane prawo administracyjne 
stanowi część prawa krajowego. Niemniej jednak graniczy ono z takimi dziedzinami jak: 
europejskie prawo administracyjne [14, C. 1562] oraz międzynarodowe prawo administracyjne 
[15, C. 16-30; 16, С. 85-94]. Ten ostatni obszar należy wyraźnie odróżniać od prawa 
administracyjnego międzynarodowego (prawa administracyjnego zewnętrznego), stanowiącego 
dział wewnątrzpaństwowego prawa administracyjnego, który określa sytuację prawną 
cudzoziemców, obcokrajowców, apatrydów, osób zagranicznych, rezydentów itp. na terytorium 
państwa oraz kwestie uznawalności określenia mocy obcych aktów administracyjnych i 
dokumentów urzędowych. W przyszłości być może powstanie globalne prawo administracyjne, 
w ramach którego zatrze się tradycyjny podział na prawo wewnętrzne i międzynarodowe. 
Wpłynęłoby to niewątpliwie na postrzeganie prawa administracyjnego. 

Odmienne relację łączą regulacje prawne dotyczące polskiej administracji publicznej z 
prawem kanonicznym lub kościelnym prawem administracyjnym [17; 18, С. 165-190]. Nie 
ulega wątpliwości, że na działalność wspólnot religijnych składa się aktywność samoistna 
(niezależne od państwa wykonywanie funkcji religijnych, samodzielne kształtowanie swych 
struktur organizacyjnych, swobodna obsada stanowisk i powierzanie funkcji, publiczne 
uprawianie kultu i praktyk religijnych, uroczyste celebrowanie świąt religijnych, sprawowanie 
różnych form duszpasterstwa czy emisja programów i audycji religijnych oraz organizowanie 
własnych środków masowego przekazu), ale także wypełnianie różnorakich funkcji w świeckiej 
sferze publicznej. W tej ostatniej dziedzinie miesi się również wykonywanie zadań publicznych 
z zakresu administracji. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich jednostki organizacyjne 
mogą wykonywać te zadania w swoim imieniu i na własny rachunek na zasadzie samorządu 
wyznaniowego (religijnego), do którego przynależność opiera się na kryterium wyznawanych 
zasad i wartości religijnych albo w drodze nadania im statusu innych niesamorządowych osób 
prawnych prawa publicznego. Mogą one mieć również status szczególnych organizacji 
społecznych, wykonujących tzw. funkcje zlecone z zakresu administracji publicznej, będących 
formą uspołecznienia administracji. Stąd też niekiedy uzasadnione będzie sięgniecie nie tylko do 
przepisów świeckiego prawa wyznaniowego, ale również do kanonów prawa kanonicznego lub 
unormowań prawa wewnętrznego poszczególnych kościołów i innych związków wyznaniowych.  

Niemniej jednak „sferą” prawa, która w Polsce na zasadzie wyłączności odnosi się 
organizacji i funkcjonowania administracji publicznej jest prawo administracyjne. Choć zwrot 
„prawo administracyjne” jest terminem języka prawnego [19, art. 6 § 1 pkt 6], to nie posiada on 
w polskim ustawodawstwie definicji legalnej. Semantycznie jest wieloznaczny i wymaga 
relatywizacji do określonego kontekstu. Jeżeli korzysta się z tego pojęcia, czy to w mowie 
potocznej czy w dyskursie prawniczym, to należy zastanawiać się nad tym, w jakim kontekście 
ten zwrot zostaje użyty. Można powiedzieć, że termin „prawo administracyjne” występuje w 
czterech podstawowych znaczeniach. Po pierwsze, w znaczeniu normatywnym, gdzie chodzi o 
zespół (ogół) norm prawnych, wyodrębnionych w samodzielną, podstawową gałąź prawa. Po 
drugie, w znaczeniu aplikacyjnym, związanym z ich realizacją, a więc pewien obszar praktyki 
prawniczej i judykatury sądowej. Po trzecie, w kontekście naukowym, gdzie prawo 
administracyjne postrzega się jako desygnat pewnej specjalności w ramach dyscypliny prawo w 
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dziedzinie nauk prawnych w obszarze nauk społecznych. Wreszcie, po czwarte, w znaczeniu 
dydaktycznym, w którym prawo administracyjne stanowi przedmiot wykładu lub dyscyplinę 
akademicką. W niniejszych rozważaniach chodzi głównie o normatywne znaczenie prawa 
administracyjnego.  

O kwalifikowaniu pewnego zespołu norm prawnych jako gałęzi prawa świadczą takie 
elementy jak przede wszystkim samoistny przedmiot regulacji, określony zakres podmiotowy a 
także stosowana metoda regulacji stosunków społecznych [20, C. 161]. Prawo administracyjne 
rozumiane normatywnie spełnia powyższe kryteria, posiada własny zakres przedmiotowy i 
podmiotowy, a zwłaszcza dysponuje swoistymi środkami regulacji prawnej – władczą metodą 
normowania stosunków społecznych. Pozwala to uznać prawo administracyjne za samodzielną 
gałąź prawa o charakterze podstawowym, ale nie gałąź prawa o charakterze kompleksowym 
(niepodstawowym) [21, C. 193]. 

Powyższe właściwości dystynktywne pozwalają odróżnić prawo administracyjne od 
innych gałęzi prawa, w szczególności podstawowych gałęzi prawa oraz ustalić jego miejsce w 
systemie prawa.  

W tym celu najprościej zastosować określenie negatywne prawa administracyjnego. 
Prawo administracyjne to taki zespół (ogół) norm prawnych, które nie mieszczą się w innych 
gałęziach prawa, albo prawem administracyjnym można określić te regulacje prawne, które 
pozostają po wyeliminowaniu z porządku prawnego przepisów wchodzących w zakres 
pozostałych gałęzi prawa o charakterze podstawowym i kompleksowym. Określenie takie w 
swej istocie podobne do definicji wielkiej reszty administracji publicznej, choć metodologicznie 
poprawne jest jednak mało precyzyjne. Aby odpowiedzieć czym jest prawo administracyjne 
należy wiedzieć jaki jest precyzyjny zakres pozostałych gałęzi systemu prawa, a nadto co jest 
przedmiotem systemu prawa. Stąd też istnieje obiektywna potrzeba pozytywnego określenia 
istoty prawa administracyjnego. Pojawiają się w tym względzie rozmaite określenia 
przedmiotowe i podmiotowe, a nadto coraz częściej funkcjonalne i kompleksowe (mieszane). 
Niektórzy autorzy nie starają się zdefiniować prawa administracyjnego, ale pozostają jedynie 
przy wyróżnieniu podstawowych cech. Taka opisowa charakterystyka prawa administracyjnego 
posiada również swoją wartość dla porządkowania systemu prawa, zwłaszcza w przypadku 
różniczkowania porządku prawnego przez wyodrębnianie gałęzi kompleksowych. W tym 
aspekcie prawo administracyjne stało się współpodstawą wyróżnienia w Polsce takich gałęzi jak: 
prawo gospodarcze [22, C. 7; 23, C. 13; 24, С. 71] i prawo ochrony środowiska [25, С. 57], a 
być może również mających swoiste cechy: prawa agrarnego (rolnego) i prawa górniczego.  

Statusu zupełnie samodzielnych gałęzi prawa nie posiadają jeszcze takie działy 
(podgałęzie) prawa administracyjnego jak: prawo samorządowe (komunalne), prawo urzędnicze 
(służby publicznej), prawo policyjne, prawo gruntowe.  

Powyższe przykładowe wyróżnienie nie oznacza to, że prawo administracyjne jest 
wewnętrznie dzielone na działy (podgałęzie) jedynie w oparciu o kryteria pokrewności lub 
jednorodności spraw albo poszczególnych dziedzin życia. Powyższy podział ma charakter 
umowny. Kwestią konwencji jest dalsze wydzielenie innych obszarów regulacji w obrębie prawa 
administracyjnego i ich adekwatne nazwanie. Prawo administracyjne niej jest bowiem na razie 
spajane zasadą niesprzeczności i zupełności jak cały system prawa. Kryteria porządkowania 
prawa administracyjnego wynikają raczej z nauki prawa, aniżeli z praktyki jego stosowania. 

Według powszechnie przyjętej w Polsce systematyki wyróżnia się w prawie 
administracyjnym trzy obszary:  

1) prawo administracyjne materialne; 
2) prawo administracyjne ustrojowe; 
3) prawo administracyjne procesowe. 
Dwa ostatnie obszary stanowią w istocie prawo formalne, oddające instrumentalny i 

usługowy ich charakter wobec prawa administracyjnego materialnego. Prawo administracyjne 
materialne oddaje najważniejszą substancję prawa administracyjnego, albowiem reguluje prawa i 
obowiązki oraz sytuacje osób i rzeczy w sferze wykonywania zadań publicznych. W gruncie 
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rzeczy prawo administracyjne materialne świadczy o istocie prawa administracyjnego w ogóle. 
Choć bowiem dotyczy ono administracji publicznej, powstało w opozycji do niej, po to żeby 
chronić jednostki przed jednostronnymi i swobodnym i działaniami namiestników monarszych 
oraz feudałów (zarządców lokalnych) przez związanie ich prawem w ogóle, a później ustawą.  

Niemniej pod względem ideologii stanowienia i funkcji prawo administracyjne 
materialne komponuje się z prawem administracyjnym procesowym. Logika prawa 
administracyjnego ustrojowego jest inna. Odmienne są także założenia aksjologiczne. Prawo 
administracyjne materialne i prawo administracyjne procesowe są z natury rzeczy nastawione na 
ochronę statusu jednostki. Prawo administracyjne ustrojowe za swój przedmiot ma organizację, 
zakres działania oraz formy prawne, w których przejawia się aktywność administracji publicznej.  

Trafnie to zauważył Wacław Dawidowicz, który był zwolennikiem wyodrębnienia prawa 
ustrojowego w samodzielną gałąź prawa. W jego skład miało wchodzić dotychczasowe prawo 
administracyjne ustrojowe, a nadto te normy prawa konstytucyjnego oraz ustawodawstwo 
dotyczące organów ochrony prawnej, które regulowały ustrój wewnętrzny i organizację systemu 
innych organów państwowych, w tym władzy ustawodawczej i sadowniczej [26, C. 83-90]. 
Wacław Dawidowicz przez prawo administracyjne w ścisłym znaczeniu rozumiał powszechnie 
obowiązujące prawo materialne [27, C. 3].  

Dodać do tego trzeba, że zakres związania administracji publicznej prawem w Polsce nie 
jest na tyle ścisły, aby właściwe organy nie mogły kreować w pewnych obszarach własnej 
polityki administracyjnej, której wyrazem są akty normatywne. Oznacza to, że obok 
powszechnie obowiązującego prawa administracyjnego (lex externea) funkcjonuje również 
prawo administracyjne wewnętrzne, skierowane do podmiotów podporządkowanych 
organizacyjnie lub funkcjonalnie (res internea). Powyższe zróżnicowanie ma oparcie we 
wspomnianej zasadzie konstucjoanlizacji źródeł prawa. Takiego opracia nie ma rozróżnienie 
przepisów administracyjnych zaliczanych do prawa podustawowego (stanowionych na 
podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego) oraz prawa pozaustawowego 
(stanowionych na podstawie generalnego - kierunkowego upoważnienia ustawowego) [28, C. 4]. 
Powyższe klasyfikacje krzyżują się, albowiem przepisy wykonawcze do ustaw mogą mieć 
zarówno charakter powszechnie, jak i wewnętrznie obowiązujący, podobnie jak przepisy 
„samoistne” np. akty prawa miejscowego zawierające przepisy porządkowe oraz normatywne 
akty kierownictwa wewnętrznego. 

Nieprecyzyjność oraz nieadekwatność powyższych rozróżnień stała się podstawą do 
zaproponowania innego podziału prawa administracyjnego, przeprowadzonego głównie dla 
celów doktrynalnych i dydaktycznych, jednakże mającego również znaczenie dla postrzegania 
prawa administracyjnego w kategoriach normatywnych. Chodzi o wyróżnienie części ogólnej 
prawa administracyjnego i jego części szczegółowych, mylonych niekiedy z niemającą żądnego 
uzasadnienia „częścią szczególną” [29, C. 40]. Części szczegółowe prawa administracyjnego nie 
dotyczą wyjątków od regulacji objętych częścią ogólną, ale raczej ukazują differentia specyfica 
rozwiązań normatywnych bazując na stanowisku ogólniejszych przepisów.  

W Polsce jednak cześć ogólna prawa administracyjnego nie została – wzorem innych 
państw – skodyfikowana [30]. Mimo przygotowania w latach: 1988, 1997 i 2008 projektu 
ustawy pod nazwą: „Przepisy ogólne prawa administracyjnego”, ogólne prawo administracyjne 
w postaci jednolitego aktu prawnego nie istnieje w przestrzeni normatywnej. Nie oznacza to, że 
zasady ogólne prawa administracyjnego prawnie nie istnieją. Stanowią one zgeneralizowaną 
treść zespołów norm prawnych lub takie przepisy, które zawierają w sobie pewną nadrzędną 
regułę postępowania.  

O ile poza dyskusją pozostaje w Polsce istota, charakter oraz zakres i metoda prawa 
administracyjnego, o tyle sprawa jego wewnętrznego zróżnicowania może być postrzegana jako 
kontrowersyjna. Wszakże jest przedmiotem pewnej konwencji i jak każda klasyfikacja ma 
charakter modelowy. 
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Prawa osób niepełnosprawnych w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wyzwania dla 

polskiego systemu prawnego 
Streszczenie. W dniu 6 września 2012 roku Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób 

niepełnosprawnych. Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który w sposób kompleksowy 
ujmuje kwestię niepełnosprawności. Konwencja podkreśla znaczenie indywidualnej samodzielności i niezależności 
osób niepełnosprawnych, a tym samym wolności dokonywania przez nich wyborów odnoszących się do polityki oraz 
udziału w różnych programach do nich adresowanych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pozytywnym skutkiem 
ratyfikacji i wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych będzie utrwalenie w społecznej świadomości 
praw i potrzeb osób niepełnosprawnych.  

The rights of persons with disabilities under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities - 
challenges for the Polish legal system  

Summary. On 6 September 2012 the Republic of Poland ratified the Convention on the Rights of Persons 
with disabilities. The Convention is the first international legal instrument that comprehensively recognizes the issue 
of disability. The Convention stresses the importance of individual autonomy and independence of disabled people, 
and thus the freedom to make their choices relating to policy and participation in various programs addressed to 
them. It should be noted that a positive result of the ratification and implementation of the Convention on the Rights 
of persons with disabilities will be formalized in the social awareness of the rights and needs of people with 
disabilities. 

 
W dniu 6 września 2012 roku Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwencję o prawach 

osób niepełnosprawnych. Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który 
w sposób kompleksowy ujmuje kwestię niepełnosprawności. 

Konwencję ratyfikowało dotąd 119 krajów. Natomiast jej sygnatariuszami, tzn. tymi, 
które wyraziły chęć podpisania są 153 państwa. 

Ratyfikację Konwencji poprzedziły przeprowadzone w latach 2008-2011 przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z właściwymi resortami i instytucjami, 
szczegółowe analizy postanowień Konwencji oraz, w ich świetle, regulacji polskich – 
przygotowane zostały opracowania dotyczące artykułów 1-33 konwencji (artykuły zawierające 
postanowienia materialne). 

Na podstawie tych analiz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sporządziło wniosek o 
ratyfikację konwencji. Po przeprowadzeniu konsultacji międzyresortowych i z partnerami 
społecznymi w lipcu 2011 roku wniosek został przedłożony Komitetowi Rady Ministrów do 
akceptacji, przed przedłożeniem Radzie Ministrów. Z powodu braku porozumienia z Ministrem 
Finansów co do skutków finansowych ratyfikacji wniosek o ratyfikację został zdjęty z programu 
obrad Komitetu. 

W grudniu 2011 roku wniosek został zaktualizowany (w związku z wejściem w życie 
nowych aktów prawnych, zmianą struktury Rządu) i poddany konsultacjom międzyresortowym. 
Uzgodnienia zakończyły się w marcu 2012 roku i wniosek został przedłożony Radzie Ministrów. 

Na podstawie tych analiz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sporządziło wniosek o 
ratyfikację konwencji. Po przeprowadzeniu konsultacji międzyresortowych i z partnerami 
społecznymi w lipcu 2011 roku wniosek został przedłożony Komitetowi Rady Ministrów do 
akceptacji, przed przedłożeniem Radzie Ministrów. Z powodu braku porozumienia z Ministrem 
Finansów co do skutków finansowych ratyfikacji wniosek o ratyfikację został zdjęty z programu 
obrad Komitetu. 

Propozycja ratyfikacji konwencji została poparta przez partnerów społecznych oraz 
organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych. Przedmiotem konsultacji z nimi były analizy 
zgodności ustawodawstwa polskiego z Konwencją (kwiecień 2011 r.) i projekt wniosku o 
ratyfikację (czerwiec i grudzień 2011 r.). Opinie organizacji pozarządowych dotyczące analiz 
przekazane zostały właściwym resortom, uzyskano stanowisko uwzględnione w analizach. 
Zgłoszone w grudniu 2011 r. uwagi zawierały także szczegółowe propozycje zmian 
ustawodawstwa polskiego. 

Zaproponowane zostało nałożenie na Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązków 
niezależnego mechanizmu monitorowania, biorąc pod uwagę jego zadania zapisane w 
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Konstytucji RP oraz w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich, jak i działania na rzecz 
realizacji zasady równego traktowania i poprawy realizacji praw obywatelskich. Istotne 
znaczenie miało także, że Rzecznik spełnia wymagania niezależności, określone w paryskich 
zasadach dotyczących statusu i funkcjonowania krajowych instytucji powołanych do ochrony i 
promowania praw człowieka (wymóg niezależności określony jest w konwencji). 

W grudniu 2011 r. wniosek został zaktualizowany (w związku z wejściem w życie 
nowych aktów prawnych, zmianą struktury Rządu) i poddany konsultacjom międzyresortowym. 
Uzgodnienia zakończyły się w marcu 2012 r. i wniosek został przedłożony Radzie Ministrów. 

Dokumenty ratyfikacyjne zostały złożone Sekretarzowi Generalnemu ONZ 25 września 
2012 roku. 

Ratyfikacja konwencji została zaproponowana, ponieważ stwierdzone zostało, że prawo 
polskie jest zgodne z jej postanowieniami. 

Polska ratyfikowała konwencję z: 
 oświadczeniem interpretacyjnym dotyczącym instytucji ubezwłasnowolnienia, 
 zastrzeżeniem dotyczącym zawierania małżeństw przez osoby, których 

niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego, 
 zastrzeżeniem dotyczącym regulacji przerywania ciąży. 
Stwierdzenie zgodności prawa polskiego do zgodności z konwencją było możliwe dzięki, 

między innymi, przeprowadzeniu w ostatnich latach następujących ważnych zmian: 
 uchwalenie ustawy Kodeks wyborczy, wraz z przepisami ułatwiającymi osobom 

niepełnosprawnym udział w głosowaniu, 
 uchwalenie ustawy o języku migowym, 
 nowelizacje ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych – w szczególności w zakresie wspierania zatrudnienia, statusu psa 
asystującego, 

 uchwalenie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE dotyczących równego 
traktowania w szczególności wprowadzenie obowiązku przeprowadzania racjonalnych 
usprawnień, 

 zmiana przepisów dotyczących dostępności środków transportu (nowe przepisy 
dotyczą tramwajów, autobusów, metra), 

 wprowadzenie nowej formuły kształcenia uczniów z szeroko pojętymi 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Rzeczpospolita Polska ratyfikując Konwencję zobowiązała się do respektowania 
wszystkich zawartych w niej idei i zasad. 

Celem Konwencji jest ,,popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania 
ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby 
niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności’’. 

Zgodnie z omawianą Konwencją osoby niepełnosprawne, to ,,osoby, które mają 
długotrwałe fizyczne, umysłowe, intelektualne lub dotyczące zmysłów uszkodzenia mogące, w 
oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełne i skuteczne uczestnictwo w 
społeczeństwie, na zasadach równości z innymi osobami’’. 

Zgodnie z Preambułą Konwencji: 
• osoby niepełnosprawne muszą otrzymać gwarancje pełnego korzystania z praw 

człowieka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji - dotyczy to każdej osoby, bez względu na rodzaj i 
stopień uszkodzenia jej organizmu, wiek, płeć, religię, pochodzenie społeczne, sytuację 
materialną i inne cechy.  

• wsparcia i ochrony praw człowieka potrzebują zwłaszcza te osoby niepełnosprawne, 
które w życiu społecznym napotykają na szczególnie wiele barier. 

• dyskryminacja jakiejkolwiek osoby ze względu na jej niepełnosprawność jest 
naruszeniem przyrodzonej godności i wartości człowieka.  
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Konwencja podkreśla znaczenie indywidualnej samodzielności i niezależności osób 
niepełnosprawnych, a tym samym wolności dokonywania przez nie wyborów i możliwości 
podejmowania skutecznych decyzji odnoszących się do polityki oraz udziału w różnych 
programach do nich adresowanych. 

Konwencja szczególną uwagę zwraca na fakt, iż część niepełnosprawnych obywateli żyje 
w ubóstwie. Taki stan rzeczy wymaga szybkiego podjęcia zdecydowanych działań, głównie w 
zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób. 

Podstawą Konwencji są następujące zasady: 
 poszanowanie przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody 

dokonywania wyborów, a także poszanowanie niezależności osoby; 
 niedyskryminacja; 
 pełny i skuteczny udział i włączenie w społeczeństwo;  
 poszanowanie odmienności i akceptacja osób niepełnosprawnych, będących 

częścią ludzkiej różnorodności i całej ludzkości; 
 równość szans; 
 dostępność; 
 równość mężczyzn i kobiet;  
 poszanowanie rozwijających się zdolności niepełnosprawnych dzieci oraz 

poszanowanie prawa dzieci niepełnosprawnych do zachowania tożsamości.  
Natomiast, jako najważniejsze czynniki mające negatywny wpływ na sytuację osób 

niepełnosprawnych Konwencja wskazuje: 
 postawy społeczne,  
 bariery architektoniczne i komunikacyjne,  
 bariery prawne (niedostosowane lub przestarzałe przepisy),  
 ograniczony dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, dóbr kultury.  
Wspomniane powyżej czynniki często utrudniają ludziom niepełnosprawnym pełny i 

efektywny udział w życiu społecznym na zasadach równości z osobami pełnosprawnymi. 
Konwencja w szczególny sposób ujmuje następujące kwestie/zagadnienia: 
 równość i niedyskryminacja, 
 niepełnosprawne kobiety, 
 niepełnosprawne dzieci, 
 podnoszenie świadomości, 
 dostępność, 
 prawo do życia, 
 sytuacje zagrożenia i sytuacje wymagające pomocy humanitarnej, 
 równość wobec prawa, 
 dostęp do wymiaru sprawiedliwości, 
 wolność i bezpieczeństwo osobiste, 
 wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub 

karania, 
 wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć, 
 ochrona integralności osobistej, 
 swoboda przemieszczania się i obywatelstwo, 
 niezależne życie i włączenie w społeczeństwo, 
 mobilność, 
 wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji, 
 poszanowanie prywatności, 
 poszanowanie domu i rodziny, 
 edukacja, 
 zdrowie, 
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 rehabilitacja, 
 praca i zatrudnienie, 
 odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna, 
 udział w życiu politycznym i publicznym, 
 udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie. 
Opisywana tu Konwencja bardzo szeroko porusza kwestię zmiany świadomości 

społecznej i ludzkich postaw. Za szczególnie ważne uznaje się w niej: 
 podnoszenie społecznej świadomości niepełnosprawności, szacunku wobec osób 

niepełnosprawnych, ich praw i wolności;  
 przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i szkodliwym praktykom, na jakie 

mogą być wystawione osoby niepełnosprawne;  
 promowanie potencjału, zdolności, zasług osób niepełnosprawnych i ich wkładu 

we wspólne dobro;  
 przekazywanie dzieciom w ramach systemu edukacji szacunku dla osób 

niepełnosprawnych;  
 zachęcanie pracowników środków masowego przekazu do przedstawiania osób 

niepełnosprawnych.  
Zgodnie z zapisami Konwencji uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym osób 

niepełnosprawnych wiąże się z realizacją wielu praw, tj.: 
 prawa do pełnego i równego dostępu z innymi osobami do: infrastruktury 

(budynków, dróg, transportu, mieszkań, zakładów opieki zdrowotnej, szkół, zakładów pracy, 
instytucji kultury itp.), informacji i komunikacji (technologii i systemów informacyjno-
komunikacyjnych, Internetu), a także innych urządzeń i usług, zarówno w miastach, jak i na wsi;  

 prawa do pełnego dostępu osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości, 
na równi z innymi osobami;  

 prawa do edukacji, która, aby była realizowana bez dyskryminacji i na zasadach 
równych szans musi włączać osoby niepełnosprawne do systemu szkolnictwa i zapewniać 
niezbędne, dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie; 

 prawa do korzystania z możliwości najwyższego poziomu ochrony zdrowia, bez 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność;  

 prawa do rehabilitacji, której celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
uzyskania i utrzymania jak największej niezależności, pełnych zdolności fizycznych, 
umysłowych, społecznych i zawodowych, a także pełnej integracji ze społeczeństwem i udziału 
we wszystkich aspektach życia;  

 prawa do pracy i zatrudnienia, na zasadzie równości z innymi osobami, z zakazem 
dyskryminacji w wyborze i kwalifikacji do pracy oraz wszelkich form zatrudnienia, ciągłości 
zatrudnienia, zawodowego awansu, płacy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy itp. 
oraz racjonalnych usprawnień w miejscu pracy;  

 prawa do odpowiedniego poziomu życia i ochrony socjalnej osoby 
niepełnosprawnej i jej rodziny bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność;  

 prawa do udziału w życiu politycznym i publicznym, zwłaszcza prawo do 
wyrażenia swej woli jako wyborca,  

 prawa do uczestnictwa w organizacjach pozarządowych, w szczególności 
możliwość tworzenia organizacji osób niepełnosprawnych w celu reprezentowania swych 
interesów na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;  

 prawa do udziału w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie;  
 prawa do równego traktowania wobec prawa.  
Należy zaznaczyć, że polski system prawny zapewnia znakomitą większość praw 

zapisanych w Konwencji. Niestety jednak w życiu codziennym natrafić można na wiele barier, 
które uniemożliwiają realizację praw osób niepełnosprawnych, szczególnie tych dających 
możliwość pełnego uczestniczenia w życiu obywatelskim i społecznym.  
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Ratyfikacji Konwencji dokonano, gdyż stwierdzono, że prawo polskie jest zgodne z jej 
postanowieniami. 

Potwierdzenie zgodności polskiego prawa do zgodności z Konwencją stało się możliwe 
między innymi, po przeprowadzeniu w ostatnich latach następujących ważnych zmian w 
prawodawstwie: 

 uchwalono ustawy - Kodeks wyborczy, wraz z przepisami ułatwiającymi osobom 
niepełnosprawnym udział w głosowaniu; 

 uchwalono ustawy o języku migowym; 
 znowelizowano ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych – w szczególności w zakresie wspierania zatrudnienia, statusu psa 
asystującego; 

 uchwalono ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE dotyczących równego 
traktowania – w szczególności wprowadzenie obowiązku przeprowadzania racjonalnych 
usprawnień,  

 zmieniono przepisy dotyczące dostępności środków transportu (nowe przepisy 
dotyczą tramwajów, autobusów, metra),  

 wprowadzono nowe formuły kształcenia uczniów z szeroko pojętymi specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.  

Można wyróżnić dwa wyjątki, jeśli chodzi o zgodność prawa polskiego z omawianą tu 
Konwencją. Chodzi o zdolność do czynności prawnych i możliwość zawierania małżeństw. Żeby 
nie wstrzymywać ratyfikacji, Rzeczpospolita Polska złożyła, odpowiednio, oświadczenie 
interpretacyjne oraz zastrzeżenie do tych artykułów. Pozwoliło to uniknąć zarzutów o naruszeniu 
konwencji, do czasu przeprowadzenia odpowiednich zmian w prawie. 

Kwestię kolizyjną z konwencją stanowi regulacja, mówiąca iż osoba dotknięta chorobą 
psychiczną albo niedorozwojem umysłowym nie może zawrzeć małżeństwa, chyba że zezwoli 
na to sąd, uznając iż stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu 
przyszłego potomstwa. 

Również stosowane do tej pory w naszym kraju całkowite lub częściowe 
ubezwłasnowolnienie osoby niepełnosprawnej intelektualnie albo cierpiącej na zaburzenia 
psychiczne i przeniesienie jej praw na opiekuna lub kuratora w kontekście zapisów Konwencji 
nie powinno być uznawane. 

Zasady Konwencji mają być uwzględniane przy wytyczaniu kierunków polityki 
społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych i określaniu środków jej realizacji, zwłaszcza 
wzmocnią proces włączania problematyki niepełnosprawności w główny nurt polityki 
realizowanej na różnych szczeblach zarządzania państwem. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikując Konwencję, potwierdza, że jest ona w Polsce 
realizowana, a tym samym nie zamierza zaprzestać działań na rzecz poprawy polityki dotyczącej 
osób niepełnosprawnych. Pożądana jest dalsza rozbudowa szeroko rozumianych praw 
społecznych, a tym samym poprawa ich wdrażania, tak aby zapewnić ich realizację na poziomie 
odpowiadającym zmieniającym się oczekiwaniom osób niepełnosprawnych, a przez to całego 
społeczeństwa. 

Zmiany te będą przeprowadzane stopniowo, biorąc pod uwagę osiągnięty już poziom tej 
polityki, oczekiwania osób niepełnosprawnych, postęp techniczny oraz w tempie i zakresie 
determinowanym dostępnością środków finansowych, jakimi będzie dysponował budżet 
państwa, a przede wszystkim PFRON, który jest podstawowym źródłem finansowania działań 
adresowanych do osób niepełnosprawnych. 

Na przyjęcie takiego stanowiska pozwala sama Konwencja, która przewiduje, że w 
obszarze szeroko rozumianych praw społecznych państwa mają obowiązek podejmować 
działania, ale działania te mogą podejmować stopniowo – odpowiednio do możliwości 
finansowych. W szczególności art. 4 ust. 2 Konwencji przewiduje, że państwo będzie 
podejmować kroki „wykorzystując maksymalnie dostępne mu środki i, gdy to potrzebne, w 
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ramach współpracy międzynarodowej, w celu stopniowego osiągnięcia pełnej realizacji praw, 
bez uszczerbku dla tych zobowiązań zawartych w niniejszej konwencji które, zgodnie z prawem 
międzynarodowym, mają skutek natychmiastowy”. 

Strategicznym obszarem dla wdrażania Konwencji jest tzw. edukacja włączająca, która 
pozwoli dzieciom z niepełnosprawnością korzystać z ogólnodostępnych szkół, a w konsekwencji 
także pozwoli na łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy. Na co dzień w Polsce dominuje 
system placówek specjalnych, wspomagany tzw. klasami integracyjnymi. Są to rozwiązania 
umożliwiają dzieciom czy młodzieży na udział w edukacji, ale niejednokrotnie w znacznym 
oddaleniu od środowiska rodzinnego. Niestety szkoły specjalne i integracyjne są usytuowane 
głownie w dużych miastach. 

Prezentowana tutaj Konwencja wprowadza do naszego polskiego prawa nową definicję 
niepełnosprawności – stanowi, że to nie indywidualne ograniczenia, ale zewnętrzne bariery 
utrudniające uczestniczenie w życiu czynią człowieka niepełnosprawnym. Zalicza do tej grupy 
osoby, które „mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w 
zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i 
skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami”. Znaczy to, że 
Konwencja definiuje niepełnosprawność, jako problem społeczny, a nie medyczny czy 
indywidualny problem osoby dotkniętej niepełnosprawnością. Dotychczas w polskim prawie nie 
było jednolitej definicji niepełnosprawności, jednak w zgodzie z przepisami musi być ona 
potwierdzona odpowiednim orzeczeniem. Polska ratyfikując Konwencję musi uwzględnić 
zawartą w niej definicję zarówno w procesach orzeczniczych, jak też praktyce działania 
wszystkich dziedzin życia społecznego i obywatelskiego. 

Trzeba przy tym zaznaczyć, że pozytywnym skutkiem ratyfikacji i wdrażania Konwencji 
będzie utrwalenie w społecznej świadomości praw i potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przełamanie barier w społeczeństwie wzmocni też postawy (przezwyciężanie bierności) samych 
osób niepełnosprawnych. Efektem będzie ich realny dostęp i obecność we wszystkich obszarach 
społecznego funkcjonowania, w tym zwłaszcza w życiu politycznym, rynku pracy, edukacji, 
kulturze, wypoczynku. 
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Анотація. Стаття присвячена визначенню підходу щодо уніфікації процедур адміністративного 

оскарження, в тому числі – в органах забезпечення митної діяльності. Доведено, що уніфікувати доцільно 
саме процедури оскарження. Підстави застосування зазначених процедур та особливості їх здійснення 
можуть бути вказані у законодавчих актах, якими регламентовано діяльність певного органу публічної 
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влади. Запропоновано розробити проект Закону України «Про адміністративне оскарження» та перелік 
ключових питань, які мають бути урегульовані. 

Ключові слова: митна діяльність, скарга, адміністративне оскарження, адміністративна 
процедура, звернення громадян. 

The article is devoted to definition of the approach to the administrative appeal procedures unification, 
including in the customs activities security organs. There proved that it is necessary to standardize review 
procedures. The base of such procedures application and peculiarities of their implementation can be specified in 
the legislative acts which regulated activities of a specific public authority. There invited to develop a draft law of 
Ukraine "On administrative appeal" and a list of key issues that must be resolved.  

Key words: customs, appeal, administrative appeal, administrative procedure, the complaints of citizens. 
 
Постановка проблеми. Проблема вдосконалення гарантій законності, дотримання 

прав громадян у митній сфері є загальнодержавною і безпосередньо пов’язана із 
забезпеченням національної безпеки, ефективністю зовнішньоекономічної діяльності. 
Серед системи гарантій на теренах незалежної України передбачено інститут 
адміністративного оскарження, функціонування якого передбачено Конституцією 
України, Законом України «Про звернення громадян», який прийнятий ще у 1996 році і на 
цей час потребує принципового оновлення [1], зважаючи на необхідність формування 
ефективних запобіжників зловживання владою.  З моменту прийняття вказаного закону до 
нього було внесено декілька змін, хоча його концепція та окремі норми зазнають критики. 
Так, Н.Б. Писаренко, В.А. Сьоміна наводять критичні застереження професора 
Університету Гамбурга Отто Люхтергандта, який відзначав «щонайменше три принципові 
слабкості» цього Закону. По-перше, він спирається не на сформоване відповідно до 
принципів правової держави адміністративне право, а ще на традиції радянського права, 
які суперечили принципам правової держави. Це проявляється у застосуванні Закону не 
тільки до відносин між громадянином і представником публічного управління, а й між 
громадянином і недержавним суб’єктом права. Отто Люхтергандт зауважує, і з ним 
погоджуються Н.Б. Писаренко, В.А. Сьоміна, про те, що таке становище суперечить 
Конституції України, бо відносини між недержавними суб’єктами врегульовано нормами 
цивільного, а не адміністративного права, а тому у випадку виникнення конфлікту між 
такими суб’єктами його має розв’язувати цивільний суд. По-друге, вчений вважає, що 
Закон регулює зовсім різні за своєю суттю правові явища, тобто пропозиції, заяви та 
скарги, і відзначає, що пропозиції, які за своєю європейською традицією належать до так 
званих петицій, не є «безпосереднім інструментом реалізації конкретних індивідуальних 
суб’єктивно-публічних прав індивідуума стосовно держави, а тільки є проявом реалізації 
загального демократичного права на співучасть громадян в управлінні публічними 
справами». Заяви і скарги, на противагу пропозиціям, спрямовані на те, щоб реалізувати 
відповідні індивідуальні інтереси громадянина у відносинах з державою, а тому правила 
їх вирішення мають суттєво відрізнятись від неформальних процедур розгляду 
пропозицій. По-третє, вчений вбачає, що норми Закону містять більше декларацій і 
програмних дій, аніж оперативно діючих контрольних директив, на підставі яких діє 
публічне управління. Отже, вони не в змозі забезпечити дійової пов’язаності публічного 
управління законом і дотримання обов’язків перед громадянином [2]. 

Аналізуючи критичні зауваження Отто Люхтергандта, слід відзначити, що вони 
мають під собою підстави. Особливо вказане стосується однакового правового режиму 
розгляду усіх видів звернень громадян, не зважаючи на існування різниці у призначенні 
кожного виду звернення. Вказане стосується скарги, яка, на відміну від інших видів 
звернень, є вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, 
порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб 
(ч.4 ст.3 Закону України «Про звернення громадян»).  

Так, якщо звернутись до митного законодавства, то Митним кодексом України в 
окремій його структурній складовій – Главі 4 – встановлено предмет, порядок оскарження  
рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших 
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працівників і відповідальність за них [3]. При цьому слід зауважити про неодноразову 
зміну назви, організаційної структури, інституційно-функціональних характеристик 
суб’єкта забезпечення митної діяльності (митні органи, органи доходів і зборів тощо), що 
позначається на існуванні проблеми необхідності опрацювання універсального терміну, 
яким доцільно позначити зазначені суб’єкти та його подальше впровадження у чинне 
законодавство з метою уникнення непорозумінь та порушень під час правозастосування.  

Отже, за таких умов стрімких змін до чинного законодавства виникає необхідність 
теоретичного опрацювання підходу щодо моделі адміністративного оскарження. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. До проблем формування ефективного 
законодавства у сфері адміністративного оскарження привертали увагу В.Б. Авер`янова, 
О.М. Бандурки, І.Л. Бородіна І. П. Голосніченка, О. В. Кузьменко, О.І. Миколенка, Н.Р. 
Нижник, А. О. Селіванова, М.М. Тищенка та інших. 

Мета статті – запропонувати підхід щодо уніфікації процедур адміністративного 
оскарження, в тому числі – в органах забезпечення митної діяльності. 

Викладення основного матеріалу. Сучасна полеміка серед вчених стосується 
оновлення законодавства у сфері позасудового захисту прав, свобод громадян. Не 
заперечуючи, в цілому проти доцільності існування та плідності опрацьованих 
пропозицій, тим не менше, цілком доречним вдається науковий аналіз у напрямку 
встановлення відповідності сутності скарги тому порядку, який існує на сьогодні та 
можливого опрацювання пропозицій щодо його вдосконалення. Інша справа, якщо у ході 
такого аналізу буде виявлено невідповідність порядку сутності скарги. У такому разі 
доречним вдається запровадження процедури позасудового оскарження на засадах 
змагальності, що на сьогодні відтворено у проекті Адміністративно-процедурного кодексу 
України (реєстр. №11472 від 03.12.2012р.) [4] 

Порівнюючи сутність скарги і адміністративного позову, слід вказати наступне. 
Скарга являє собою правову вимогу, яка висувається особою, права, законні інтереси якої 
порушені, до суб’єкта, який їх порушив внаслідок вчинення дій або бездіяльності. Як 
недолік Закону України «Про звернення громадян» відзначається відсутність в якості 
предмету скарги захист свобод громадянина. Також недоліком відзначено той факт, що 
цим Законом передбачено тільки процедуру захисту прав та законних інтересів 
громадянина, а не людини взагалі [5, с.405]. Хоча статтею 26 Конституції України 
встановлено, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі 
самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, 
законами чи міжнародними договорами України.  

Зміст позову (адміністративного позову) складає правовий спір, на відміну від 
скарги, яка правового спору не стосується, а її зміст пов'язаний із правовим конфліктом. 
Як вірно зазначає А.К. Гасанова, такий правовий конфлікт слід віднести до управлінсько-
правового. На думку дослідниці, управлінсько-правовим конфліктом в діяльності органів 
виконавчої влади названо адміністративно-правове явище, що виникає у процесі 
управлінської діяльності органів виконавчої влади за наявності умов об'єктивного і 
суб'єктивного характеру і полягає у обстоюванні його учасниками протилежних за суттю 
правових позицій, наслідки розв'язання яких можуть бути негативними (винна особа 
притягується до дисциплінарної чи адміністративної відповідальності або на неї 
покладаються обов'язки щодо відновлення порушеного права) або позитивними, що не 
пов'язані із застосуванням примусових заходів (тобто відбуваються організаційні 
перетворення у самій системі органів виконавчої влади) [6, с.190-191]. 

Стосовно різниці у суб’єкті, до якого здійснюється звернення із правовою вимогою, 
оформленою скаргою або адміністративним позовом, слід вказати наступне. Громадянин 
звертається до органу, уповноваженого задовольнити правову вимогу, зокрема - органу 
виконавчої влади, із скаргою. Формою звернення до адміністративного суду є 
адміністративний позов. 
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Е.Ю. Швед відзначає наявність двох складових адміністративного позову – 
матеріально-правової та процесуально-правової. Матеріально-правова складова – вимога 
позивача до відповідача, джерелом якої є спір про право у публічно-правовій сфері, 
пов’язаний із порушенням публічних прав особи або з компетенцією суб’єкта владних 
повноважень. Дослідник акцентує увагу на тому, що хоча ця вимога виникає до моменту 
звернення до адміністративного суду, але лише із відкриттям провадження у 
адміністративній справі набуває судового адміністративного процесуального характеру. З 
цього зроблено вірний висновок про можливість підтвердження підходу, за яким 
адміністративний позов є процесуальною формою реалізації матеріальної норми закону, її 
примусового здійснення через адміністративне судове провадження. Процесуальною 
складовою адміністративного позову є вимога до суду про розгляд та вирішення цього 
спору про право у публічно-правових відносинах [7, с.91]. 

Наявність матеріально-правової і процесуально-правової складових можна 
відзначити і у скарги, однак їх сутність інша, порівняно з адміністративним позовом. Так, 
матеріально-правова складова скарги стосується правової вимоги, джерелом якої є 
управлінсько-правовий конфлікт, що стосується суб’єктивних прав особи.  

Стосовно процесуально-правової складової скарги, то вона стосується правової 
вимоги щодо поновлення прав і захисту законних інтересів громадян. 

Вчені вірно відзначають, що звернення громадян повинні сприйматись як: а) засіб 
захисту від порушень своїх прав, свобод і законних інтересів з боку органів виконавчої 
влади; б) можливість реального впливу на діяльність органів виконавчої влади та 
посадових осіб; в) можливість отримати позитивний для громадянина результат без 
застосування спеціальних юридичних знань для оформлення певних документів; г) 
показник становлення громадянського суспільства [8, с.304] 

Вищезазначене обумовлює необхідність вдосконалення позасудового порядку 
оскарження (адміністративного оскарження) не на засадах змагальності сторін, як 
пропонують автори проекту Адміністративно-процедурного кодексу України (реєстр. 
№11472 від 03.12.2012 р.), яким передбачено положення щодо процедур 
адміністративного оскарження (Розділ V)[4]. Однак потребує підтримки сама ідея 
уніфікації процедури оскарження, складність реалізації якої підтверджує наявність 
неодноразових спроб прийняття проекту Адміністративно-процедурного кодексу України. 
Зокрема, слід вказати про такі проекти:  реєстрац. №8413 від 29.12.2001 р., №2789 від 
18.07.2008, №5462 від 29.04.2004. Серед перелічених проектів тільки проект 
Адміністративно-процедурного кодексу України реєстр. №8413 від 29.12.2001 р. не був 
відкликаний. 

Доцільно вказати про те, що уніфікації потребують саме процедури оскарження. 
Підстави застосування зазначених процедур можуть бути вказані у законодавчих актах, 
якими регламентовано діяльність певного органу публічної влади. Зокрема, у сфері митної 
діяльності загальний порядок оскарження визначений у Главі 4 Митного кодексу України. 
Однак існують особливості адміністративного оскарження, які стосуються:  оскарження 
постанов по справах про порушення митних правил; випадків, коли законом встановлено 
інший порядок оскарження зазначених рішень, дій чи бездіяльності; оскарження 
податкових повідомлень-рішень органів Державної фіскальної служби України, яке 
здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України [9]. 

Висновки. Пошук шляхів формування оптимального процесуального порядку 
оскарження лежить у площині окремого дослідження. Разом з тим, можна запропонувати 
структуру проекту Закону України «Про адміністративне оскарження», де окремими 
структурними складовими визначити, зокрема, стадії провадження за скаргами громадян. 
Саме такий підхід ґрунтується на чисельних здобутках вчених, які аналізували 
проблематику вдосконалення правового регулювання відносин у сфері провадження за 
скаргами громадян в цілому та у окремих сферах суспільних відносин – у сферах митної 
діяльності, у податковій сфері, у сфері забезпечення публічного порядку тощо.  
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При розробці проекту Закону України «Про адміністративне оскарження» доцільно 
врахувати: недоцільність застосування засад змагальності при розгляду скарги, оскільки 
існує різниця у правовій природі скарги і адміністративного позову як процесуальної 
підстави звернення до уповноваженого державного органу; встановлення суб’єктом 
звернення зі скаргою не тільки громадянина, а й фізичну чи юридичну особу, права, 
свободи та законні інтереси якої порушені. Так, вчені відзначають як недолік Закону 
України «Про звернення громадян» відсутність в якості предмету скарги захисту свобод 
громадянина, а також що ним передбачено тільки процедуру захисту прав та законних 
інтересів громадянина, а не людини взагалі, відповідно до ст.3 Конституції України [5, 
с.405]; наявність специфіки процедур розгляду скарг у окремих органах публічної влади, 
зокрема – в органах забезпечення митної діяльності, що обумовлене особливостями 
виконуваних завдань. Така специфіка проявляється у: предметі оскарження, 
процесуальних строках, процедурах отримання певних відомостей, необхідних для 
об’єктивного і всебічного розгляду скарги; чітке врегулювання темпоральних 
характеристик розгляду скарги та встановлення правової можливості збільшення 
процесуальних строків розгляду скарги, враховуючи необхідність забезпечення принципу 
досягнення об’єктивної істини при прийнятті рішення за результатами розгляду. При 
цьому для встановлення таких строків доцільне використання конструкції «розумний 
строк», передбаченої процесуальним законодавством, зокрема Кодексом 
адміністративного судочинства України.  
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Анотація. Розкриваються проблемні питання застосування експериментальних дій та 
відтворення обстановки і обставин події злочину при проведені досудового розслідування. Викладаються 
доводи про те, що це два різні види пізнавальної діяльності слідчого і не можуть охоплюватися єдиним 
поняттям слідчого експерименту, як це має місце у ст. 240 Кримінального процесуального кодексу України. 
Тому запропоновано внести зміни до чинного кримінального процесуального законодавства України, 
закріпивши їх в окремих нормах закону як «слідчий експеримент» і «відтворення обстановки і обставин 
події». 

Ключові слова: досудове розслідування, слідчі дії, метод, експеримент, експериментальний метод, 
моделювання, відтворення. 

Experimental and reproductive activities of the investigator during pre-trial investigations 
 Romanyuk B. V. 

Annotation. Reveals problematic issues of the application of the pilot action and the play situation and 
circumstances of a crime when carrying out a pretrial investigation. Presents the argument that these are two 
different kinds of cognitive activity of the investigator and may not be under a single concept of enactment, as is the 
case in article 240 of the Criminal procedural code of Ukraine. Hence it is proposed to amend the existing criminal 
procedural legislation of Ukraine, securing them in a separate rules of law as "an investigative experiment" and 
"play the situation and circumstances of events." 

Keywords: pre-trial investigation, investigative actions, method, experiment, experimental method, 
simulation, playback. 
 

Постановка проблеми. У процесі досудового розслідування у кримінальних 
справах фактичні обставини злочинної події встановлюється шляхом проведення різних 
слідчих дій та застосування науково-практичних методів пізнання події злочину. Серед 
названих заходів є такі, що так чи інакше пов’язані з виконання певних 
експериментальних дій та моделюванням обставин учинення злочину, які дозволяють 
отримати нові інформаційні дані у кримінальному провадженні. Значущість проведення 
цих дій ні у кого не визиває ніяких сумнівів і підтверджується багатолітньою практикою, 
але їх правове врегулювання постійно зазнає критичних зауважень, які стосуються не 
тільки самого змісту норми закону, що також, на нашу думку, є справедливим. Більш 
знаковим є те, що український законодавець майже не розмежовує експериментальні дії і 
моделювання або слідчий експеримент і відтворення обстановки і обставин події, а тому 
вони закріплені в одній статті чинного процесуального закону (ст. 240 «Слідчий 
експеримент» Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) 
всупереч багатьом напрацюванням науковців та практиків, які справедливо розглядають 
їх як дві різні слідчі дії, а тому це потребує подальшого дослідження.  

Аналіз досліджень і публікацій. Становлення та розвиток у кримінальному процесі 
слідчих дій, що пов’язані з експериментальною та моделювальною діяльністю, 
розглядали: Л. Ароцкер, В. Бахін, P. Бєлкін, П. Біленчук, О. Васильєв, Н. Гуковська, Ф. 
Глазирін, О. Зозулинський, В. Коновалова, О. Котюк, B. Кузьмічов, Є. Лук'янчиков, М. 
Салтевський, Л. Соя-Сірко, В. М. Тертишник, Ю. Чаплинська, В. Шепітько та інші, але 
невирішеність проблеми залишається.  

Метою дослідження є порівняльний аналіз експериментальної та моделювальної 
діяльності на стадії досудового провадження та визначення їх суттєвих ознак і 
відмінностей, а також вивчення кримінального процесуального інших країн щодо 
вирішення вищезазначених проблемних питань. 

Виклад основного матеріалу. Слово експеримент походить від латинського 
experimentum – випробування.  

У науці експеримент прийнято розглядати як однойменний метод пізнання, який на 
емпіричному рівні відрізняється від простого спостереження тим, що за його допомогою 
“ми впливаємо на об’єкт дослідження з метою вивчення його поведінки. Експериментатор 
може впливати на предмет дослідження не безпосередньо, а за допомогою інших речей і 
процесів”[1]. 

Отже, експериментальний метод пізнання складається з практичних дослідних дій, 
за допомогою яких перевіряються будь-які положення науки та практики про відповідні 
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події та явища, а також можливість їх реального існування в минулому чи появи в 
майбутньому. 

Саме на практичній експериментальній діяльності, як характерній рисі цього 
методу пізнання, акцентується увага багатьох представників юридичної науки[2].  

Без його використання не можна обійтися і у кримінальному провадженні, яке є 
науково-практичним пізнанням події злочину та його обставин.  

Тут йдеться про перевірку можливого чи не можливого отримання відповідного 
результату за певних умов, способів та засобів. У результаті застосування такого методу 
пізнання здобуваються нові знання про пізнаване.  

Первинна інформація про злочин у переважній більшості випадків є лише 
віртуальною і для підтвердження деяких обставин цієї події потрібно провести цілий 
комплекс слідчих дій, які є свого роду дослідно-пошуковими заходами з певними 
комбінаціями для її перевірки, тобто – вона має отримати певну матеріальну форму 
експерименту. Значною мірою це пов’язано з висуненням слідчим відповідних версій 
щодо «механізму» самої події злочину, її обставин, а якщо говорити конкретніше, то 
йдеться про перевірку можливості реального існування певних фактів. У більшості 
випадків така необхідність виникає у зв’язку з показаннями підозрюваного та інших 
учасників кримінального провадження  про певні факти чи обставин, які стосуються 
злочинної події. Але не тільки. Іноді така необхідність диктується іншими 
інформаційними даними, які зібрані у справі. Особливо це стосується так званих 
«негативних обставин». Тільки за допомогою експериментальних дій слідчий в змозі 
пересвідчитися в правдивості показань, інших даних  щодо можливого існування певних 
обставин, явищ у конкретних умовах навколишньої дійсності, а також своїх же версій про 
обставини злочину, що ним розслідуються.  

У процесі кримінально-процесуального пізнання також широко використовується й 
інший науково-практичний метод пізнання – моделювання при відтворенні обстановки і 
обставин події злочину.  

"Модель – це система, що уявляється розумово або реалізується матеріально, яка, 
відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його таким чином, 
що дослідження моделі дає нову інформацію про об’єкт, що вивчається"[3].  

Говорячи про застосування методу моделювання для пізнання соціальної дійсності, 
а злочини і є одними із її проявів, В. Рудашевський дав йому таке визначення: 
"Моделювання, як метод дослідження соціальної дійсності, являє собою процедуру 
встановлення відносин сумісності і узгодженості у сукупності наявних даних, 
характеристик і перемінних для опису і пояснення того чи іншого суспільного явища або 
інституту, розкриття механізму його походження, функціонування й розвитку"[4]. 

Отже, на відміну від експерименту, йдеться про зовсім інший спосіб і мету 
моделювання. 

Процес моделювання складається із розумового і матеріального конструювання 
моделей. Завдяки моделюванню можливе відтворення предметів, подій та явищ минулого, 
що дуже важливо при розслідуванні злочину, матеріальні сліди, обставин якого не 
повністю зберігаються і не можуть бути об’єктами безпосереднього комплексного 
пізнання слідчим з одночасним використанням структурно-функціонального 
методу (пізнання об'єктів структурно як роздробленої цілісності, де елементи структури 
заповнюють певні функції). 

Особливістю модельного відтворення є те, що слідчий у процесі розслідування, 
отримавши певну суму знань про злочинну подію і, вибудувавши про неї уявний образ, 
через співставлення перевіряє правильність свого сприйняття шляхом матеріального та 
динамічного модельного відтворення її на реальному місці, у тому числі і за участю особи 
(осіб), показання якої перевіряються. Тим самим він одночасно перевіряє і фактичні дані, 
отримані у процесі розслідування та, фіксуючи це протокольно і науково-технічними 
засобами, створює пізнавальні можливості не тільки для самого себе, а й усіх учасників 
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кримінального провадження. Тут має місце застосування не експериментального методу, а 
методу порівняння, який пов’язують з такою діяльністю як «перевірка показань на місці».  

У кримінальному провадженні використовуються різні способи моделювання, про 
що нами уже сказано[5]. Ми зупинимося на моделюванню шляхом реконструкції, що має 
пряме відношення до теми нашої роботи, адже йдеться про використання моделей для 
відтворення обстановки і обставин події злочину. 

Реконструкція – це не окремий метод пізнання, а є лише одним із шляхів створення 
моделі на основі репродуктивної уяви, яка найбільш правдоподібна до предмету пізнання. 
Реконструкція – це відтворення, відновлення первісного вигляду чого-небудь за рештками 
або описами[6].  

Реконструкція здійснюється на основі фактичних даних, які з найбільшою точністю 
відображають у вигляді моделі первісний стан об’єкта пізнання. Це стосується певних 
суб’єктів, предметів, обстановки події. Реконструкція, як один із способів моделювання 
взагалі, може бути повною або частковою. Повною вона стає тоді, коли необхідно 
відновити весь об’єкт, що досліджується, а частковою – окремі його фрагменти. 
Реконструкцію ще можна поділити на два види за способами її здійснення: відновлення і 
відтворення. Відновлення об’єкта пізнання відбувається шляхом виготовлення певних 
його частин, ознак, які втрачені або знищені. У даному разі ми маємо справу з об’єктом, 
який фактично існує в натурі, але з тих чи інших причин втратив свій первісний вигляд і 
властивості. Відтворення відбувається тоді, коли об’єкта не існує взагалі. Він втрачений, 
знищений чи його місце знаходження не встановлено. 

Для реконструкції є важливим створити цілісний об’єкт пізнання , який би 
максимально відповідав його первісному стану, а тому вкрай важливим є здобуття 
слідчим достатнього обсягу інформації, яка стосується його ознак та властивостей на той 
час, з якого він став зацікавленістю слідства. Особливо це стосується відтворення об’єкту, 
оскільки при відновлені є уже деяка основа, що дає уяву про певні його ознаки та 
властивості. Для реконструкції важливі певні частини об’єкту, аналогічні об’єкти, 
правдиві покази осіб, фото-кіно-відеоматеріали, зліпки відбитків, документальні описи, 
рисунки тощо. 

Саме реконструйовані об’єкти пізнання використовуються у переважній більшості 
при проведенні відтворення обстановки і обставин події. Не дивлячись на те, що 
відтворення обстановки і обставин злочинної події, переважно, проводиться у місці, де 
вона мала місце і використовуються реальні об’єкти та предмети, але у багатьох випадках 
використовуються й окремі реконструктивні моделі, які лише за розмірами та 
конфігурацією відповідають оригіналу об’єкту пізнання, або його схематичне зображення 
за допомогою певних матеріалів чи рисунків, схем тощо, вони все-таки є модельним 
відтворенням за тими доказовими даними, які є на момент їх створення. 

Спеціалістам добре відомо як на досудовому слідстві широко використовуються 
манекени потерпілих осіб від злочину при проведенні відтворення обстановки і обставин 
події, щоб замінити реальних осіб, коли відтворюється нанесення ножових, кульових 
поранень, випадання їх з автомашини або поїзда, наїзду тощо.  

Таким чином, у кримінальному провадженні моделі служать для наочного 
пояснення та предметного підтвердження результатів слідчих дій, інтерпретації 
узагальнюючого пізнання як певних фактів, так і фактичної події злочину в цілому. 
Основним завданням цієї реконструкції є перевірка здобутих доказів, а також можливе 
отримання окремих додаткових знань про злочинну подію, її обставини шляхом оцінки 
(аналізу) наявних достовірних системних даних в комплексі вибудуваної моделі за 
наявними доказами кримінального провадження. Вона слугує перевіркою лише наявності 
всіх елементів системи (злочинної події чи її певних обставин) і їх взаємодії в модельному 
зображенні. 

Але модельне відтворення є не тільки способом підтвердження уже отриманих 
фактичних даних про подію злочину. Таке практичне моделювання іноді дозволяє 



22 
 

виявляти неповноту, на даний період, певних даних, предметів чи інформації щодо діянь 
суб’єктів-учасників злочинного діяння, які стосуються системного образу, зв’язків і 
взаємодії всіх елементів відтворюваної системи цієї суспільної події. Це дає можливість 
слідчому планувати проведені інших слідчих дій, у тому числі й експериментальних дій та 
приймати відповідні процесуальні рішення у кримінальному провадженні. 

Моделі прийнято поділяти на статичні та динамічні. Статичні моделі у процесі 
розслідування застосовуються переважно у вигляді матеріальних моделей. Ці моделі є 
статичними і незмінними, наприклад муляжі, схеми тощо. Вони використовуються без 
внесення в них фізичних змін і не піддаються динамічним процесам. Динамічні моделі є 
складнішими тому, що таке моделювання відтворює ті реальні об’єкти пізнання, у яких 
відбувалися фізичні, хімічні чи інші зміни або динамічні процеси, які потребують 
дослідження на всіх етапах їх розвитку. До такого моделювання дуже часто належить 
відтворення в динаміці певних обставин дорожньо-транспортної події, фактів убивства, 
можливої крадіжки із відповідного приміщення. До динамічних моделей слід відносити і 
ті статичні моделі, які піддаються у процесі вивчення певним поступовим фізичним, 
хімічним чи іншим змінам, що мали місце в реальній дійсності.  

Отже, відтворенням обстановки і обставин події шляхом моделювання 
відбувається шляхом утворення моделі реальної події злочину чи її обставин для 
комплексної перевірки достовірності отриманих даних щодо взаємодії окремих складових 
цього системного утворення і отримання деяких нових знань, які можливо зафіксувати 
лише в такому системному пізнанні об’єкту.  

Звідси випливає, що на відміну від слідчого експерименту відтворенням 
(модельною реконструкцією) обстановки і обставин події переслідується зовсім інша мета 
– отримати модель злочинної події для додаткового вивчення обставин самої обстановки 
злочину в системному, статичному, механічному форматі.  

Слідчий експеримент – це лише перевірка за допомогою певних випробувальних 
практичних діянь, способів та засобів можливості настання чи не настання відповідних 
результатів, що перевіряються. У слідчому експерименті, на відміну від відтворення 
обстановки і обставин події, не застосовуються модельні об’єкти, які часом не зовсім 
відповідають оригіналам (наприклад, манекени тощо), а реальні (за наявності) чи точні 
відповідники об’єктів, предметів, речовин тощо. Його відміна і у тому, що він може 
проводитися за відсутності особи, свідчення якої перевіряються, і місця, де за 
припущеннями могла відбутися досліджувана подія. Окрім цього, як правильно 
зазначається, результати слідчого експерименту можуть виступати матеріалами судової експертизи[7]. 

І. Лузгін чітко розмежовував ці два способи збору доказів. Він писав: 
“Використання макетної реконструкції для відтворення якої-небудь ситуації не 
перетворює цей прийом на різновид слідчого експерименту. Слідчий експеримент 
проводиться на відміну від макетної реконструкції у звичайній обстановці, з 
використанням реальних предметів, найчастіше там, де був учинений злочин; учасниками 
експерименту є люди; досліди ставляться з максимальним наближенням до 
дійсності...”[8]. Про це також відзначається й вітчизняними науковцями[9], а деякі прямо 
запропонували законодавчо закріпити ці два види діяльність окремим статтями 
закону[10].  

На жаль, ні Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року, ні 
Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року не розділили ці два різновиди 
слідчої діяльності на окремі слідчі дії. У ст. 194 кодексу 1960 року зазначалося, що «З 
метою перевірки і уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного або 
обвинуваченого або даних, одержаних про провадженні огляду та інших слідчих дій, 
слідчий може виїхати на місце і в присутності понятих, а в необхідних випадках з участю 
спеціаліста, свідка, потерпілого і підозрюваного або обвинуваченого відтворити 
обстановку і умови, в яких ті чи інші події могли відбутися в дійсності». Ця стаття 
називалася «Відтворення обстановки і обставин події», що значною мірою відповідало 
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змісту її диспозиції, адже в тексті йшлося про відтворення обстановки і умов злочинної 
події, але не зовсім. Зміст диспозиції про відтворення обстановки і умов тих чи інших 
подій закінчується словами про те чи могли вони «…відбутися в дійсності», а це уже 
власне не відтворення того, що відбулося, а експериментальна діяльність для перевірки 
можливого його настання. Його могло і не бути. З іншого боку, можна зробити висновок, 
що законодавець таким чином допускав експериментальну діяльність, яка дійсно мала 
місце на практиці, хоча вона не охоплювалося змістом назви ст. 194.  

При підготовці нового кримінального процесуального законодавства України 
спочатку з розумінням було сприйнято відповідні напрацювання науковців та практиків з 
цього проблемного питання і автори кодексу, усвідомлюючи необхідність змін, 
запропонували закріплення у законі окремими нормами ці дві різні слідчі дії, що було 
відображено спочатку у  відповідному проекті[11]. 

Проте у подальшому напрацюванні законодавець у ст. 240 КПК України 2012 року 
знову об’єднав два різних види пізнавальної діяльності, перенісши лише з деякими 
формальними змінами зміст старої норми ст.194 КПК України 1960 року, але як не дивно - 
назвав її уже «Слідчий експеримент». Для порівняння наведемо першу частину її змісту. А 
він такий:  

«З метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення 
обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий 
експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення 
необхідних дослідів чи випробувань». Отже, у ч. 1 цієї статті й дальше йдеться про 
«проведення відтворення дій, обстановки, обставин певної події», що відповідає 
модельній реконструкції злочинної події, яка фактично мала місце. Потрібно віддати 
належне законодавцю, що він у новому КПК України все-таки пішов дальше і більш 
чіткіше нормативно закріпив «проведення необхідних дослідів чи випробувань», а це уже 
справжня експериментальна діяльність, яку можна назвати «слідчий експеримент». 
Дослідна чи випробувальна діяльність не є реконструктивним модельним відтворенням 
дійсності.  

Тому недаремно ці два види слідчої діяльності закріплені в окремих нормах 
кримінально-процесуального законодавства Республіки Білорусь, Російської федерації, 
Республіки Молдови[12] та ін.  

Приводами для проведення відтворення є достатні дані, у пергу чергу докази щодо 
конкретних обстановки і обставин події. Це є досить зрозумілим, адже відтворити можна 
лише те, про що достовірно відомо. Отже, називати це експериментом не має ніяких 
підстав. 

Приводами для проведення слідчого експерименту є лише певні припущення – 
версії, які стосуються структури і механізму дії елементів певного системного явища або 
його можливого виникнення та існування за певних умов. Прикладом може бути слідчий 
експеримент, який стосується проведення випробувального пострілу з певного виду 
вогнепальної зброї і відповідного місця, де вона була виявлена, для перевірки припущення 
про те, що місце і зброя могли бути приготовані злочинцем для вбивства особи, яка 
заявила про переслідування і погрози вбивством організованим злочинним угрупуванням і 
проживала на деякій відстані від місця виявлення зброї. Слідчий експеримент проводиться 
і з метою перевірки можливості почути звук, розмову чи побачити певний об’єкт на 
певній відстані і т. д. 

Навіть при великому бажанні відтворення обстановки і обставин цих припущення є 
неможливим, якщо не настали відповідні наслідки при підготовчих діях до вчинення 
певних злочинів, оскільки відсутні достатні дані про саме вбивство тощо. Тому тільки за 
допомогою слідчого експерименту, наприклад, можна перевірити припущення щодо 
убивчої сили певного виду саморобної зброї і наскрізне проходження кулі через 
металевий захист у приміщення, де вночі мав бути убитий охоронець складу матеріальних 
цінностей. Ми говоримо про припущення тому, що підозрювана особа та свідки у цих 
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двох випадках можуть бути не встановлені, а знайдена лише зброя. Можуть мати місце 
факти вилучення лише стріляних гільз, кулі чи взагалі не виявлення зброї. В останніх 
випадках при експерименті можуть використовуватися лише припустимі види зброї тощо. 

Проведення слідчого експерименту має місце і в тому випадку, коли є якісь певні 
дані у справі про подію (показання підозрюваного, обвинуваченого та інших суб’єктів), 
але вони викликають сумніви щодо своєї реальності. У такому випадку в слідчого також 
може існувати лише припущення щодо цієї події, і тоді він проводить експеримент щодо 
можливого її розвитку. 

Цей метод пізнання на емпіричному рівні відрізняється від простого спостереження 
тим, що за його допомогою “ми впливаємо на об’єкт дослідження з метою вивчення його 
поведінки. Експериментатор може впливати на предмет дослідження не безпосередньо, а 
за допомогою інших речей і процесів”[13]. 

Метою відтворення є моделювання об’єкта, що вивчається, з точки зору його 
подальшого вивчення шляхом уявлень, різних вимірювань, проектувань тощо. Метою 
експерименту є доказування реальними експериментальними діями можливості існування 
того чи іншого явища і його наслідків, які пізнаються дослідником. 

Тому ми наголошуємо, що відтворення – це модельне зображення реальної події 
минулого за достатньо перевіреними даними з максимальною точністю і використанням 
наявної на цей момент обстановки, а експеримент – проведення практичних дослідних дій 
чи випробувань з метою установлення можливості реального існування певних подій чи 
явищ за допомогою доцільно вибраних чи штучно створених умов.  

Отже, сказане ще раз підтверджує необхідність нормативного закріплення у 
законодавчому порядку окремими нормами двох цих слідчих дій. Ми лише не 
погоджуємося з тим, щоб дії зі слідчого моделювання певних подій називати не 
відтворенням, а перевіркою показань на місці[14]. Останнє поняття є трохи вужчим за 
попереднє і перевірка відбувається не тільки показань підозрюваного чи інших осіб. Іноді 
за допомогою відтворення перевіряються не тільки показання певних осіб, оскільки їх 
може і не бути про деякі обставини, але й інші інформаційні дані, про що уже сказано.  

Ввівши статтю закону під назвою «перевірка показань на місці», цим ми суттєво 
обмежимо слідчого в можливості відтворювати повністю чи частково подію злочину, за 
відсутності або неправдивості показань, самостійно або за участю спеціалістів, лише на 
основі всіх інших зібраних матеріалів у справі, у тому числі за документальними 
джерелами (письмові документи, схеми, кіно-фото-відеодокументами тощо).  

Якщо йдеться про перевірку показання підозрюваного про місце, де ним закопаний 
труп, заховані речі, цінності тощо, то слід проводити за його участю огляд місця події.  

Висновки. Враховуючи викладене вище, пропонуємо у кримінально-
процесуальному законодавстві України диспозиції окремих норм щодо цих двох слідчих 
дії викласти так: 

“Відтворення обстановки і обставин події: З метою перевірки і уточнення певних 
даних, що мають значення у справі, слідчий за своєю ініціативою або на вимогу сторін 
процесу вправі у присутності понятих, а за необхідності – спеціаліста або експерта та 
інших учасників процесу повністю або частково на місці відтворити обстановку і 
обставини події злочину. 

Слідчий експеримент: З метою встановлення нових і уточнення певних даних у 
кримінальній справі, слідчий за своєю ініціативою або на вимогу сторін процесу вправі у 
присутності понятих, а за необхідності спеціаліста або експерта та інших учасників 
процесу провести практичні дослідні дії чи випробування, що стосуються причин та умов 
реальної можливості виникнення, механізму і послідовності протікання та настання 
наслідків певної події чи її окремих явищ». 
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Анотація. Стаття присвячена основним проблемам визначення місця доменних імен у системі 

об’єктів права інтелектуальної власності. Розглянуто існуючі в науковій доктрині підходи щодо правової 
природи доменних імен. Проведено порівняльний аналіз доменних імен з торговими марками (знаками для 
товарів і послуг), комерційними (фірмовими) найменуваннями та ім’ям фізичної особи.  

Ключові слова: об’єкти права інтелектуальної власності, доменні імена, торговельна марка (знак 
для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування, ім’я фізичної особи. 

Article is devoted to the main problems of determination of the place of domain names in system of objects 
of intellectual property right. It is considered the approaches of rather legal nature of domain names existing in the 
scientific doctrine. The comparative analysis of domain names with trademarks (signs for goods and services), 
commercial (corporate) names and a name of physical person is carried out. 

Keywords: objects of intellectual property right, domain names, trademarks (signs for goods and services), 
the commercial (corporate) name, a name of physical person. 

 
Постановка проблеми. Аналіз наукових досліджень, де порушується проблема 

правового статусу доменних імен у всесвітній мережі Інтернет, засвідчує, що сучасна 
цивілістична наука приділяє недостатньо уваги у цій сфері. 

Доменні імена виступають не тільки як засоби адресації в мережі Інтернет, а й як 
об’єкти цивільного обороту. Маючи складну правову природу, вони схожі на торговельні 
марки (знаки для товарів і послуг), фірмові (комерційні) найменування, імена фізичних 
осіб, що нерідко призводить до правових колізій пов’язаних з правами на доменні імена та 
на інші схожі об’єкти права інтелектуальної власності.  

Вітчизняне законодавство не має єдиного підходу до визначення доменного імені, 
його статусу та приналежності до об’єктів  права інтелектуальної власності, а існуючі 
визначення не розкривають всю багатоаспектність значення доменних імен.  

У науковій доктрині вчені хоч і визначили приналежність доменних імен у системі 
об’єктів цивільних прав до об’єктів права інтелектуальної власності, обґрунтували їх 
сутнісні риси та функціональні ознаки, запропонували удосконалення чинного 
законодавства у цій сфері, однак ці положення так і не були розглянені. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми визначення доменних імен в 
системі об’єктів права інтелектуальної власності досліджували такі вчені, як Калятін В. 
О., Кодинець А. О., Кулініч О. О., Мілютін З. Ю.,  Нестерович С., Серго А. Г. та ін. Однак, 
думки вчених розділися з приводу приналежності доменних імен. Одні ототожнюють 
доменні імена з суміжними об’єктами, такими як фірмове (комерційне) найменування, 
торговельні марки (знаки для товарів і послуг), імена фізичних осіб і вважають, що вони є 
новим засобом індивідуалізації з особливим правовим режимом, інші ж відносять доменні 
імена не до самостійних об’єктів, а до похідних від основних та зазначають, що вони 
прирівнюються до телефонного номеру або поштової адреси. 

Тому метою статті є з’ясування основних проблем визначення доменних імен в 
системі об’єктів права інтелектуальної власності на основі існуючих у науковій доктрині 
підходів щодо правової природи доменних імен.  

Виклад основного матеріалу. Зокрема, у науці цивільного права виділяють три 
підходи до визначення правової природи доменних імен, в тому числі їх місця в системі 
об’єктів права інтелектуальної власності. 

Перший підхід – технічний. Так, Калятін В. О. зазначає, що доменне ім’я є 
словесним позначенням певного ресурсу, яке використовується замість цифрової адреси 
(Internet Protocol) і яке конкретизує шлях до інформаційного ресурсу в 
телекомунікаційному середовищі шляхом адресації до певного вузла Інтернету [4, с. 2]. 

Другий - цивільно-правовий, відповідно до якого Серго А. Г. визначальною 
функцією доменного імені вважає індивідуалізацію інформаційних ресурсів, які належать 
фізичним і юридичним особам у міжнародній мережі Інтернет [12, с. 54]. 
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Третій – змішаний. Одним із прихильників цього підходу є Нестерович С., який під 
доменним ім’ям розуміє унікальне символьне ім’я,  призначене для ідентифікації ресурсів 
в мережі Інтернет і виокремлене в рамках системи адресації, яка визнана національною 
адміністрацією зв’язку в якості стандартної для використання в мережі Інтернет [10]. 

Ми погоджуємося із з думкою прихильників третього підходу щодо визначення 
доменного імені, оскільки саме цей підхід ґрунтовно поєднав у собі як технічні, так і 
правові ознаки доменних імен та у повній мірі розкрив їх правову природу. До того ж, 
Кодинець А. О. вважає, що до засобів індивідуалізації також можливо віднести й інші 
позначення, що застосовуються для ідентифікації у сфері цивільних правовідносин, 
зокрема доменні імена [5]. 

Однак, у науці існує ще одна позиція з приводу правової природи доменного імені. 
Так, Кулініч О. О. зазначає, що коли назвою домену обирається ім’я, фамілія чи псевдонім 
фізичної особи, або комерційне (фірмове) найменування юридичної особи чи словесне 
вираження її торговельної марки (знака для товарів та послуг), доменне ім’я може 
розглядатись не тільки як засіб ідентифікації частини інформаційного простору, але й 
засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та/або юридичних осіб, що має 
похідний характер. У даному випадку, видається, що похідний характер цього 
специфічного засобу індивідуалізації обумовлено його ідентичністю до первинних засобів 
індивідуалізації (імені, фамілії, псевдоніму фізичної особи, найменування, позначення 
юридичної особи тощо) [7, с. 196]. 

Говорячи про місце доменних імен у системі об’єктів права інтелектуальної 
власності, не можна оминути увагою співвідношення доменних імен із суміжними 
об’єктами.  

У науковій доктрині побутує думка, що доменні імена подібні до комерційного 
(фірмового) найменування. Зокрема, Мілютін З. Ю. зазначає, що комерційні 
найменування є досить спорідненими з доменними іменами. Аргументами на користь 
цього часто вважаються виконання доменним ім’ям функції ідентифікації юридичної 
особи, а також цінність доменного імені, що легко запам’ятовується та є інформативним, 
для просовування товарів і послуг за допомогою Інтернет. Вдале доменне ім’я сьогодні 
для комерційної організації є серйозним комерційним активом. Інколи – не менш цінним, 
ані ж товарний знак, або фірмове найменування [8, с. 87].  

Проте, на нашу думку, доменні імена відрізняються від комерційного (фірмового) 
найменування. Адже доменне ім’я ідентифікує в мережі Інтернет, у першу чергу, 
адресний ресурс, за яким, при наявності певної вказівки, можна розрізняти не тільки 
юридичних осіб, а й фізичних осіб, роботи, товари та послуги, що пропонується на 
ресурсі, який зареєстрований під доменним іменем. Та й не завжди доменні імена 
реєструються для досягнення якоїсь комерційної мети, тоді як комерційне (фірмове) 
найменування використовується в цивільного або господарському обігу у комерційних 
цілях. 

Ще однією відмінною рисою між доменним іменем та комерційним (фірмовим) 
найменуванням є строк права на них. Право на комерційне (фірмове) найменування) є 
безстроковим. Тоді як строк права на доменне ім’я визначається публічним договором 
(офертою) про надання платних послуг з реєстрації (делегування) доменного імені та 
може бути продовженим у зв’язку з продовженням строку делегування права на доменне 
ім’я.  

Також доменні імена ототожнюють із таким засобом індивідуалізації учасників 
цивільного обігу, їх товарів, робіт та послуг як торгівельна марка (знак для товарів і 
послуг). 

Говорячи про співвідношення доменних імен із торговельним  марками (знаками 
для товарів і послуг), зазначимо основні чотири функції, наведені Підопригорою О. О., які 
в основному виконують товарні знаки: 
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1) вирізнення товару або послуг серед інших подібних, що перебувають у 
цивільному обороті;  

2) вказівка на походження товару або послуг; 
3) вказівка на певну якість товарів і послуг; 
4) рекламування даного товару і послуг [11, с. 40]. 
Із запропонованих функцій спільною для доменного імені є хіба, що перша: 

доменні імена вирізняють один web-сайт у мережі Інтернет від іншого. При цьому 
доменне ім’я може і не вирізняти товари або послуги серед інших подібних, що 
перебувають у цивільному обороті. Тоді як інші функції торгівельних марок (знаків для 
товарів і послуг) для доменного імені не притаманні.  

Однак за кордоном існує практика реєстрації торговельних марок (знаків для 
товарів і послуг) як доменного імені. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки існує 
навіть спеціальний термін «торгівельна марка-доменне ім’я» [1]. У такому разі доменне 
ім’я виконуватиме всі функції притаманні торгівельним маркам (знакам для товарів і 
послуг).  

Щодо співвідношення доменних імен із іменем фізичної особи, як об’єктом права 
інтелектуальної власності, то варто сказати, що ч. 1 ст. 294 Цивільного кодексу України 
визначає право фізичної особи на ім’я [2],   а ст. 296 закріплює право фізичної особи 
використовувати своє ім’я в усіх сферах своєї діяльності [2]. Виходячи із положень 
зазначених статей, фізична особа має право, зокрема, зареєструвати своє ім’я в якості 
доменного імені. 

 Мороз В. П. ототожнює поняття «ім’я фізичної особи» та «псевдонім». На його 
погляд, таке віднесення імені фізичної особи до об’єктів права інтелектуальної, як і для 
багатьох інших об’єктів, доцільне лише у випадку його комерціалізації, тобто 
використання з метою отримання прибутку [9, с. 245]. 

Доменні імена також, іноді, створюють з метою отримання прибутку, однак це не є 
підставою для ототожнення доменних імен із іменем фізичної особи. 

Варто зазначити особливості співвідношення доменного імені із іменем фізичної 
особи-підприємця. Характерні риси такого співвідношення обумовлені правовою 
природою останнього, оскільки фізична особа-підприємець для ідентифікації себе в 
цивільному обороті, своїх товарі чи послуг використовує власне ім’я, яке, у свою чергу, 
співвідноситься із іншими засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, їх 
товарів та послуг. Зокрема, Кривошеїна І. В. доводить, що фізична особа - суб’єкт 
підприємницької діяльності не може мати фірмове найменування, а може мати комерційне 
позначення, під яким діє в цивільному обороті. Таке найменування фізичної особи 
потрібно розглядати як підвид комерційного найменування [6]. 

Проте, не зважаючи на таке співвідношення, фізична особа-підприємець може на 
загальних підставах зареєструвати своє ім’я в якості доменного імені, адже українське 
законодавство не містить обмежень з даного приводу.  

Щодо співвідношення доменного імені з іменем фізичної особи, то можна 
зазначити, що доменне ім’я подібне до імені фізичної особи настільки, наскільки до будь-
якого іншого засобу індивідуалізації учасників цивільного обороту, тобто виконує 
функцію вирізнення одного інформаційного ресурсу в мережі Інтернет від іншого. 

Отже, підводячи підсумок з приводу співвідношення доменних імен із суміжними 
об’єктами, скористаємося думкою Гладких О. І., яка вважає, що вказані об’єкти можуть 
мати такі подібні ознаки та відмінні риси: 

1. Засоби індивідуалізації і доменні імена володіють комерційною цінністю, права 
на них обороноздатні; 

2. Права на дані об’єкти виникають із моменту відповідної реєстрації; 
3. По відношенню прав на засоби індивідуалізації і доменні імена відсутній 

відповідний певний строк дії, після закінчення якого право втрачається без виникнення 
особливих умов; 
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4. Права на товарні знаки, знаки обслуговування, комерційне позначення (у складі 
підприємства, для індивідуалізації якого таке позначення використовується), доменне ім’я 
можливо передати на договірній основі; 

5. Кожне доменне ім’я абсолютно унікальне (така унікальність породжується 
мережевою необхідністю і технічною неможливістю зареєструвати в одній доменній зоні 
ідентичні доменні імена), у той час як унікальність об’єктів інтелектуальної власності 
відносна і характеризує їх охороноздатність; 

6. Відносно засобів індивідуалізації і доменних імен можлива перевірка на 
унікальність; 

7. Передбачені обмеження у змісті даних об’єктів; 
8. Правовласником засобів індивідуалізації може бути юридична особа або 

індивідуальний підприємець, також можливо спільне правоволодіння (колективний 
товарний знак, найменування місця походження товару, комерційне позначення). 
Власником доменного імені може бути юридична особа, індивідуальний підприємець, 
фізична особа, органи державної влади та місцевого самоврядування (можливий тільки 
один правовласник); 

9. У той час як відносно доменних імен немає обмеження по сфері дії (за винятком 
особливих доменних зон), сфера дії засобів індивідуалізації обмежена підприємницькою; 

10. Територіальні межі дії передбачені для засобів індивідуалізації; при цьому 
незалежно від того, в якому домені зареєстровано доменне ім’я, його використання 
безпосередньо не обмежено, воно може бути доступним з будь-якої держави; 

11.  Функцією засобів індивідуалізації є індивідуалізація юридичних осіб, товарів, 
робіт, послуг і підприємств, однак за певних умовах дану функцію можуть виконувати і 
доменні імена поряд з функцією ідентифікації мережевого ресурсу і технічної функції 
адресації; 

12. Дані об’єкти підлягають реєстрації [3, с. 147-149]. 
Висновки. Під час дослідження було встановлено, що доменні імена не варто 

ототожнювати із суміжними об’єктами, такими як фірмове (комерційне) найменування, 
торговельні марки (знаки для товарів і послуг), ім’я фізичної особи, адже не зважаючи на 
подібні риси, вони все ж таки відрізняються та виконують різні функції.   

Не дивлячись на певні суперечності з приводу віднесення доменних імен до 
об’єктів права інтелектуальної власності, їх все-таки варто вважати самостійними 
об’єктами, а не похідними від основних. Доменні імена є одним із засобів індивідуалізації 
адресного ресурсу в мережі Інтернет.  
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Анотація. Автор розглядає теоретичні і практичні проблеми реалізації формування вищих судових 

інстанцій в Україні, зупиняється на питаннях функціонування трьох вищих спеціалізованих судів, аналізує 
при цьому досвід побудови судової системи в інших країнах, детально розглядає питання правового 
статусу Вищого адміністративного суду України, доцільності існування спеціалізованих адміністративних 
судів.  

Ключові слова: судова влада, судова система, спеціалізоване судочинство, вищі спеціалізовані суди, 
Вищий адміністративний суд України, спеціалізовані суди. 

The author looks more closely at theoretical and practical issues of functioning of Ukrainian highest courts 
system. Particularly, special attention is given to the functioning of several specialized courts. In this circumstances, 
the author analyzes foreign experience concerning court system modeling and considers in some details the issue of 
legal status of Ukraine’s Higher Administrative Court as well as advantages of functioning of administrative 
specialized courts. 

Accordingly, author marks out that existence of this specialized courts in Ukrainian court system resulted 
from active development of scientific researches and Ukraine’s political intentions, which had substantial influence 
on judiciary reform. Intrinsically, from this perspective, Ukrainian public mechanism was institutionally shaped 
with three high governmental bodies, jurisdiction of which encompasses whole territory of Ukraine. Moreover, such 
public authorities play a crucial role in promoting of such principles as hierarchy principle and principle of 
instance jurisdiction. 

With this background, the article has logically-made conclusion about the process and prospects of 
judiciary reform in Ukraine. Thus, it is of utmost importance to emphasize on such fundamental direction as 
structural approach to the state court system according to the constitutional principles of atomized court 
organization. It has been alleged that employing of abovementioned approach depends not only on the level of 
scientifically-theoretic researches, but also on intention of government’s political will. Taking this points together, it 
is possible to talk about specific features of higher specialized courts formation. 

Given the increased focus on aforecited issue, development of court specialization principle became a key 
purpose and direction of judiciary reform in Ukraine. In this vein, such principle of court functioning requires 
further trend analysis and additional law researches.     

Key words: judicial power, judicial system, specialized judicial procedure, high specialized courts, 
Ukraine’s Higher Administrative Court, specialized courts. 

 
Конституювання протягом останніх років трьох вищих спеціалізованих судів у 

судовій системі України стало відчутним результатом судово-правової реформи, 
здійснюваної в Українській державі. У такий спосіб державний механізм України, по суті, 
було організаційно “добудовано” трьома вищими державними органами, юрисдикція яких 
територіально поширювалася на всю територію України і які, своєю чергою, очолювали 
підсистеми відповідних спеціалізованих судових органів на засадах ієрархічності та 
інстанційності.  

Разом з тим, поступальна правова інституціоналізація зазначених вищих 
спеціалізованих судів породила істотну проблему компетенційного розмежування між 
ними, а також між ними і Верховним Судом України як найвищою судовою інстанцією в 
державі. Її розв’язання об’єктивно ускладнювалося конституційною забороною існування 
подвійної касації, що підтверджене відповідним Рішенням Конституційного Суду України 
2010 р. Відтак, законодавець тривалий час перебував на своєрідному “роздоріжжі”, у 
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пошуках оптимальної моделі компетенційної визначеності у статусі вищих 
спеціалізованих судів.  

Зазначене об’єктивно підкреслювало незавершеність судово-правової реформи в 
Україні, зокрема в частині формування та функціонування вищих спеціалізованих судів. У 
результаті проблеми судового устрою із окремих складових сфери судово-правової 
реформи переносилися на макрорівень самої судової системи держави. Адже існуюча 
множина касаційних судів піддавала ризику єдність правозастосування, вимагала 
створення додаткових механізмів узгодження між такими судами і їх відношення до 
права[1]. 

Дискусійний характер відповідних конституційних та законодавчих положень 
відкривав, на наш погляд, досить широкі можливості для подальшої реалізації як 
поміркованих (за глибиною пропонованих законодавчих перетворень), так і радикальних 
стратегій трансформації статусу вищих спеціалізованих судів України.  

Як зауважував з приводу функціонування вищих спеціалізованих судів України 
колишній Голова Верховного Суду України П.П. Пилипчук, конституційне положення 
про вищі суди як вищі органи спеціалізованих судів мало деструктивний характер. 
Наприклад, зазначена норма не давала змоги створити спеціалізовані суди виключно на 
місцевому рівні. Так, ювенальні чи сімейні суди могли б діяти тільки на рівні судів першої 
інстанції. Але якщо ми створимо такі суди на місцевому рівні, відразу ж відповідно до 
Конституції треба буде створювати відповідні апеляційні та вищі суди, що не завжди 
потрібно, але завжди надто дорого. Вказане положення Конституції про вищі суди й 
призвело до розбудови нехарактерної для унітарної держави чотириланкової судової 
системи й до алогічної суцільної спеціалізації всієї системи[2].  

У суспільстві почалася дискусія щодо функціонування вищих спеціалізованих 
судів, яка обумовила відповідний сплеск політичних та законопроектних новел. Відтак, 
постало питання щодо усунення вищих спеціалізованих судів із чинної системи 
судоустрою України. Так, у лютому 2013 р. народними депутатами України С.В. 
Курпілем, Ю.В. Одарченком, А.М. Павловським та О.В. Чорноволенком на розгляд 
Верховної Ради України був внесений проект Закону України «Про ліквідацію Вищого 
адміністративного суду України» (реєстр. № 2349 від 20.02.2013 р.) стосовно ліквідації 
відповідного вищого спеціалізованого суду. Він прямо суперечив статті 125 Конституції 
України та правовим позиціям Конституційного Суду України, викладеним у його 
Рішенні у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України 
«Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції» (справа про повноваження 
державних органів у сфері судоустрою) [3].  

Дещо пізніше, у квітні 2014 р., Пленум Верховного Суду України висловив своє 
бачення того, яких змін має зазнати конституційна модель судочинства. На думку суддів  
Верховного Суду України, слід було вилучити з Конституції України положення про вищі 
спеціалізовані суди та про побудову системи судів загальної юрисдикції за принципом 
спеціалізації[4; 5]. Така позиція Верховного Суду України в цілому узгоджувалася з 
думкою Венеціанської комісії Ради Європи “За демократію через право”, яка зазначає, що 
функціонування в судовій системі трьох вищих спеціалізованих судів, наділених 
касаційними повноваженнями та незалежних один від одного, може призвести до 
численних та складних юрисдикційних колізій[6]. 

Натомість серед науковців можна було зустріти і прямо протилежні думки – 
стосовно необхідності посилення конституційного статусу вищих спеціалізованих судів 
України, наприклад, шляхом фіксації їх назв на рівні Основного Закону держави або 
шляхом надання їм додаткових конституційних повноважень, як наприклад, права 
законодавчої ініціативи[7]. Зокрема, найбільш радикальні сценарії взагалі зводилися до 
ліквідації Верховного Суду України та передачі всієї повноти касаційних повноважень до 
трійки вищих спеціалізованих судів України, [8] або ж навіть створення двох Верховних 
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Судів України, з яких один буде спеціалізований на розгляді адміністративних справ. Так 
чи інакше наголошувалося на необхідності вдосконалення конституційних положень, які 
визначають організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, у рамках 
конституційної реформи, оскільки на думку авторів подібних тверджень, лише в такий 
спосіб Україна зможе забезпечити відповідність судової реформи європейським 
стандартам”[9].  

Одним з останніх кроків у напрямі здійснення судово-правової реформи в Україні 
необхідно визнати створення Президентом України відповідно до Указу 16.10.2014 р. 
№812/2014. Ради з питань судово-правової реформи з правами консультативно-дорадчого 
органу при главі держави. Його основним завдаванням визначено напрацювання 
узгоджених пропозицій з розробки та реалізації в Україні Стратегії реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів. На цю Раду покладався 
обов’язок протягом трьохмісячного строку підготувати та запропонувати для 
затвердження відповідний проект Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів[10]. Таким чином, проведення судово-правової реформи в 
Україні, по суті, отримало “друге дихання” на новому етапі державотворчих процесів. 

Слід зазначити, у цьому контексті, що Міністерством юстиції України 
напрацьовано проект Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів щодо удосконалення засад 
організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів” 
[Станом на 01.11.2014 р. проект ще не був офіційно внесений до Верховної Ради України]. 
Відповідно до проекту пропонувалося вважати Вищими спеціалізованими судами: Вищий 
адміністративний суд України, Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ (частина друга статті 31 проекту). Статтею 32 проекту на вищий спеціалізований 
суд пропонувалося покласти такі повноваження: 1) розгляд справ у касаційному порядку 
згідно з процесуальним законом; 2) вирішення питань про належну підсудність справи у 
випадках, визначених процесуальним законом; 3) аналіз судової статистики; 4) 
узагальнення судової практики з метою забезпечення однакового застосування принципів 
і норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції; 5) здійснення інших 
повноважень, визначених законом. Водночас на Вищий адміністративний суд України у 
випадках, визначених процесуальним законом і пов’язаних з необхідністю 
якнайшвидшого досягнення юридичної визначеності у спірних правовідносинах, 
передбачалося покласти повноваження з розгляду справ як суду першої або апеляційної 
інстанції.  

Відповідно до пропонованого проекту Закону також планувалося  ліквідувати 
Вищий господарський суд України, а саму систему господарських судів підпорядковувати 
Вищому спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. При 
цьому такий “укрупнений” та реформований Вищий суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ мав бути утворений шляхом реорганізації Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ і Вищого господарського суду 
України і розпочати свою діяльність з 01.01.2015 р. [11]  

Як видається, зазначений проект Закону змістовно віддзеркалював досить давню 
дискусію довкола існування спеціалізованих господарських судів в Україні, коли одні 
фахівці (Р.О. Куйбіда[12; 13], І.Б. Факас[14]) наполягали на реорганізації всіх 
господарських судів у цивільні, тоді як інші (О.А. Беляневич[15], В.В. Костицький[16] 
А.Й. Осетинський[17], Д.М. Притика[18], О.В. Щербанюк[19],) заперечували необхідність 
такої реорганізації. У даному випадку автори радикального проекту пропонували, 
залишивши систему господарських судів на рівні першої та другої інстанцій, ліквідувати 
Вищий господарський суд України, передати його повноваження Вищому 
спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.   

Така передбачена законопроектом реорганізацієя, з нашої точки зору, порушувала 
не лише елементарну логіку (адже система господарських судів як така залишається, 
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просто її горішній “щабель” мав би надалі посідати чомусь Вищий спеціалізований суд з 
розгляду цивільних та кримінальних справ), але і суттєво ускладнювала доступ громадян 
та юридичних осіб до правосуддя. Адже надмірно перевантажений вищий спеціалізований 
суд, в якому розглядатимуться не лише цивільні та кримінальні справи, а ще й  
господарські справи, по суті, перетвориться на новітній аналог Верховного Суду України 
дореформенного періоду, в якому, як відомо, накопичувалися сотні тисяч судових справ, 
які роками чекали свого касаційного розгляду.  

До того ж, як слушно зауважує О.М. Пасенюк, “під час реорганізації системи судів 
державі необхідно бути обережною, щоб  не допустити  ущемлення права на судовий 
захист ні опосередковано (коли процесуальні норми залишаються незмінними), ні 
безпосередньо (коли організаційні зміни поєднуються із процесуальними). Щоб виконати 
це завдання, крім власне базових організаційних принципів – територіальності та 
спеціалізації, необхідно враховувати ще й загальні вимоги щодо судового процесу, 
зокрема ефективності...” [20]. 

Втім, як випливає з аналізу законопроектних новел, даний проект закону все ж не 
виключав поміркованого варіанту судово-правової реформи щодо вищих спеціалізованих 
судів, передбачаючи не їх тотальну ліквідацію, а лише зменшення їхньої кількості з трьох 
до двох, а також перегляд відповідних повноважень цих судових органів. Водночас 
передбачалося суттєве посилення статусу Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ шляхом концентрації в його руках ряду 
повноважень, нині належних Вищому господарському суду України. 

Тут цікавою виглядає думка М.В. Оніщука, що при виборі оптимальної судової 
системи “уникнути чотириланковості буде важко, зважаючи на систему судового устрою, 
що історично склалася, а триланковість буде пов’язана з руйнацією усталених судових 
підсистем, які в основному виконують покладені на них функції”[21].  Надалі ця проблема 
була дуже легко вирішена, а ухвалені Верховною Радою України за пропозицією 
Президента України зміни до Конституції України та законодавства про судоустрій 
обумовили ліквідацію трьохланкової системи вищих спеціалізованих судів в Україні, що 
надалі буде ще предметом уважного дослідження. 

Отже, підсумовуючи викладене, зауважимо, що, як засвідчує аналіз змісту, 
перебігу та перспектив судово-правової реформи в Україні, одним з її суттєвих напрямів і 
тенденцій було і залишається структурування судової системи держави відповідно до 
конституційних принципів організації судів. Таке структурування передбачає, зокрема, 
формування вищих спеціалізованих судів.  

При цьому саме розвиток принципу судової спеціалізації став в Україні одним з 
важливих завдань і напрямів судово-правової реформи, визначаючи її особливості та 
спрямовуючи відповідні законодавчі зусилля. Зокрема, у ході її проведення були створені 
підсистеми господарських та адміністративних судів як спеціалізованих судів на чолі з 
відповідними вищими спеціалізованими судами[22].   

Водночас зазначені процеси відбувалися під відчутним впливом як об’єктивних, 
так і суб’єктивних чинників, зокрема відображали стан і готовність держави до 
сприйняття запровадження до системи її органів нових органів державної влади, які 
покликані були суттєво змінити “абрис” самої судової системи.  

При цьому, якщо на перших етапах судово-правової реформи перевагу набув 
поміркований підхід (створення лише Вищого господарського суду України), то надалі 
погляди законодавця еволюціонували вбік усвідомлення необхідності законодавчого 
закріплення множинності вищих спеціалізованих судів. Це віддзеркалювало абсолютно 
інший концептуальний підхід, який умовно можна назвати радикальним і який 
передбачав, своєю чергою, суцільну спеціалізацію судової системи із формуванням на 
чолі відповідних спеціалізованих ланок судів вищих спеціалізованих судів як судів 
касаційної інстанції (хоча роль цих судів не вичерпувалася лише повноваженнями 
касаційного характеру).  Нагадаємо, що перші ідеї такого підходу були вміщені у 
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Концепцію судово-правової реформи в України 1992 року. У зв’язку з цим дедалі більше 
актуалізувалося питання статусно-компетенційного співвідношення новосформованих 
вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України як найвищої судової інстанції в 
Українській державі.  

Разом з тим, критичні застереження щодо процесів нівелювання самостійності 
судової влади, її підпорядкування виконавчій владі, поглинання судової влади тощо 
подекуди екстраполюються фахівцями і на існування вищих спеціалізованих судів, 
функціонування яких багато в чому не виправдало сподівань на запровадження системи 
авторитетного, доступного, швидкого та ефективного правосуддя. Зокрема, вкотре 
пропонуються радикальні ідеї щодо запровадження єдиного на всю державу суду 
касаційної інстанції, що, звичайно ж, виглядає неможливим за умови існування 
конституційного інституту вищих спеціалізованих судів саме як судів касаційної 
інстанції[23].  

Тож істотною вбачається загроза радикального перегляду конституційно 
встановленого принципу спеціалізації судової влади та, у цьому контексті, повної 
ліквідації інституту вищих спеціалізованих судів як такого (що, звісно, не можна 
реалізувати інакше, ніж шляхом внесення змін до Конституції України), тобто по суті 
судової контрреформи[24; 25]. Відтак, нині з порядку денного досі не зняте суміщення 
судово-правової реформи та подальшого докорінного конституційного реформування в 
державі, зокрема в частині визначення конституційних основ судоустрою, що і обумовило 
докорінне реформування системи судоустрою держави загалом і підсистеми вищих 
спеціалізованих судів України зокрема.  

Разом з тим, в Україні і на сучасному етапі пропонуються і більш помірковані 
варіанти судово-правової реформи, що передбачають, зокрема, перегляд кількості та 
функціональної спрямованості окремих вищих спеціалізованих судів України з метою 
оптимізації їхньої діяльності та запровадження більш доступного і ефективного 
правосуддя.  

За таких обставин – і в першу чергу з огляду на незавершеність судово-правової 
реформи в державі – досить корисною та актуальною виглядає також ідея використання та 
засвоєння відповідного зарубіжного досвіду щодо формування та функціонування вищих 
спеціалізованих судів.  
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Анотація. Метою даної статті є розгляд питань, пов'язаних з проблемами реалізації деяких 

принципів судочинства, що визначені в Конституції України. В дослідженні наводиться загальне 
визначення поняття «принципи правосуддя» та їхні характеристики. 

Автором статті досліджено, що верховенство права прийнято вважати ідеальним принципом, 
адже воно означає кінцеву мету, те, до чого слід прагнути (верховенство прав і свобод людини в державі 
та суспільстві), а також вимагає від держави втілення у законодавство і правозастосування засад 
природного права (ідей соціальної справедливості, свободи, рівності тощо). У зв'язку з вищенаведеним 
необхідно зазначити, що реалізація даного принципу в судочинстві України має загальний характер і 
повинна вирішуватись у контексті судової реформи в Україні. 

У статті проаналізовано ще один конституційний принцип судочинства в Україні – принцип 
повного фіксування судового процесу технічними засобами. Він розглядається як складова принципу 
гласності (відкритості) судового процесу, проте Конституційний Суд України в Рішенні від 8 грудня 2011 
р. висловив правову позицію, згідно з якою він є самостійною засадою судочинства. Теоретичне формування 
та практичне застосування цього принципу у судочинстві України розпочалося ще за радянських часів, але 
на той момент він мав факультативний характер. 

Summary. The aim of this article is to examine issues related to the problems of enforcement of some 
justice principles, as it was defined in the Constitution of Ukraine. The research provides a general definition of the 
term "principles of justice" and their characteristics. 

The author considers that due to the adoption of the Constitution of Ukraine most regulatory principles 
including justice and the «rule of law» principle were legalized. This means that they are to be applied in all areas 
of law relations in the Ukrainian state. 
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The paper considers that the «rule of law» principle in Ukraine is new and therefore it is very often not 
taken as a mandatory standard, including the field of justice. Recognition of the «rule of law principle» in Ukraine 
indicates harmonizing national legal system with European legal doctrine. 

The author of the article investigates that the «rule of law» principle is considered to be an ideal principle, 
because it means the ultimate goal, something that should be sought (the supremacy of human rights in the state and 
society), and requires embodiment in legislation and enforcement of the natural law principles (ideas of social 
justice, freedom, equality, etc.). Thus, implementation of this principle in legal proceedings in Ukraine has a 
universal character and should be regarded in the context of judicial reform in Ukraine. 

The article analyzes another constitutional principle of justice in Ukraine - the principle of full trial 
recording hardware. It is considered to be a part of the principle of the trial transparency (openness), but the 
Constitutional Court of Ukraine in the Decision of 8 December 2011 expressed the legal position according to 
which it is an independent principle of justice. Theoretical development and practical application of this principle in 
legal proceedings started in Ukraine during the Soviet times, but at that time it was optional. 

 
Реалії сьогоднішнього правового життя в Україні такі, що ми стоїмо перед важким 

та серйозним завданням переходу від доктрини правового нормативізму до реалістичної 
концепції права. Сьогодні остання, більш повно відображає потреби розвитку правової 
системи України та її інститутів і галузей права, оскільки, юридичній притаманні 
практиці менш традиційні нормативні підходи, а більше пристосовані до практичної 
діяльності, конкретизовані та якісніші правові засоби. Тому важливу роль у становленні 
теорії правового реалізму на сьогоднішній день відводиться Конституційному Суду 
України і судам загальної юрисдикції, оскільки, їх практична діяльність стає 
негласнимджерелом права в Українській державі. 

Окремі питання поставленої проблеми було досліджено такими вченими, як: 
Аверьянов В. Б., Рабінович П. М., Кампо В. М., Рижков Г., Ерліх Є., Тертишник В. М., 
Козюбра М. І., Бондаренко І. Б., Бойко В. Ф., Бринцев В. Д., Бараннік Р. В., Гель А. П., 
Тимченко С. М. 

На сьогоднішній день судова система в Україні страждає від проблем, що несе в 
собі реалістична концепція судочинства, а саме: її принципів, стадій та видів провадження 
та їх учасників, а також правозастосування. Як приклад, можна навести ситуації, коли 
суддям важко знаходити наукові та методологічні матеріали для підготовки модельного 
проекту рішення, а тим паче для вирішення конкретних проблем конкретної справи. Для 
порівняльної статистики варто зазначити, що Конституційний Трибунал Польщі за рік в 
середньому приймає приблизно 50-60 рішень, в Словацькій республіці Конституційний 
суд ухвалює орієнтовно 80-90 рішень на рік, а в Україні Конституційний суд ледве 
дотягує до 30 рішень на рік. На нашу думку, в таких країнах як Польща та Словаччина в 
своїй діяльності спираються на реалістичну доктрину права, що розробляється авторами-
конституціоналістами в десятках монографій, сотнях статей, які тим самим сприяють 
органам конституційної юстиції у розв'язанні проблем, що виникають у їхній діяльності. 

Виникає питання, для чого нашим судам необхідні такого роду наукові розробки? 
Це дозволить стати українській академічній юридичній, науці на рівень ближче до 
практичних потреб Конституційного Суду і судів загальної юрисдикції, а також 
пришвидшить її позитивний вплив на парламентську, адміністративну і муніципальну 
практику. 

Метою даної статті є розгляд (дослідження) питань пов'язаних з проблемами 
реалізації деяких принципів судочинства, що визначені в Конституції України. Найменш 
правильним було б передруковування ст. 129 Конституції України та детальний її аналіз. 
Так, напевно, зробив би кожний, кому байдуже правосуддя, а особисто той – хто, як 
юрист, не збирається розуміти для чого нам потрібні ці принципи. Згідно ст. 129 
Конституції можна дати визначення принципів правосуддя. Принципи правосуддя – це 
закріплені в Конституції України та інших законах основні керівні положення, правила, 
вимоги і дії найбільш загального характеру, що виражають демократичну сутність 
українського правосуддя і створюють єдину систему, визначають організацію і діяльність 
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судових органів і слугують виконанню завдань, які стоять перед державою і 
законодавством.  

Принципи правосуддя забезпечують організацію і діяльність судів і реалізуються 
як принципи-правила в конституційному, цивільному, кримінальному, адміністративному, 
господарському судочинстві. Вони реалізуються, як в окремих матеріальних нормах, так і 
в процесуальних нормах права. 

Виходячи з того, що принципів судочинства існує більше, ніж ті, що зазначені у ст. 
129 Конституції України, ми розглянемо лише деякі з них, реалізація яких є наріжним 
каменем у судочинстві України. 

Традиційно, Україну відносять до країни з романо-германською правовою 
системою, хоча сьогодні можна з упевненістю сказати, що вона поповнюється 
принципами а елементами англосанконської правової сім'ї. Як приклад, варто зазначити 
рішення Конституціного Суду України від 2 листопада 2004р. № 15-рп/2004 у справі за 
конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції 
(конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу (справа про призначення 
судом більш м'якого покарання)[1] в якому Суд дав тлумачення принципу верховенства 
права саме в дусі англосаксонської правової традиції.[2] 

У зв'язку з прийняттям Конституції України було нормативно оформлено принцип 
верховенства права. Він знайшов своє законодавче закріплення у ст. 8 Конституції 
України "В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України 
має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на 
основі Конституції України і повинні відповідати їй". Це означало, що він підлягає 
застосуванню у всіх сферах правовідносин в Українській державі. Своєрідним 
продовженням нормативного оформлення реалізації цього принципу стало визначення в 
розділі II Конституції України розгорнутої системи прав і свобод людини та громадянина, 
яка відповідає всім міжнародним стандартам у галузі прав людини, а також безпосереднє 
закріплення у ст. 55 визнання юрисдикції Європейського суду з прав людини вищими за 
юридичною силою за рішення національних судів.[3] 

Проте принцип верховенства права для України є новим і тому дуже часто не 
сприймається як загальнообов'язкова норма, в тому числі у сфері правосуддя. В країнах 
Європейського Союзу основоположними засадами є особа, честь, гідність, порядок, 
нормативність, суспільне благо, а в Україні у пріоритеті обов'язків особи перед її правами 
в державі.[4] Тому, як зазначає В. Б. Авер'янов, і донині на доктринальному рівні багато 
юристів не вбачають різниці між верховенством права і верховенством закону.[5] Але 
закони і підзаконні правові акти не завжди відповідають критеріям справедливості та 
гуманізму, оскільки, в деяких випадках у них на шкоду загально соціальним потребам 
закріплюється пролобійований державний чи корпоративний інтерес. 

Визнання в Україні принципу верховенства права вказує на гармонізацію 
національної правової системи із європейською правовою доктриною, оскільки термін 
"верховенство права" походить з англійської мови (від словосполученняtheruleoflaw) і 
означає "панування права". Ця категорія залишається одним із найпрогресивніших 
здобутків цивілізаційної історії всього людства у сфері регулювання суспільних 
відносин.[6] 

Вперше це поняття застосував у XIX ст. британський юрист А. Дайсі. У той час, у 
Великобританії, верховенство права розуміли як панування в державі судових рішень, 
прецедентного права, що зумовлювалося особливостями загальної системи права. Проте 
найбільшого розвитку теорія верховенства права досягла в країнах континентальної 
системи права (Франція, Німеччина, Нідерланди та ін.). Під впливом політико-правових 
доктрин, обґрунтованих ідеологами епохи Просвітництва (Ж.-Ж. Руссо, Ш. Л. Монтеск'є 
та ін.), почало формуватися усвідомлення верховенства права як верховенства природних 
прав і свобод особи.[7] 
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Верховенство права прийнято вважати ідеальним принципом, адже воно означає 
кінцеву мету, те, до чого слід прагнути (верховенство прав і свобод людини в державі та 
суспільстві), а також вимагає від держави втілення у законодавство і правозастосування 
засад природного права (ідей соціальної справедливості, свободи, рівності тощо).[8] Але 
дуже часто даний принцип не знаходить своєї практичної реалізації в повному обсязі, 
оскільки, зазвичай на заваді цьому стоять конфлікти інтересів осіб, які перебувають при 
владі, особливості бюрократичного апарату, конкуренція між окремими приватними 
інтересами у суспільстві та державі в цілому тощо. Зазначені та багато інших чинників, у 
тому числі зовнішніх (наприклад, відсутність реформ, репресивна спрямованість 
діяльності суміжних державно-правових інститутів – прокуратури, органів дізнання і 
досудового слідства, пенітенціарних установ) зумовлюють значні труднощі в 
утвердженні верховенства права в діяльності судової влади.[9] 

В зв'язку з вищенаведеним необхідно зазначити, що реалізація даного принципу в 
судочинстві України має загальний характер і повинна вирішитись у контексті судової 
реформи в Україні. Для досягнення цієї мети потрібно поліпшити конституційно-правове 
регулювання основ організації та практичної діяльності судової влади в Україні, а саме 
визначення в Конституції: права особи на справедливий суд протягом розумного строку 
незалежним і неупередженим судом; верховенства права однією із засад судочинства, 
можливості постановлення суддями рішень на основі цього конституційного принципу; 
гарантій фінансування потреб судів на рівні, не нижчому за фактичні потреби на 
процесуальну діяльність, узгодження проекту видатків на функціонування судової влади 
з органами суддівського самоврядування.[9] 

Вважаємо за необхідне також закріпити на конституційному рівні право 
громадянина України на подання конституційної скарги, оскільки на сьогоднішній день 
останні звертаються з такими скаргами до судів загальної юрисдикції, які не компетентні 
та не мають права вирішувати питання судового захисту конституційних прав і свобод 
особи при їх порушенні під час виконання своїх функцій вищими суб'єктами державної 
влади. 

Ще одним конституційним принципом судочинства в Україні, що пройшов свій 
тернистий шлях до становлення та укорінення є принцип повного фіксування судового 
процесу технічними засобами. 

В українській юридичній науці цей принцип розглядається як складова принципу 
гласності (відкритості) судового процесу, проте Конституційний Суд України в Рішенні у 
справі про фіксування судового процесу технічними засобами від 8 грудня 2011 р. № 16-
рп/20112 (далі — Рішення) висловив правову позицію, згідно з якою повне фіксування 
судового процесу технічними засобами є самостійною засадою судочинства (абзац 
другий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини).[10] В тексті даного рішення 
Конституційний суд сформулював важливі правові позиції, що є безкомпромісними з 
точки зору на межі та дії принципу повного фіксування судового процесу технічними 
засобами. 

Теоретичне формування та практичне застосування даного принципу у 
судочинстві України розпочалося ще за радянських часів, але на той момент він мав 
факультативний характер. Так Постановою КПРС та Ради Міністрів СРСР від 30 липня 
1970 р. "Про заходи з покращення роботи судових та прокурорських органів" було 
передбачено систему заходів з удосконалення діяльності судових органів, зокрема й для 
більш широкого використання технічних засобів у судовій практиці. Трохи згодом в 
лютому 1978 р. Пленум Верховного Суду СРСР в постанові "Нова Конституція СРСР та 
завдання з подальшого удосконалення судової діяльності" звернув особливу увагу судів 
на необхідність "вживати заходи щодо подальшого підвищення культури судочинства, 
впровадження наукової організації праці, використання технічних засобів". В листопаді 
1977 р. відбулася перша Всесоюзна науково-практична конференція "Впровадження 
науково-технічних засобів та наукових рекомендацій в практику розслідування та 
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судового розгляду кримінальних справ"[11], яка сприяла розвиткові ідеології фіксування 
судового процесу технічними засобами. 

В працях юридичних науковців "фіксування судового процесу технічними 
засобами" розуміється процесуальна форма; це фіксування застосовується разом із 
веденням протоколу судового засідання.[12] Також словосполучення "фіксування 
судового процесу технічними засобами" визначається також як процес‚ форма 
закріплення інформації про хід судового розгляду відповідних справ.[13] Деякі автори 
зазначають, що фіксування судового процесу технічними засобами забезпечує: наявність 
повних і достовірних даних‚ пов'язаних з ходом судового засідання; дає змогу об'єктивно 
і всебічно відображати подання сторонами доказів‚ клопотань‚ заяв‚ а також – заперечень 
проти клопотань і доводів інших учасників‚ надання пояснень‚ доказів‚ висловлювання 
міркувань з питань‚ що виникли в ході судового розгляду тощо; відображає результати 
судового засідання.[13] 

Отже‚ фіксування судового процесу технічними засобами фактично забезпечує: 1) 
дисциплінованість і відповідальність як учасників судового процесу у справі, так і суддів; 
2) можливість запобігати порушенням порядку вчинення процесуальних дій; 3) 
додержання законності та інших засад судочинства в судових засіданнях; 4) 
неупереджене ставлення суддів до учасників судового процесу.[14] 

Оскільки, принцип повного фіксування судового процесу технічними засобами 
визначений у п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України, то він є нормою прямої дії. 

Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 48 Цивільного процесуального кодексу України на 
секретаря судового засідання покладається обов'язок забезпечувати фіксування судового 
засідання технічними засобами. Дана норма більш детально розписана у главі 5 цього 
Кодексу — "Фіксування цивільного процесу", а саме у ст. 197 та ст. 199, які в повному 
обсязі тлумачать фіксування судового процесу технічними засобами та відносини, які 
при цьому виникають.[15] 

За аналогією питання нормативного забезпечення принципу повного фіксування 
судового процесу вирішено і в адміністративному судочинстві, за допомогою закріплення 
даного принципу у ч.6 ст. 12, ст.41, п.3 ч. 1 ст. 63 та ст. 126 Кодексу адміністративного 
судочинства України 2005 р. (зі змінами та доповненнями).[16] 

Також згідно з ч.6, ст.12 та ч.1 ст.41 Кодексу адміністративного судочинства 
України,[17] а також ч. 2 ст. 197 Цивільного процесуального кодексу України[18] 
передбачено, що в разі нез'явлення в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у 
справі, чи у разі, якщо розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть 
участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального 
технічного засобу не провадиться. 

Проте, в господарському судочинстві у ч.3 ст. 44 та ч.ч. 7,8,9,10 ст. 811 
Господарського процесуального кодексу встановлено лише частково правове регулювання 
принципу повного фіксування судового процесу технічними засобами. Враховуючи вище 
зазначені норми можна прийти до висновку, що можливість фіксування судового процесу 
в касаційній інстанції прямо не передбачено; воно може проводитись лише "на вимогу 
хоча б одного учасника судового процесу в суді першої чи апеляційної інстанції при 
розгляді справи по суті або за ініціативою суду здійснюється фіксування судового процесу 
з допомогою звукозаписувального технічного засобу".[19] 

Така сама ситуація виникала в кримінальному судочинстві до 20.11.2012 р., 
оскільки відповідно до ч.9 ст.362 Кримінально-процесуального кодексу 1960 р. протокол 
судового засідання та фіксацію технічними засобами перебігу судового процесу в 
апеляційному суді вели лише в разі проведення на ньому судового слідства.[20] 

Деякі з вищезазначених положень були оскаржені до Конституційного суду 
України, проте вони не були визнані неконституційними, оскільки останній застосував 
принцип верховенства права, який визначається через принцип співмірності між 
інтересами громадян та судочинства.[21] 
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Проте в даному рішенні Конституційного суду України останній розглянув 
конституційне звернення юридичної особи приватного правапро тлумачення положення п. 
7 ч.3 ст. 129 Конституції України про повне фіксування судового процесу технічними 
засобами. 

Дане рішення є дуже важливим у практиці Конституційного Суду України з 
огляду на те, що в ньому останній фактично гарантував реалізацію права громадян на 
фіксацію судового процесу технічними засобами. Відомо, що Конституційний Суд 
України, тлумачачи зазначене положення української Конституції, встановив наявність 
прогалини в законодавчому регулюванні щодо фіксування судового процесу технічними 
засобами в господарському суді касаційної інстанції. Прийнявши Рішення, Суд 
забезпечив верховенство Конституції України та захистив це право громадян, а саме 
зобов'язав Вищий господарський суд України на підставі п. 7 ч.3 ст. 129 Конституції 
України як норми прямої дії здійснювати повне фіксування судового процесу технічними 
засобами.[13] 

Отже, необхідно зазначити, що Конституційний суд України тлумачив 
Конституцію України з урахуванням потреб суспільства та реального розвитку 
правовідносин. 

Даним рішенням, на нашу думку, було вирішено майже всі колізійні питання що 
стосувалися реалізації принципу повного фіксування судового процесу технічними 
засобами. Це в свою чергу свідчить про те, що наші судові органи поступово переходять 
від доктрини правового нормативізму до реалістичної концепції права. На думку автора 
саме дане рішення Конституційного Суду України з викладеними у ньому правовими 
позиціями сприяли впровадженню нових засобів фіксації судового процесу технічними 
засобами, а саме застосування в судовому процесі, зокрема, засобів 
відеоконференцзв'язку. Також дане рішення підштовхує суддів судів загальної 
юрисдикції до розуміння того, що наявність прогалин у процесуальному законодавстві не 
може бути підставою для відмови судом у захисті прав громадян, тобто перешкодою у 
реалізації ними своїх прав у судовому процесі, оскільки відповідно до положення 
зазначеного Рішення суди загальної юрисдикції у зв'язку з наявністю прогалин у 
процесуальному законодавстві повинні керуватися основними засадами судочинства, а 
отже безпосередньо принципами закріпленими у Конституції України 
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Грицик А.С. Особливості укладення договору факторингу 

УДК 346.34  
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ 

Грицик А.С.  
Анотація. У роботі розглянуто поняття, суттєві умови та особливості укладення договору 

факторингу, права та обов’язки сторін вказаного правочину, проблеми, що виникають у правозастосовній 
практиці та шляхи їх вирішення. Актуальність дослідження полягає у зосереджені уваги сторони 
вказаного правочину на наявність обставин, що можуть стати підставою визнання договору факторингу 
недійсним та отримання матеріальних збитків стороною (сторонами) правочину. Мета дослідження – 
надання рекомендацій стовно правильного застосування норм матеріального права при укладенні договорів 
факторингу.  

Ключові слова: договір факторингу, права, обов’язки, суттєві умови, особливості, проблеми. 
Grytsyk A.S. Features of factoring contract 
This article examines the concepts and features of essential conditions of the contract of factoring, rights 

and obligations of specified deed, problems that arise in enforcement practice and their solutions. Relevance of the 
research is to focus attention for the circumstances that may provide invalidating of factoring contract and 
obtaining material damage by party (parties) of transaction. The aim is to give recommendations concerning 
application of material law in the contract of factoring.  

Keywords: factoring contract, rights and duties, essential conditions, features, problems. 
 
Постановка проблеми. Договір факторингу розглядається сьогодні як один із 

основних видів фінансового посередництва. Цей правочин недостатньо вивчений в 
юридичній науці та врегульований на законодавчому рівні. Вказане являється підґрунтям 
виникнення зловживань сторонами договору факторингу своїми правами та обов’язками, 



42 
 

створення ними несприятливих умов при виконання покладених вказаним правочином 
зобов’язань, ототожнення подібних за змістом зобов’язань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній юридичній науці приділяється 
належна увага проблемам укладення договору факторингу та перешкодам, що можуть 
виникнути при їх виконанні, а також запобіганню зловживанню сторонами правочину 
своїми правами та обов’язками, котрі належним чином на законодавчому рівні не 
врегульовані. Окремі питання правового регулювання цього правочину досліджувались у 
дисертаційних та монографічних  роботах Безклубого І.А., Бєлова В.А., Брагінського М.І., 
Вітрянського В.В., Внукової Н.М., Єфімової Л.Г., Кота О.О., Краська І.О., Новосьолової 
І.О., Чапічадзе Я.О. тощо. 

Дослідження проблем договору факторингу започатковані такими вітчизняними 
дослідниками як Аляб'єва Н., Верес І., Малимоненко Р., Сальнікова Г., Тараба Н. та ін. 

Не зважаючи на ці доробки вчених, цілісного аналізу договору факторингу як 
правового інструменту ще не було проведено, а тому, функціональний аналіз вказаного 
правочину, з огляду на все більший розвиток зобов’язальних правовідносин, залишається 
актуальним завданням. 

Ціллю статті – є визначення суттєвих умов договору факторингу, взаємних прав та 
обов’язків сторін вказаного правочину, зазначення ризиків, котрі можуть бути спричинені 
в результаті укладення договору факторингу, а також вказати на приклади неправомірної 
поведінки сторін договору по відношенню один до одного. 

Варто зазначити, що фінансова діяльність суб'єктів господарювання включає, 
зокрема, грошове та інше фінансове посередництво [6, ч. 2 ст. 333]. 

Фінансове посередництво здійснюється у вигляді надання фінансових послуг. 
Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг", до фінансових послуг належить, зокрема, 
факторинг [12, п. 11 ч. 1 ст. 4]. 

Термін "факторинг" у перекладі з англійської означає "посередник" [1, с. 50] та 
являє собою оплатне відступлення прав вимоги, відносно нову договірну форму із 
спеціальним суб’єктним складом. 

Договір факторингу в українському законодавстві вперше був врегульований 
главою 73 Цивільного Кодексу України (Далі ЦК України) та статтею 350 Господарського 
Кодексу України (Далі ГК України). Однак, таке правове регулювання потребує 
подальшого удосконалення. Це спричинює актуальність наукового дослідження 
дискусійних питань правової природи договору факторингу, зокрема, питання про його 
зміст, суттєві умови, суб’єктний склад, їх правовий статус тощо [5, с. 98]. 

Всі визначення договору факторингу, котрі зустрічаються в українському 
законодавстві, зводяться до тлумачення – фінансування  під відступлення права грошової 
вимоги.  

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону України "Про банки та банківську діяльність", 
факторинг – це придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за 
поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та 
прийом платежів [9, п. 3 ч. 1 ст. 49].  

Подібне визначення закріплене у ст. 1077 ЦК України, за яким за договором 
факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в 
розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором 
спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити фактору своє право грошової 
вимоги до третьої особи (боржника) [15, ст. 1077]. Вказана  стаття закріплює право 
клієнта відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення 
виконання його зобов'язань перед фактором. Щодо зобов’язань фактора – то за вказаним 
правочином може передбачатись надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою 
вимогою, право якої він відступає. 
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Договір факторингу за своєю правовою природою є відплатним, двостороннім, 
казуальним, та, в залежності від узгоджених умов, – реальним або консенсуальним.  

Факторинг слід розглядати, як різновид договору про фінансові послуги, або, в 
силу глави 47 ЦК України – його можна вважати комерційним різновидом звичайної цесії 
[1, с. 51]. 

В економічній літературі превалює думка, що факторинг є торгівлею боргами [2, с. 
30-36; 8, с. 34-38]. 

Суттєві умови договору факторингу та правові наслідки за порушення його 
положень закріплені у ст.ст. 1078-1084 ЦК України.  

Так, сторонами у договорі факторингу є фактор (банк або інша фінансова установа, 
яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції) і клієнт (фізична 
або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності) [15, ст. 1079]. 

Предметом договору факторингу може бути наявна вимога (право грошової 
вимоги, строк платежу за якою настав), а також майбутня вимога (право вимоги, яке 
виникне в майбутньому) [15, ст. 1078]. 

Фінансування прийнято вважати предметом договору факторингу, специфічною 
ознакою якого є те, що воно здійснюється фактором під відступлення клієнтом права 
вимоги, та передбачає:  

– передачу фактором грошових коштів в розпорядження клієнта з обов’язком 
їхнього повернення (з метою підтвердження належного виконання зобов’язання). [15, ч. 2 
ст. 1077]. 

– передачу фактором грошових коштів у розпорядження клієнта (у власність) 
[15, ст. 1077]. 

Фінансування під відступлення права грошової вимоги може відбуватися через 
дисконтування суми боргу, яку відступив клієнт фактору, тобто, фактор передає клієнту 
суму фінансування меншу ніж розмір грошової вимоги до боржника, яку він отримав від 
клієнта [14, с. 78]. 

В юридичній літературі договір факторингу класифікують залежно від порядку 
оплати боргових вимог (договори факторингу з попереднім фінансуванням та з 
фінансуванням на певну дату) або за способом фінансування фактором клієнта. 

Договір факторингу з попереднім фінансуванням передбачає негайну оплату 
розрахункових документів клієнта, як тільки їх буде надано фактору. Попередня оплата 
100 % суми допускається у виняткових випадках. Для уникнення ускладнень при 
виникненні спорів і помилок у розрахунках вона може здійснюватись частково (80 %). 
Головною перевагою такого виду оплати є те, що її розмір є фіксованим процентом суми 
боргових вимог. 

За договором факторингу без попереднього фінансування фактор зобов’язується 
оплатити передані йому клієнтом розрахункові документи на визначену та зафіксовану у 
договорі дату. Перевага для клієнта полягає у тому, що він знає точну дату одержання 
коштів і тому має можливість планувати свою діяльність [5, с. 98]. 

Оскільки законодавчо не визначені спеціальні правила щодо моменту передачі 
фактором клієнту грошових коштів, то порядок фінансування (попередня оплата або 
оплата на певну дату) визначається сторонами у договорі. 

Вимога, яку відступає клієнт в межах договору факторингу має такі ознаки: 
– Є лише грошовою, вираженою у національній валюті України чи в іноземній 

валюті; 
– Може бути або наявною, тобто такою, термін платежу за якою настав, або 

майбутньою, яка виникне з часом [15, ст. 1078]. 
– Має бути дійсною [15, ч. 1 ст. 1080; ч. 2 ст. 1081]. 
– Має бути належним чином індивідуалізованою (конкретизованою) [7, с. 

590]. 
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– Для відступлення права вимоги в рамках договору факторингу. Як правило, 
не потрібно здійснювати жодного особливого акту. Вимога вважається такою, що 
передана фактору, автоматично після здійснення ним наступної партії фінансування. 

Додатковим предметом досліджуваного правочину можуть бути також послуги 
фактора, пов’язані із грошовою вимогою право якої відступається [15, ч. 2 ст. 1077]. 
Наприклад, послуги із ведення бухгалтерського обліку. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1077 ЦК України, ч. 1 ст. 350 ГК України, фінансування під 
відступлення права грошової вимоги здійснюється за плату. В судовій практиці 
винагорода фактора часто включає проценти за користування профінансованими коштами 
[13]. 

Зважаючи на правовому природу договору факторингу, у клієнта виникає 
зобов’язання уступити фактору право вимоги до третьої особи, яке належить клієнту на 
підставі зобов’язання, яке виникло між клієнтом, як кредитором, і третьою особою, як 
боржником. Слід зауважити, що грошову вимогу, передану клієнтом фактору, також не 
можна розглядати як плату за надане фінансування. Клієнт зобов’язаний оплатити 
фактору надану йому послугу. При цьому, плата фактору може здійснюватися в таких 
формах: вирахування різниці між платежами, що нараховані боржниками клієнта, та 
здійснення фінансування клієнта. При цьому, фінансування фактора є меншим, ніж 
вартість майнових вимог, що відступаються клієнтом; сплати клієнтом певної грошової 
сум, яка обчислюється з урахуванням від кількості проведених фактором операцій щодо 
фінансування під відступлення права вимоги. В цьому випадку плата передбачається в 
договорі факторингу [5, с. 99].  

Доцільно також проаналізувати право фактора на плату за надання додаткових 
послуг. Досліджуючи це питання, В.А. Бєлов розмежовує два випадки: 

– Предметом факторингу є всі грошові вимоги певного виду, які виникають у 
процесі поточної діяльності клієнта, які автоматично переходять до фактора одразу після 
їх виникнення у клієнта. При цьому, відмовитися від надання фінансування під ту чи іншу 
конкретну грошову вимогу фактор не має права. Такий вид факторингу можна назвати 
універсальним; 

- Предметом факторингу стають конкретні наявні на момент уступки грошові 
вимог, перелік яких періодично узгоджується з клієнтом і фактором в додаткових 
договорах. Такий вид факторингу можна назвати сингулярним. 

Договір факторингу може бути як строковим, так і безстроковим. 
З'ясування питання про зміст договору факторингу передбачає також аналіз прав та 

обов’язків фактора та клієнта за таким договором. 
Обов'язками фактора є: передати в розпорядження клієнта грошові кошти [15, ч. 1 

ст. 1077]; у деяких випадках – надати  клієнту  послуги,  пов’язані  із  грошовою вимогою 
[15, ч. 2 ст. 1077]; повідомити боржника у письмовій формі про відступлення клієнтом 
права грошової вимоги та надати в розумний строк докази того, що таке відступлення  
справді відбулося [15, ч.ч. 1, 2 ст. 1082].  

В юридичній літературі залежно від того чи повідомлялося боржника про 
відступлення клієнтом фактору права вимоги, договір факторингу поділяють на відкритий 
(здійснюється повідомлення боржника про укладення вказаного правочину) та заритий 
(таке повідомлення не здійснюється. В такому випадку боржник здійснює платежі клієнту, 
який, у свою чергу, спрямовує їх на користь фактора).  

Фактор має право на: набуття прав вимоги до боржника по зобов’язанню, 
придбаного фактором у клієнта на виконання вимог договору факторингу [15, ч. 1 ст. 
1084]; відступлення права грошової вимоги третій особі, якщо це встановлено договором 
факторингу [15, ч. 1 ст. 1083]; отримати плату за надані послуги, якщо це передбачено 
договором факторингу. 

Клієнт зобов’язаний: відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої 
особи [15, ч. 1 ст. 1077]. Таке відступлення спричинює заміну сторін у зобов’язанні, що 
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здійснюється без згоди боржника; здійснити оплату залишку боргу [15, ч. 2 ст. 1084], 
якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою від суми боргу клієнта 
перед фактором, який забезпечений відступленням права вимоги; виконати обов’язки, які 
кореспондують правам фактора, а також інші обов’язки, встановлені законом або 
договором [5, с. 101]. 

Враховуючи наведене вище, зміст договору факторингу становлять умови про: 
– Предмет договору (фінансування під відступлення дійсної, належно 

індивідуалізованої, наявної або майбутньої, грошової вимоги); 
– Плату фактору за надану послугу (визначається як різниця між платежами, що 

нараховані боржникам клієнта та здійсненим фінансуванням або у вигляді певної 
грошової суми, яка обчислюється в залежності від кількості проведених фактором 
операцій щодо фінансування під відступлення права грошової вимоги і передбачається в 
договорі факторингу) [5, с. 101];  

– Термін договору і (або) строк виконання, якщо це передбачено договором 
факторингу; 

– Взаємні права та обов’язки фактора і клієнта. 
Через прогалини в законодавстві, неоднакове застосування норм матеріального 

права є низка проблем, котрі виникають при укладенні вказаних правочинів: 
Так, однією з них є плутанина, котра полягає у ототожненні договору факторингу 

із договором відступлення прав вимоги.  
Факторинг від звичайної цесії відрізняється: 
По-перше: обов’язковістю фінансування первісного кредитора (як правило, 

здійснення попередньої оплати) під відступлення права вимоги, що створює ускладнений 
предмет договору; 

По-друге: ускладненою структурою "договірної конструкції", оскільки в договорі 
факторингу відступлення права грошової вимоги є лише частиною вказаного правочину, 
на відміну від звичайної цесії, котра є самостійним правочином; 

По-третє: спеціальним суб’єктним складом правочину. На виконання ст. 1079 ЦК 
України, обов’язковою стороною в договорі факторингу виступає фінансовий агент 
(фактор), яким, в свою чергу, може бути лише банк або інша фінансова установа, в той 
час, як новим кредитором звичайній цесії може бути будь-який  суб’єкт цивільних 
правовідносин, що має необхідний обсяг цивільної дієздатності [1; с. 51]. 

По-четверте: факторинг передбачає іншу послідовність правових дій: грошова 
вимога або відступається в обмін на передані кошти, або передається як засіб 
забезпечення виконання зобов’язань за іншим договором. За цесією уступається право, що 
у момент укладення угоди вже належить кредитору на підставі зобов’язання. Договір 
факторингу може передбачати як відступлення дійсної вимоги, так і відселення вимоги, 
що виникне в майбутньому; 

По-п'яте: законом або договором може бути передбачено, що без згоди боржника 
уступка права вимоги неможлива. Відступлення грошової вимоги на умовах фінансування 
не вимагає згоди боржника, будь-яка заборона або обмеження на відступлення грошової 
вимоги визнаються недійсними. Переуступка права вимоги після укладення договору цесії 
допускається не залежно від наявності спеціальної домовленості сторін. Подальше 
відступлення грошової вимоги фактором іншому фінансовому агенту можливе лише за 
наявності домовленості між сторонами про це. 

По-шосте: за цесією повернення новим кредитором попередньому кредитору сум, 
отриманих від боржника, не передбачена. Фактор при визначених обставинах 
зобов’язаний повернути отримані від боржника грошові суми своєму клієнту [3, с. 360]. 

Нехтуючи вказаним розмежуванням, суди припускаються жахливої помилки, коли 
в судових рішеннях встановлюють правомірність укладення договорів відступлення прав 
грошової вимоги за кредитним зобов’язанням (котрі за своєю природою є договорами 
факторингу), укладеними між, наприклад, факторинговою компанією та звичайним 
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суб’єктом господарювання, котрий не є фінансовою установою в розумінні ч. 3 ст. 1079 
ЦК України, ст. 350 ГК України, п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг". 

Прикладом цього може слугувати постанова Київського апеляційного 
господарського суду у справі № 911/2111/15 від 26 жовтня 2015 року. Зазначеним судовим 
рішенням суд апеляційної інстанції залишив в силі рішення суду першої інстанції та 
вказав на правомірність укладення договору про відступлення прав грошової вимоги за 
кредитним зобов’язанням за яким первісним кредитором є фінансова установа ТОВ "КУА 
"Скай Кепітал Менеджмент", а новим кредитором є ТОВ "Правнича консалтингова 
група", котре не є фінансовою установою в розумінні ч. 3 ст. 1079 ЦК України, ст. 350 ГК 
України, п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг" [11]. 

Проте, Вищий господарський суд України своєю постановою у справі № 
911/2111/15 від 03 лютого 2016 року скасував судові рішення суду першої та апеляційної 
інстанції у цій же справі та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. 
Однією з підстав прийняття такого рішення – була неповнота встановлення правомірності 
переходу прав грошової вимоги за кредитним зобов'язанням від  ТОВ "КУА "Скай Кепітал 
Менеджмент" до ТОВ "Правнича консалтингова група" [10]. 

Також до проблем, котрі виникають при укладенні договорів факторингу можна 
віднести: 

– закріплення на законодавчому рівні того, що за договором факторингу 
відступлення грошової вимоги на умовах фінансування не вимагає згоди боржника, будь-
яка заборона або обмеження на відступлення грошової вимоги визнаються недійсними 
[15, ч. 1 ст. 1080], може призвести до розкриття банківської чи комерційної таємниці, 
конфіденційної інформації про боржника. 

– відсутність реальних механізмів забезпечення виконання зобов’язань саме 
фактора перед клієнтом. Наприклад: накладення арешту на рахунки та/або майно фактора 
в той момент, коли клієнт передав право вимоги фактору на виконання умов договору, а 
той, в свою чергу, позбавлений можливості здійснити розрахунок з клієнтом; 

– Відсутність в законодавстві чітко визначеного переліку джерел походження 
коштів фактора. До прикладу, це можуть бути кошти, отримані злочинним шляхом. 

Вказаний перелік не є вичерпним. 
Значна кількість прогалин в законодавстві, недосконалість нормативного 

регулювання особливостей укладення договорів факторингу, відсутність чітко 
визначеного обсягу характеристик, котрі повинні бути наявні у суб’єктів вказаних 
правовідносин – є підґрунтям виникнення зловживань сторонами договору факторингу 
своїми правами та покладеними на них обов’язками, призводять до неоднозначного 
розуміння суті правових норм, їх практичного втілення, а також до неоднакового 
застосуванням судами одних і тих же норм матеріального права, котрі регулюють 
відносини, що виникають при укладенні, зміні, виконанні чи припиненні досліджуваного 
у цій статті правочину. 

На сьогоднішній день питання удосконалення законодавства України, котре 
регулює відносини, що виникають при укладенні договорів факторингу – є відкритим. 
Тому, станом на сьогоднішній день, триває пошук шляхів усунення вказаних прогалин. 

Зрозуміло, що для протидії ризикам, котрі виникають при укладенні договорів 
факторингу, необхідно застосовувати відповідні засоби впливу до яких можна віднести, 
зокрема: самострахування, диверсифікацію дебіторів, введення додаткових видів 
забезпечення зобов’язань по договору факторингу (наприклад: поручительство), 
удосконалення чинного законодавства України, що регулює досліджувані відносини, 
уніфікацію та адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 
Також, Запорукою успіху у досягненні вказаного вище – є пильність та активність 
кожного з нас у боротьбі за права, що гарантовані державою. 



47 
 

Список використаних джерел 
1. Аляб'єва Н., Сальнікова Г. Розмежування договору факторингу і відступлення права вимоги // 

Юридичний журнал: аналітичні матеріали, коментарі, судова практика: Юстініан. – 2012. – № 5 (119). – с. 
50; с. 51. 

2. Белялов Т.Е. Аналіз форм та методів управління дебіторською заборгованістю у складі 
оперативних фінансових активів корпорації /Т.Е. Белялов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 
9(51). – с. 30-36. 

3. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія /ред. І.А. 
Безклубий // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2005. – с. 360. 

4. Бєлов В.А. Три вопроса о факторинге (гражданско-правовая природа, законодательная 
квалификация, лицензирование) // Електронний ресурс: режим доступу: http://lexandbusiness.ru/view-
article.php?id=229. 

5. Верес І. Зміст договору факторингу // Юридичний журнал: аналітичні матеріали, коментарі, 
судова практика: Юстініан. – 2012. – № 3 (117). – с. 98; с. 99; с. 101. 

6. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року [станом на 01.04.2016 р.] // Офіційний 
вісник України. – 2003. - № 11. – ч. 2 ст. 333. 

7. Коментар до цивільного кодексу України / [ред. Шевченко Я.М.]. – К: Ін Юре. – 2004. – с. 590. 
8. Наумець І. Фактор боргу / І. Наумець // Галицькі контракти. – 2005. – 49. – с. 34-38. 
9. Про банки та банківську діяльність: Закону України від 07 грудня 2000 року [станом на 

01.04.2016 р.] // Урядовий кур'єр. – 2000. - № 8. – п. 3 ч. 1 ст. 49. 
10. Постанова Вищого господарського суду України від 03 лютого 2016 року / справа № 911/2111/15 

// Єдиний державний реєстр судових рішень: режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55605946.  

11. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 26 жовтня 2015 року / справа № 
911/2111/15 // Єдиний державний реєстр судових рішень: режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53150274. 

12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закону України від 
12 грудня 2001 року [станом на 01.01.2016 р.] // Урядовий кур'єр. – 2001. - № 154. – п. 11 ч. 1 ст. 4. 

13. Рішення господарського суду Львівської області від 08 травня 2009 року / справа № 26/289 // 
Єдиний державний реєстр судових рішень: режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4018305. 

14. Тараба Н. Види договорів факторингу // Право України: Юридичний журнал: Міністерство 
Юстиції України. – 2006. - № 1,2006. – с. 78. 

15. Цивільний кодекс України від 16 липня 2003 р. [станом на 01.04.2016 р.] // Офіційний вісник 
України. – 2003. – № 11. – ст. 1077; ч. 2 ст. 1077; ст. 1078; ст. 1079; ч. 1 ст. 1080; ч. 1 ст. 1081; ч. 2 ст. 1081; 
ч.ч. 1, 2 ст. 1082; ч. 1 ст. 1083; ч. 1 ст. 1084; ч. 2 ст. 1084. 
 
 
Погоріленко А. Деякі питання інституційного забезпечення протидії антиукраїнській інформаційній війні (на матеріалах Національної 
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі) 
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Тараса Шевченка) 
 
Анотація: У статті досліджуються теоретичні та нормативно-правові проблеми 

інституційного забезпечення інформаційної безпеки та протидії антиукраїнській інформаційній війні, 
розглядаються етапи цієї війни, аналізується досвід роботи Національної експертної комісії України з 
питань захисту суспільної моралі, спрямований на попередження і подолання результатів гібридної 
інформаційної війни проти Українського народу.  

Ключові слова: інформаційна безпека, антиукраїнська інформаційна війна, Національна  експертна 
комісія України з питань захисту суспільної моралі, етапи антиукраїнської інформаційної війни.  

Abstract: Current article analyzes both legal theoretical and statutory issues of institutional procurement 
of information security and actions against anti-Ukrainian cyberwarfare. In this vein, the stages of abovementioned 
war are investigated, as well as the operational background of National expert panel of civil ethics (hereinafter - 
Panel) protection is analyzed. This was proved by the fact that the crucial aim of such Panel is to prevent and 
struggle with the such-like challenges.  

Specifically, taking into account legal status of the Panel, the author investigates the history of formation of 
this state institution and marks out that the Panel was established as a governmental authority with special legal 
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status. It is particularly remarkable that according to the Act of Ukraine Concerning the Protection of social 
morality and Provision about National expert panel of civil ethics, approved by the Resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine №1550 from 17 November 2004, this status includes supervisory and judgement-based subject 
matter jurisdiction. 

It is important to stress that the author addresses main policy’s considerations related to the Panel in 
addition with the other public authorities, specifically Ministry of Information Policy of Ukraine, National Council 
on television and radio broadcasting, State Committee for the television and radio broadcasting, Security Service of 
Ukraine. From this perspective, Panel viewed as institution, which actualizes state’s function designed to make the 
basis for the securing of individual personal growth. Essentially, this aim has two outstanding functions: 1) cultural 
(moral) and 2) informational, main purpose of which is to provide a foundation for informational security of 
Ukrainian civil society.  

The author stresses the importance of the functional aim of the Panel. It has been argued that such aim 
could be subdivided into following vectors, among which is a state’s guaranteeing of informational sovereignty. 
Basically, this means that Ukraine’s informational policy shall be deemed as an integral part of countervailing 
force in opposition to the anti-Ukrainian cyberwar. Given the increased focus on above mentioned issue, special 
attention is emphasized to the information security provision, protection of the informational space, informational 
infrastructure and state’s informational resources, which is impossible without applying system mechanisms 
information threat countermeasures and in its turn requires complex methods of information confrontation.  

Key words: informational security, anti-Ukrainian cyberwar, National expert panel of civil ethics, stages of 
anti-Ukrainian information warfare.    

 
В умовах входження України у європейське та міжнародне співтовариство 

актуальною є побудова такої держави, яка спроможна забезпечити вільний розвиток 
відкритого, демократичного суспільства на загальнолюдських та національних цінностях, 
пріоритеті прав і свобод людини та верховенстві права у здійсненні державою своєї 
діяльності ”[1]. 

До функцій держави, які покликані забезпечити вільний розвиток людини, 
належить не тільки культурна (духовна), але й інформаційна, забезпечення інформаційної 
безпеки та захисту суспільної моралі[2]. Саме останню з названих функцій держави 
покликані реалізувати Міністерство інформаційної політики України, Національна Рада з 
питань телебачення і радіомовлення, Державний комітет телебачення і радіомовлення, 
Служба Безпеки України, а також цю функцію донедавна виконувала Національна 
експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі (далі – Національна 
комісія).  

Національна комісія була створена як постійно діючий державний позавідомчий 
експертний і контролюючий орган, що мав діяти відповідно до Закону України №Про 
захист суспільної моралі» та Положення про Національну експертну комісію з питань 
захисту суспільної моралі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 
листопада 2004 р. № 1550[3]. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 862-р (у 
редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 835-р) 
затверджено склад Національної комісії. До складу Національної комісії входить 38 осіб, 
які є провідними діячами культури, мистецтва, науки та освіти, політичними діячами, 
фахівцями у галузі інформації, психіатрії, сексопатології та інші. Зокрема: Андрущенко 
В.П. –ректор Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, академік 
НАПН України; Богданович О.В. – народний артист України; Гетьман А.П. – проректор 
Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, академік  НАПрН 
України; Горпинченко І.І. – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, 
завідувач відділу сексопатології та андрології Інституту урології Національної академії 
медичних наук України, президент Асоціації сексологів і андрологів України, головний 
сексопатолог України; Григорович Л.С. – народний депутат України ІІ-VI скликань, 
заслужений працівник охорони здоров’я України; Засухін В.Ф. – композитор, співак, 
актор, народний артист України;  Злотник О.Й. – композитор, заслужений діяч мистецтв 
України, народний артист України, професор, ректор Київського інституту музики ім. 
Р.М. Глієра; Книшов Г.В. – доктор медичних наук, професор, академік Національної 
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академії наук України, академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки 
України, Герой України, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії 
імені М.М. Амосова НАМН України; Кононенко П. П. – президент Міжнародної асоціації 
«Україна і світове українство», учений-українознавець, поет, прозаїк, драматург, 
громадський діяч, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, 
заслужений працівник освіти України; Копиленко М.Л. – журналіст, член Національної 
спілки журналістів України, кандидат філологічних наук, заслужений журналіст України; 
Максименко С. Д. – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка 
НАПН України;  Мовчан П.М. – народний депутат України І-ІV,VI скликань, голова ВУТ 
«Просвіта» імені  Тараса Шевченка; Попович М. В. – філософ, академік НАН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, 
фахівець у галузі культурології, логіки та методології науки, історії української культури, 
лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, директор Інституту філософії ім. 
Г.С. Сковороди НАН України; Сазоненко Г. С. – заслужений вчитель України, директор 
УГЛ КНУ ім. Т. Шевченко; Сердюк А. М. – науковець у галузі медичної екології, гігієни, 
соціальної медицини, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України,  президент Національної академії медичних 
наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор ДУ 
«Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України»; Унгурян П. 
Я. – народний депутат України; Чуприна П. Я. – кандидат мистецтвознавства, дійсний 
член (академік) Національної академії мистецтв України,  Народний артист України, 
генеральний директор Національно-академічного театру опери та балету імені Т.Г. 
Шевченко та ще два десятки людей не менш відомих осіб, які добре знали, що 
відбувається в інформаційному просторі України і тому могли пропонувати реальні кроки 
протидії антиукраїнській інформаційній війні[4]. 

Національна комісія проводила моніторинг практики застосування законодавства з 
питань захисту суспільної моралі,  узагальнювала інформацію органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, які здійснюють державний нагляд і контроль у сфері 
захисту суспільної моралі, здійснювала аналіз та оцінка стану застосування (виконання, 
реалізації, дотримання, популяризації) законодавства у цій сфері органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями усіх форм 
власності, юридичними особами та громадянами, визначала проблемні питання і 
готуються пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері захисту суспільної 
моралі, інформувала про них керівництво держави і громадськість. 

Так, за результатами моніторингу практики застосування законодавства у сфері 
захисту суспільної моралі Національною комісією було встановлено, що більшість норм 
Закону України «Про захист суспільної моралі» [3], прийнятого у 2003 році, потребують 
удосконалення, оскільки не охоплюють весь спектр суспільних відносин та видів 
продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, що не дає можливості належним 
чином здійснювати захист суспільства від розповсюдження такої продукції.  

Для створення необхідних правових, економічних та організаційних умов, які 
сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що 
становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному стану 
населення, та запровадження надійного механізму захисту суспільної моралі і протидії 
антиукраїнській інформаційній війні було запропоновано ряд змін до чинного 
законодавства та визначено проблемні сфери його застосування війні[4]. Зокрема, 
Національна комісія звертала увагу на невідповідність механізму правового регулювання 
інформаційного простору сучасним реаліям та відсутність належної координації 
діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, які працюють у 
даній сфері, що дозволяло поширювати в інформаційному просторі матеріали, які 
культивують насильство, українофобію, антисемітизм, інші види ксенофобії, расову та 
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релігійну нетерпимість, заклики до війни та посягання на територіальну цілісність 
України. З цією метою вченими та громадськими діячами ставилося питання про розробку 
та реалізацію комплексної державної інформаційної політики, основою якої має стати 
забезпечення власного інформаційного суверенітету та захист національного простору від 
руйнівного для країни інформаційного вторгнення та збройного конфлікту, враховуючи 
існування реальних загроз інформаційній безпеці держави. 

Для координації цієї роботи мав бути використаний інститут представників 
Національної комісії в регіонах, який розвивався відповідно до п. 11 Положення про 
Національну комісію. 

З метою об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, громадськості щодо виконання чинного законодавства у сфері захисту 
суспільної моралі та запобіганню негативних проявів у суспільстві Національна комісія 
стала ініціатором створення регіональних громадських колегій з питань захисту суспільної 
моралі.  

В останній рік роботи Національної комісії у 2014 році працювали 22 обласні 
громадські колегії. (У зв’язку з анексією Кримського півострову припинили роботу 
громадські колегії з питань захисту суспільної моралі в АР Крим та м. Севастополь).   

З метою проведення роз’яснювальної роботи серед громадськості стосовно вимог 
Закону України «Про захист суспільної моралі»,  інформування Національної комісії про 
порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі в областях, рішенням 
Національної комісії від 9 квітня 2013 року № 41 створено інститут громадських 
інспекторів.  

Для науково-методичного забезпечення діяльності Національної комісії по 
утвердженню здорового способу життя, належного стану моральності суспільства, а також 
реалізації та додержання вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, 
обігу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, продукції, 
що містить пропаганду культу насильства, жорстокості і порнографії Національною 
комісією створена Науково-консультативна ради Національної експертної комісії України 
з питань захисту суспільної моралі (далі – НКР), яка є консультативно-дорадчим органом.  

За відповідним дорученням Кабінету Міністрів України 17.05.2013 було створено 
Міжвідомчу робочу групу з питань правового врегулювання обігу комп’ютерних ігор, 
напрямок діяльності якої – розробка правового механізму регулювання та контролю за 
обігом комп’ютерних ігор на території України в мережі Інтернет та комп’ютерних 
клубах. До складу Міжвідомчої робочої групи увійшли представники Служби безпеки 
України, Міністерства культури України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерства освіти і науки України, Державної служби інтелектуальної власності 
України та інших центральних органів виконавчої влади.  

У світлі все більш зростаючої інформатизації сучасного суспільства, розширення 
меж мас-медіа Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі 
систематично займається проблемою захисту громадян від шкідливого інформаційного 
впливу[2].  

Національна комісія була чи не єдиним з органів державної влади, яка підтримала 
Революцію Гідності, висловила негативну оцінку побиття студентів на Майдані, злочинам 
проти журналістів, виступила проти прийняття неконституційного Закону України «Про 
засади державної мовної політики» № 5029-VI[4].  

Гарантування державою інформаційного суверенітету, що включає забезпечення 
інформаційної безпеки, захист інформаційного простору, інформаційної інфраструктури 
та інформаційних ресурсів держави, неможливе без застосування системних механізмів 
попередження та протидії інформаційним загрозам і вимагає комплексної державно-
громадської системи інформаційного протиборства.  

Національна комісія була однією з ланок державного механізму протидії 
антиукраїнській інформаційній війні і впродовж всього періоду своєї діяльності 
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відслідковувала в інформаційному просторі України загальні тенденції розгортання 
антиукраїнської інформаційної війни, яка охоплює кілька періодів (наразі в Україні 
спостерігається четвертий етап інформаційної війни) та вживає в межах своєї компетенції 
та технічних можливостей заходи реагування щодо виявлених порушень чинного 
законодавства у сфері захисту суспільної моралі. Крім того, завдяки представникам 
Національної комісії в регіонах було започатковано загальносуспільну дискусію щодо 
протидії антиукраїнській інформаційній війні[4].  

Завдяки діяльності Національної комісії питання толерантного відношення до 
представників інших народів і націй, зокрема до євреїв,  набуло державного значення. 
Національна комісія докладала можливих зусиль з метою недопущення навали 
інформаційної продукції, що пропагує національну та релігійну ворожнечу, расизм, 
українофобію, інші види ксенофобії; виступає проти пропаганди насильства у всіх його 
проявах, приниження і образи нації чи особи за національною ознакою. Слід підкреслити, 
що відповідно до ст.ст. 2, 17 та 19 Закону України «Про захист суспільної моралі» аналіз 
(експертизу) інформаційної продукції на предмет наявності у ній пропаганди національної 
та релігійної ворожнечі, образи людини за національною і релігійною ознакою могла 
здійснювати лише Національна комісія. На сьогодні законодавством не визначено інших 
суб’єктів проведення релігієзнавчої експертизи, нормативної регламентації порядку її 
проведення та форми відповідного експертного висновку[2].  

Так, у 2014 році Національною комісією було проаналізовано 522 примірники 
газет, 3 480 публікацій, 1 956 зображень та 1 480 рекламних сюжетів, 22 Інтернет-сайти, 
зокрема 8022 публікації.  

Загалом у 2014 році за результатами дослідження та експертизи усієї інформаційної 
продукції оформлено 457 матеріалів експертних досліджень. 

Розподіл висновків експертних досліджень за результатами дослідженої продукції 
за період 2012-2014 роки представлений у таблиці. [4] 

Розподіл висновків експертних досліджень за результатами дослідженої 
продукції у 2012-2014 роках 

Висновки 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Продукція, що містить інформацію, яка 
розпалює національну та релігійну ворожнечу, 
принижує та ображає націю за національною 
ознакою і містить пропаганду та заклики до 
змін шляхом насильства конституційного ладу, 
пропагує неповагу до національних святинь 

10 10 155 

Продукція, що пропагує шкідливі звички 
для здоров’я та життя дітей і підлітків  

3 2 - 

Продукція, що містить пропаганду культу 
насильства та жорстокості 7 7 6 

Продукція, що порушує етичні норми, 
нехтує правилами пристойності, шкодить 
моральності суспільства 

6 12 17 

Продукція, що містить елементи 
насильства та жорстокості 

9 18 - 
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Продукція, що не містить інформації, яка 
б порушувала вимоги Закону України «Про 
захист суспільної моралі»  

32 66 149 

Інша продукція  234 300 131 

Всього 301 415 457 

 
Аналіз висновків експертних досліджень за результатами розгляду продукції 

свідчить, що у 2014 році спостерігалася тенденція до зростання продукції, що містить 
інформацію, яка порушує вимоги Закону України «Про захист суспільної моралі», зокрема 
продукції, що містить інформацію, яка розпалює національну і релігійну ворожнечу, 
принижує та ображає націю за національною ознакою і містить пропаганду та заклики до 
змін шляхом насильства конституційного ладу, пропагує неповагу до національних 
святинь.  

У якості прикладів можна загадати наступну інформаційну продукцію, яка 
використовувалася в рамках антиукраїнської інформаційної війни: у 2008 році на 
сторінках журналу «Фокус» від 03 жовтня 2008 року № 40 (103)було надруковано 
образливі на думку Національної комісії колажі з використанням  державного символу 
України (Державного Герба України); журнал «Потребитель+Власть» № 11-12 листопад-
грудень 2008 (сторінка 47) містив непрямі ознаки приниження й образи української нації 
та пропаганди неважливого ставлення до державних символів України, має ознаки наруги 
над державними символами України. У 2009 році повилася зовнішня реклама з написом 
«Окраино! Вспомни имя своё!», що містила інформацію, яка спрямована на приниження 
та образу української нації за національною ознакою. Далі були листівки, що посягали на 
територіальну цілісність України  і розповсюджувалися  в різних областях України, 
антиукраїнські фільми з перекрученням історії нашого народу та образами гідності 
Українців, приниження українських національних  символів, сіяння антисемітизму, 
заклики до збройної боротьби проти представників інших національностей і рас, 
пропаганда війни, національної та релігійної ворожнечі.  

Антиукраїнська інформаційна війна стала складорвою гібридної війни проти 
України, яка за вислвом проф. Василя Костицького, охоплює кілька періодів.  

На першому етапі з українського інформаційного ринку були усунуті твори 
західноєвропейської та американської інформаційної продукції, а в силу недосконалого 
законодавства, слабкого фінансування, високих податків, відвертої протидії 
антиукраїнських сил українське кіно, книгодрукування та інші види культурної діяльності 
також були витіснені з ринку за умов, коли держава самоусунулася від цих процесів і не 
захищала свій інформаційний та культурний простір. 

Надалі в антиукраїнської інформаційної війни набула широкого розповсюдження 
інформаційна продукція, яка містила пропаганду алкоголізму, формувала деструктивні 
стереотипи поведінки з антиукраїнським підтекстом. У той час, коли українське 
суспільство напружувало останні сили у боротьбі з корупцією в умовах гострої критики за 
це ганебне явище від світової спільноти майже усі засоби масової інформації були 
переповнені продукцією, яка героїзувала корупцію паралельно із зневагою до української 
історії та Українського народу, національних героїв та державних і національних символів 
України.  

Другий етап антиукраїнської інформаційної війни характерний розгортанням 
пропаганди, спрямованої на руйнування міжрелігійної та міжнаціональної злагоди в 
Україні.  

Відомо, що Національна комісія зверталася з приводу захисту інформаційного 
суверенітету України до керівництва держави і громадськості, але апеляція до державних 
інституцій, громадських організацій, ЗМІ аби сприяти створенню необхідних правових та 
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організаційних умов для реалізації прав журналістів, молоді, права людини на 
інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, 
інтелектуальному, морально-психологічному стану населення, залишаються поза увагою, 
тому Україна вступила у Революцію гідності за умови повної неготовності держави і 
громадянського суспільства до загрози тотальної антиукраїнської інформаційної війни, що 
насувалася паралельно із посиленням диктатури.   

На третьому етапі інформаційної війни почалося широкомасштабне 
розповсюдження інформаційної продукції, яка оправдовує та пропагує посягання на 
територіальну цілісність і конституційний лад України, заперечує право українського 
багатонаціонального народу на державність, ставить під сумнів можливість існування 
України як держави, що стало реальною загрозою національній безпеці України. Кількість 
інформаційних матеріалів, у яких було виявлено порушення законодавства, почала 
щороку подвоюватися.  

Надалі антиукраїнська інформаційна війна почала супроводжуватися 
психологічною агресією, побудованої на обмані та маніпуляції громадською думкою; 
запереченням та зневагою до української державності; синхронізацією інформаційної 
агресії та бойових дій проти України.  

Інформаційна війна, яка сьогодні здійснюється проти України, може бути 
спрямована і проти будь-якої держави, демонструє зневагу до прав і свобод людини, 
оправдовує і пропагує застосування сили як форми вирішення питань міжнародної 
політики. 

З огляду на це, сьогодні назріла необхідність посилити роль та функції держави у 
сфері контролю та регуляції різних сегментів національного інформаційного простору 
України, адже лише держава здатна вирішити важливі й багатоаспектні проблеми, що 
виникають в інформаційному середовищі, лише держава, як головний суб’єкт 
міжнародно-правових відносин, може вжити адекватних заходів для протидії руйнівному 
впливу на інформаційний простір. Звичайно, в основі такої переорієнтації державної 
політики має знаходитися як досконале законодавство, так і відповідне інституційне 
забезпечення. Дослідження цього питання показало відсутність координації між 
державними органами та наявність прогалин у забезпеченні реалізації функції держави, 
спрямованої на захист інформаційного суверенітету. 
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Анотація. В статті розглянуто формування режиму робочого часу. Досліджено нормативне 
закріплення режиму робочого часу. Здійснено порівняльно-правовий аналіз кодексів законів про працю 1918 
та 1922 рр. в контексті правового регулювання режиму робочого часу. 
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In the article examined the formation of work time regime. Studied the normative fixing of work time 
regime. The comparative law analysis of the Labour Code of 1918 and 1922 in the context of legal regulation of 
working time regime was made. 
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Актуальність теми. Режим робочого часу є обов’язковою умовою будь-яких 

трудових відносин та означає установлений законодавством або локальним нормативно-
правовим актом порядок розподілу і використання робочого часу протягом доби, тижня 
чи інших календарних періодів. Саме тому сьогодні набирає актуальності питання 
дослідження процесу нормативно-правового становлення інституту робочого часу з 
історичного аспекту; з’ясування передумов появи зайнятості населення, що допоможе 
визначити, яке місце інститут режиму робочого часу займав у трудовому законодавстві. 

Стан дослідження. В тій чи іншій мірі, питання генезису режиму робочого часу 
досліджували ряд таких вчених, як: А. Г. Бірюкова, Н. Б. Болотіна, В. С Венедіктов, В. М. 
Венедиктова, С. В. Вишновецька, В. С. Вітковський, Ю. М. Гавриленко, Ю. П. Дмитренко, 
Т. Ю. Кепич, О. І. Кисельова, М. В. Лавренюк, Ю. М. Маршавін, Р. С. Мулукаєва, Т. І. 
Олексюк, П. Д. Пилипенко, В. П Полуянов, В. І. Прокопенко, Ю. О. Саєнко, А. В. 
Семенова, І. Ю. Семенова, О. В. Смирнова, Д. А. Скоромний, А. М. Соцький, В. О. 
Стасюк, І. В. Тищенко, М. В. Хмара, В. І. Щербина, А. А. Юрченко, М. Якименко та інші. 

Основною метою статті є здійснення аналізу формування режиму робочого часу та 
його подальшого закріплення на нормативно-правовому рівні. 

Основний зміст. Формування режиму робочого часу на нормативному рівні 
розпочався у 1882-1886 роках, коли було прийнято декілька нормативно-правових актів, 
які йменувалися «фабричними законами», а їх основна мета полягала у врегулюванні 
взаємовідносин працівників та роботодавців, які зазнавали поступового краху через 
масові заворушення працівників [1, с. 38]. Першим з числа «фабричних законів» був 
прийнятий Закон, що встановлював «Правила роботи малолітніх на заводах, фабриках і 
мануфактурах» 1882 року. Статтею 108 цього нормативно-правового акту було 
регламентовано, що до праці діти допускаються не раніше 12 років, в свою чергу, 
малолітні (12-15 років) не повинні працювати більше 8 годин на добу і 4 години підряд. 
Згодом, була прийнята норма, яка допускала до роботи малолітніх до 9 годин на добу і 
41/2 години підряд [2]. Тобто, законодавче закріплення режиму робочого часу 
розпочалося, в першу чергу, з врегулювання даного питання для малолітніх, так 
встановлювалась чітка кількість дозволених годин праці, але щодо контролю даного 
питання в правовому акті не згадувалося.  

У Законі «Про тривалість і розподіл робочого часу на підприємствах фабрично-
заводської промисловості» від 2 червня 1897 року не закріплювалося визначення режиму 
робочого часу, проте зазначалось, що робочим часом або кількістю робочих годин на добу 
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для кожного працівника вважається той час, протягом якого, згідно з договором наймання, 
працівник зобов’язаний перебувати у промисловому закладі і в розпорядженні 
завідуючого цим закладом для виконання роботи. Закон встановлював, що для 
працівників, зайнятих виключно в денний час, робочий час не повинен перевищувати 11 з 
половиною годин на добу, а по суботах і напередодні свят – 10 годин, а для працівників, 
зайнятих хоча б частково в нічний час, робочий час не повинен сягати понад 10 з 
половиною годин на добу. Також, Закон забороняв роботи в неділю і встановлював 14 
обов'язкових свят, в які заборонялося працювати, а напередодні таких свят робота мала 
тривати виключно до полудня. Але, за «взаємною згодою» працівники могли працювати в 
недільний день замість буденного. Разом з тим, понад установлену цим законом 
тривалість робочого дня, можна було вводити ще й понаднормові роботи по особливому 
договору [3]. У порівнянні з сьогоднішніми нормами, трудове законодавство істотно 
скоротило максимальну тривалість часу роботи. Крім того, вищезазначеним Законом було 
передбачено скорочення тривалості режиму роботи в нічні зміни, по суботах, напередодні 
свят, допущення при певних умовах понаднормової роботи і визначено їх максимальна 
тривалість, а також були встановлені неробочі дні. При цьому, не дивлячись на широке 
коло питань, що закріплювалися у нормативному акті, Закон не містив жодного 
положення про щорічні відпустки, а також були відсутні норми санкцій за його 
порушення та юридичної гарантії захисту прав робітників у вигляді відповідальності 
роботодавця. 

 Значну роль у формуванні режиму робочого часу працівників відіграв прийнятий 
29 жовтня 1917 року Декрет Ради Народних Комісарів «Про восьмигодинний робочий 
день». Відповідно до зазначеного нормативно-правового акту, робочий час визначався 
правилами внутрішнього розпорядку підприємства та не повинен був перевищувати 8 
робочих годин на добу і 48 годин на тиждень. При цьому, не більше, як через 6 годин від 
початку робіт, повинна бути встановлена вільна перерва в роботі для відпочинку, яка не 
може тривати менше години (загальна ж тривалість всіх перерв протягом робочого дня не 
повинна перевищувати двох годин). Нічним часом вважався час від 9 години вечора до 5 
години ранку. У нічний час заборонялося користуватися працею працівників жіночої та 
чоловічої статі у віці до 16 років. Щодо неповнолітніх, то тривалість режиму робочого дня 
для осіб, що не досягли 18 років не могла перевищувати 6 годин на добу. Нововведенням 
стала норма щодо скорочення тривалості робочого часу у випадку праці в особливих 
несприятливих умовах або небезпеки професійних отруєнь. Також, Декретом 
регулювалося питання понаднормової праці, яка оплачувалася в подвійному розмірі. До 
такої роботи не допускалися особи жіночої статі і особи чоловічої статі, які не досягли 18 
років [4]. Розглянутий правовий акт містив ряд нововведень, наприклад, вперше на 
законодавчому рівні закріплювались норми щодо скороченої тривалості режиму робочого 
часу для окремої категорії працівників. Крім того, удосконалення зазнав аспект 
понаднормової праці та праці в нічні зміни. До того ж, даний Декрет був одним із перших 
нормативно-правових актів у світі, в якому закріплювався восьмигодинний робочий день, 
що стало прикладом аналогічного нововведення для ряду європейських країн.  

Таким чином, особливостями даного етапу є: 1) вперше у світі на законодавчому 
рівні закріплено восьмигодинний робочий день; 2) нормативно-правові акти даного 
періоду передбачали понаднормову працю та врегульовували всі питання такої роботи 
(подвійна оплата; контроль; захист прав працюючих); 3) передбачалось скорочення 
робочого часу для працівників, робота яких стосувалася небезпечних для їх здоров’я 
умов; 4) закріплювався офіційний вихідний день (неділя) та ряд державних свят і дні, під 
час яких праця була заборонена.  

Наступний етап розвитку режиму робочого часу розпочався 10 грудня 1918 року з 
прийняттям першого в Росії Кодексу законів про працю [5], дія якого поширювалася і на 
територію України. Мета прийняття даного Кодексу заключалась в спробі об’єднати та 
систематизувати всі акти про працю, в тому числі й щодо регулювання режиму робочого 
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часу, що існували в країні до цього. Відповідно до статті 83 зазначеного Кодексу, 
нормальним робочим часом визначався час для виробництва зазначеної роботи тарифним 
положенням. Тобто, Кодекс хоча і не містив визначення дефініції режиму робочого часу, 
але закріпив кардинально нове трактування поняття робочого часу. У порівнянні з 
попередніми правовими актами, в яких час праці визначався як час, впродовж якого, 
згідно з договором найму, працюючий був зобов'язаний перебувати на промисловому 
підприємстві в розпорядженні завідувача для виконання робіт. 

Цитоване джерело, в порівнянні з вищерозглянутим Декретом, знизило з шести до 
чотирьох годин період очікування з моменту початку робочого дня і до надання 
працівникам перерви для відпочинку та прийняття їжі. При цьому, час перерви повинен 
був закріплюватися в трудовому статуті підприємства (окрім випадків, коли таке 
закріплення неможливе через технічні умови). Щодо часу тривалості обідньої перерви, то 
він залишився незмінним – не менше однієї години, але не повинен перевищувати двох 
годин робочого дня, при цьому, час відпочинку не зараховувався в період тривалості 
робочого часу. Нововведенням стала примітка щодо годуючих матерів, для яких були 
встановлені додаткові перерви – кожні три години праці [5]. Таким чином, спостерігалося 
поступове удосконалення норм, що стосувалися аспекту регулювання режиму робочого 
часу працівників. Так, обов’язкового закріплення в трудовому статуті кожного 
підприємства потребувала норма щодо часу обідньої перерви. 

Основною новизною, яка до цього часу не була закріплена жодним нормативно-
правовим актом, стало питання регулювання відпусток працюючих. Відтак, статтями 106-
107 закріплювались наступні положення: «Працівникам, які пропрацювали безперервно 
не менше 6-ти місяців, незалежно від того, проводилася робота в одному і тому ж або в 
різних підприємствах, установах і господарствах, повинно бути надано двотижневу 
відпустку» та «Всім працівникам, які пропрацювали безперервно упродовж як мінімум 
року, незалежно від того, проводилася робота в одному і тому ж або в різних 
підприємствах, установах чи господарствах повинна бути надана місячна відпустка» [5]. 
Таким чином, на вимогу працівників отримало своє розв’язання питання про введення 
щорічної відпустки на законодавчому рівні. З регламентуванням даної норми, закріплення 
своїх позицій отримав правлячий уряд, задовольнивши вимоги широкої маси працівників 
щодо удосконалення режиму робочого часу.  

В свою чергу, Кодекс законів про працю 1922 року не зазнав жодних змін, що 
стосувалися б регулювання режиму робочого часу працівників. Як і у вищеописаних 
правових актах, статтею 104 визначалось, що залучення до понаднормових робіт 
провадиться роботодавцем з письмової згоди працівника тільки виключно в наступних 
випадках: 1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також для 
запобігання виробничої аварії або усунення наслідків виробничої аварії; 2) при проведенні 
громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, 
каналізації, транспорту, зв'язку – для усунення непередбачених обставин, що порушують 
нормальне їх функціонування; 3) при необхідності виконати (закінчити) почату роботу, 
яка, внаслідок непередбаченої затримки з технічних умов виробництва, не могла бути 
виконана (закінчена) протягом нормального числа робочих годин, якщо невиконання 
(незавершення) цієї роботи може призвести до псування матеріалів чи машин; 4) при 
виробництві тимчасових робіт з ремонту і відновлення механізмів або споруджень у тих 
випадках, коли несправність їх може викликати припинення робіт для значного числа 
працівників [6]. Також, у 1929 році був введений скорочений календарно-робочий 
тиждень: на безперервно діючих підприємствах і установах – п’ятиденний, на всіх інших – 
шестиденний. Не дивлячись на те, що трудове законодавство того часу будувалося з 
урахуванням захисту прав працівників, що, в першу чергу, стосується режиму робочого 
часу, свідченням чого є нормативне закріплення виключних випадків залучення 
робітників до понаднормової праці тощо, але на практиці спостерігалося нехтування 
даними законами зі сторони роботодавців. 
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Розвиток режиму робочого часу працівників у 1930-их роках не зазнав жодних змін 
у даній сфері, оскільки всі нововведення в регулювання праці стосувалися трудових 
договорів, правил внутрішнього розпорядку, норм виробництва тощо. Як зазначає Ю. П. 
Дмитренко, фактично, 1936-1938 роки стали кульмінацією неадекватності політики 
держави: формальне закріплення в законодавстві широких конституційних прав та свобод 
громадян і гарантій їх забезпечення та постійні порушення цих норм (закріплення 
працівників за підприємствами, установами, заборона виїзду на заробітки тощо. У цей 
період було фізично знищено працівників [7, c. 19]. 

Висновок. Отже, головним досягненням даного етапу розвитку режиму робочого 
часу працівників стало прийняття першого Кодексу законів про працю 1918 року, хоча 
зазначений правовий акт більшою мірою дублював вже раніше існуючі норми у 
зазначеній сфері, його головним нововведенням стала систематизація всіх нормативних 
документів, що стосувалися як трудового законодавства в цілому, так й інституту 
робочого часу. Також, діяльність уряду цих років була спрямована на захист режиму 
робочого часу працівників, що проявлялося як в закріпленні права на відпустку, так і у 
встановленні обмежень щодо понаднормової праці. 
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Анотація: Статтю присвячено дослідженню теоретичних питань дифамації, як окремого 

інституту інформаційного права, міжнародного досвіду правового регулювання даного інституту та 
можливі шляхи впровадження в національне законодавство. Визначено проблемні питання щодо 
застосування правових норм до дифамації та встановлення відповідної відповідальності за неї.  

Ключові слова: дифамація, інформаційне право, інформація, захист честі, гідності, ділової 
репутації, правове забезпечення. 

Abstract: This article is devoted to the theoretical issues of defamation as a separate institute of 
information law, to the international experience of legal regulation of this institution and to possible ways of its 
implementation in national legislation. Identified the problems of appliction of law to defamation and establishing of 
appropriate responsibility for it. 

Keywords: defamation, information law, information, protection of honor, dignity and business reputation, 
legal support. 

 
Інформаційне суспільство розвивається невпинними кроками. Суспільні відносини 

сучасного все більше стають залежними від інформаційних технологій, від поширення 
інформації в суспільстві. Саме доступ до інформації та вільне її поширення стало тими 
чинниками, що спровокували багато змін, притаманних саме інформаційному суспільству. 

Проте, розуміння того, що створення та поширення інформації не завжди 
приносить користь як окремій юридичній чи фізичній особі, так і групі громадян чи навіть 
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окремим країнам, виникає питання: “Як побороти розповсюдження інформації, що несе 
шкоду”. В юридичній науці термін, що об’єднує поняття розповсюдження інформації, що 
несе шкоду, носить назву – дифамація. Розглянемо сутність даного поняття, міжнародний 
досвід правозастосування та місце дифамації в інформаційному праві України. 

Д. Лупеник відзначає, що дифамація - це загальноприйнятий в більшості країн 
світу юридичний термін, під яким розуміють правопорушення у вигляді поширення 
(вимовляння слів чи публікації) відомостей, що не відповідають дійсності, які порочать 
честь, гід-ність та ділову репутацію потерпілого[1]. В іншому дослідженні говориться про 
те, що твердження про будь-який факт може вважатись дифамацією лише за умови, якщо 
воно: 

1) неправдиве,  
2) оперує фактичними даними,  
3) шкідливе,  
4) завдає збитків репутації конкретної особи, тобто це означає, що заперечуване 

твердження було прочитане, почуте або побачене іншими особами [2].  
В Аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень “Захист 

честі й гідності глави держави: світовий досвід для України” відзначається, для 
позначення правопорушення, що передбачає собою приниження честі, гідності та ділової 
репутації потерпілого шляхом поширення про нього недостовірної інформації фактичного 
характеру використовують термін ,,дифамація” (від лат. diffamatio – порочити, ганьбити). 
Поняття ,,законодавство про дифамацію” в зарубіжних країнах охоплює майже всі закони, 
що стосуються захисту репутації, честі й гідності. Твердження є дифамацією лише за 
умови, якщо воно: - неправдиве; - оперує фактичними даними; - шкідливе (тобто завдає 
матеріальної чи нематеріальної шкоди); - принижує репутацію конкретної особи 
(твердження не є дифамацією лише тому, що воно неприємне особі або дратує чи 
збентежує: для того щоб трактуватися як дифамація воно має негативно вплинути на 
думки інших представників суспільства щодо даної особи, оскільки репутація завжди 
постає як оцінка морального, соціального і професійного статусу людини з боку 
суспільства) [3]. 

Дифамація – це поширення відомостей, які порочать, ганьблять особу: як тих, що 
не відповідають дійсності, так і тих, що відповідають дійсності; як тих, що виражені в 
прийнятній формі, так і тих, що виражені в неприйнятній формі (образі); як тих, що 
поширені ненавмисно або особою, яка не знала, що поширює неправдиві відомості, так і 
тих, що ненавмисно поширюються із заздалегідь неправдивим змістом (наклеп), зазначає 
З.В. Галаджун [4]. В Юридичній енциклопедії під терміном дифамація розуміється 
публічне поширення дійсних або вигаданих відомостей, які принижують честь, гідність чи 
ділову репутацію громадянина або організації, зганьблення в пресі з метою вплинути на 
виконання ними своїх обов’язків [5]. Дифамація, як зазначає П.І. Каблак, це міжнародний 
правовий термін, який закріплений у законодавстві багатьох країн світу та 
використовується як узагальнюючий щодо різних видів порушень особистих немайнових 
прав на захист честі, гідності, репутації й доброго імені [6]. 

У російському праві під дифамації зазвичай розуміється поширення 
компрометуючих відомостей про будь-яку особу - як фізичну, так і юридичну. Але іноді в 
російській юридичній літературі дифамації називають тільки поширення правдивих 
відомостей, що ганьблять іншу особу. Залежно від відповідності розповсюджуваних 
відомостей дійсності і суб’єктивного ставлення розповсюджувача до своїх дій можна 
виділити наступні її види:  

а) поширення завідомо неправдивих ганебних відомостей - умисна недостовірна 
дифамація, або наклеп;  

б) ненавмисне поширення неправдивих ганебних відомостей - ненавмисна 
недостовірна дифамація;  

в) поширення правдивих компрометуючих відомостей - достовірна дифамація. 
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При цьому дифамація протиставляється наклепу як дію, що не тягне за собою  
кримінальної відповідальності. Таке розуміння дифамації не відповідає змісту цього 
терміна і невиправдано звужує його застосування. В той же час, у російському праві існує 
кримінальна відповідальність за наклеп. Тобто, за розповсюдження неправдивої 
інформації. При цьому, кваліфікуючою ознакою правопорушення за окремими статтями є 
суб’єкт такого наклепу: учасників судового процесу, судді, присяжних засідателів, 
прокурора, слідчого, дізнавача, судового пристава, судового виконавця та 
відповідальність за публічну образу представника влади. 

Судова система США має одну із найбільш розвинених практик застосування 
поняття дифамація, та застосовується вже більше двохсот років. Одним із перших 
застосувань покарання за дифамацію стала справа пов’язана із видавцем Джеймсом 
Каллендер, який у 1800 році він потрапив на кілька років до в’язниці за те, що назвав у 
своїй газеті президента Джона Адамса “сивочолим підбурювачем, чиї руки пахнуть 
кров’ю”.  

В той же час, розвиток інформаційного права США прийшов до дуже цікавого 
застосування норми права, щодо відповідальності за дифамацію. В середині ХХ століття 
була сформована правова доктрина, яка була закріплена судовим прецедентом та стала 
відома під назвою “Доктрина громадського діяча”. Сутність даної доктрини зводиться до 
наступного: з одного боку, звичайна, пересічна людина, хтось, нічим не знаменитий і 
маловідомий, має право на більший захист від публікацій в ЗМІ, ніж громадський діяч. З 
іншого боку громадський діяч повинен змиритися з критичними і дратівливими 
матеріалами в засобах масової інформації, навіть наклепницькими та такими що не 
відповідають дійсності, якщо не в змозі довести, що створювач та розповсюджувач такої 
інформації діяв із злим умислом. Необхідно зазначити, що в окремих штатах існує 
кримінальна відповідальність за наклеп, як окремий вид дифамації. 

Необхідно зазначити, що у більшості країн світу існує кримінальна 
відповідальність за окремі види дифамації. В той же час, одним із основоположних 
міжнародних документів що гарантують право кожного на свободу вираження поглядів є 
Конвенція Ради Європи “Про захист прав людини і основоположних свобод” в статті 10 
якої зокрема зазначається, що кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право 
включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та 
ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не 
перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або 
кінематографічних підприємств. В той же час, частина друга зазначеної статті встановлює 
певні обмеження: “Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і 
відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або 
санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в 
інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту 
репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації 
або для підтримання авторитету і безсторонності суду” [7]. 

Досить показовим є Резолюція ПАРЕ 1577 (2007) “На шляху до відміни 
кримінальної відповідальності за дифамацію”. Зокрема в даному документі відзначається, 
що свобода вираження думки, безумовно, є наріжним каменем демократії. Справжня 
демократія немислима без справжньої свободи слова. В той же час зазначається, що будь-
хто, хто користується своїм правом на свободу вираження поглядів, бере на себе і 
відповідні зобов’язання і обов’язки. Йому належить діяти сумлінно і поширювати точну 
достовірну інформацію відповідно до вимог журналістської етики. 

Зокрема в даній Резолюції говориться, що закони про відповідальність за 
дифамацію переслідують законну мету щодо захисту репутації і прав громадян. Проте, 
державам-членам необхідно вкрай обережно застосовувати ці закони, так як це може 
утискати свободу вираження думок. Тому Асамблея наполягає на введенні процедурних 
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гарантій, що дозволяють будь-якій особі, обвинуваченому в дифамації, обґрунтувати свої 
твердження, щоб уникнути можливої кримінальної відповідальності. Крім того Асамблея 
висловлює жаль, що в ряді держав-членів переслідування за дифамацію супроводжується 
зловживаннями, які можна розглядати як спроби влади придушити критику з боку ЗМІ. 
Такі зловживання - призводять до справжньої самоцензури в ЗМІ і поступового згортання 
демократичної дискусії і загального інформаційного обміну - вже викликали осуд з боку 
громадянського суспільства, зокрема, в Албанії, в Азербайджані, а також в Російській 
Федерації. 

Асамблея з великою стурбованістю відзначає, що в багатьох державах-членах за 
дифамацію законодавчо передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Відповідно, 
Асамблея вважає, що покарання у вигляді позбавлення волі за дифамацію має бути 
негайно скасовано. Зокрема, вона закликає держави, в законодавстві яких досі 
передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, - хоча норма про позбавлення волі на 
практиці не застосовується - негайно скасувати ці положення з тим, щоб це не служило, 
нехай і неправомірно, виправданням для держав, які продовжують застосовувати цю 
норму, і не приводило до розмивання основоположних свобод [8].  

Таким чином ми бачимо різні підходи щодо застосування протидії дифамації. В 
окремих країнах існує кримінальна відповідальність за окремі випадки дифамації. При 
чому, наприклад в Російській Федерації, кримінальну відповідальність за дифамацію була 
введена вже після прийняття Резолюції ПАРЕ. Загальноєвропейська практика направлена 
на декриміналізацію дифамації, залишаючи цивільну відповідальність за окремі види (як в 
Україні). Необхідно зазначити, що найбільшої досконалості дифамаційне право набуло у 
розвинутих демократичних державах. 

Однією із проблем встановлення факту дифамації є встановлення суб’єкта 
відповідальності за поширення інформації, що несе шкоду. Сучасні способи поширення 
інформації дає можливість практично в короткий час поширити інформацію по всьому 
світу. Одне судження впливової людини може трактуватись іншими суб’єктами 
розповсюдження та створення інформації вже як твердження. Наприклад, першоджерело 
зазначає, що та інформація, яка є, дає можливість допустити якийсь факт, що є судженням 
конкретного джерела. В той же час, інші учасники інформаційних відносин, посилаючись 
на зазначену інформацію, вже ствердно зазначають про подію чи факт, із посиланням на 
першоджерело. Таким чином, першоджерелом дається судження, що відповідає 
конституційним нормам, законодавству про інформацію тощо, а передрук, посилання на 
окремий факт чи ствердження інформації спотворюють емоційне сприйняття інформації і 
яка подається вже як ствердження. Проте притягнення до відповідальності таких 
поширювачів інформації також є неможливим, адже вони посилаються на конкретну 
публікацію. Виникає таке собі замкнуте коло. І тут виникає питання - хто відповідач за 
розповсюдження інформації – першостворювач, чи той хто посилаючись на 
першоджерело, розповсюдив таку інформацію. Очевидно, що на сьогодні немає дієвого 
правого інструменту, який би вирішив питання щодо належного реагування на такі 
випадки.  

Щодо висновків застосування поняття “дифамація” у правовій системі України є 
ряд застережень:  

По-перше, поняття дифамація носить узагальнюючий характер, та вміщує в себе 
протиправні та правомірні дії щодо створення та поширення інформації. Вирізняльною 
характеристикою в даному випадку виступає настання шкоди. Крім того, шкода від 
поширення повинна бути більшою, ніж укриття такої інформації. 

По-друге, окремі види дифамації є протиправними, за які наступає певний вид 
відповідальності, інші види несуть виключно моральну сторону відносин, і ні яким чином 
не можуть бути предметом розгляду правовідносин. 
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По-третє, в деяких випадках дифамація виступає як елемент застереження чи 
обмеження права на інформацію, тому повинен регулюватись спеціально визначеними 
нормами закону. 

По-четверте, в національному законодавстві практично всі види дифамації 
декриміналізовано. Виникає питання, чи буде відповідним чином сприйнято суспільством 
криміналізація зловживання правом на інформацію, наклепи тощо. Адже спроба 
прийняття законів, серед яких були і криміналізація дифамації спричинили громадську 
непокору в державі у 2014 році. 

По-п’яте, всі заходи щодо захисту честі, гідності, ділової репутації, визначені 
чинним законодавством можуть бути застосовані виключно після доведення причинного 
зв’язку створення та поширення інформації та настання шкоди. Жодна норма права не 
регулює питання щодо попередження настання шкоди. Будь-який вплив на створювача та 
розповсюджувача інформації може бути сприйнято як намагання введення цензури. А 
цензура заборонена Конституцією України. 

По-шосте, не завжди дифамація може виступати як самостійний склад 
правопорушення. Досить часто сама дифамація є засобом до вчинення інших 
правопорушень, наприклад, доведення до самогубства, корупційні правопорушення. 

Тому, можемо констатувати, що на сучасному етапі розвитку інформаційного 
права держави розвивається правове регулювання окремих видів дифамації, в залежності 
від видів відповідальності: кримінальної, адміністративної, цивільної, дисциплінарної чи 
моральної. 

Окремого наукового дослідження потребують питання щодо поширення 
негативного контенту інформації, який визначений Законом України “Про захист 
суспільної моралі”: чи відносяться такі правопорушення до узагальненого поняття 
дифамація. Як окрема наукова гіпотеза може слугувати думка про те, що поширення будь-
якого негативного контенту, або такого контенту, що спричиняє шкоду, що є більшою за 
ту, що наступила б у випадку приховування такої інформації, є дифамація. 

На сучасному етапі розвитку державності ми стали свідками нової загрози – 
інформаційної агресії. Створення та поширення інформації, яка несе загрозу державній 
безпеці, можливій загрозі державному суверенітету, інформації що розпалює релігійну, 
міжрасову ненависть, призиває до розпалювання війни, збройного протистояння тощо, 
несе шкоду не тільки окремій людині чи юридичній особі, а і всій державі. Тому 
необхідно говорити про новий виток розвитку створення та поширення інформації, яка є 
негативною, та спричиняє шкоду на особистісному, колективному, державному та 
міждержавному рівнях. 

У таких випадках питання щодо скасування кримінального переслідування за 
дифамацію не має ніякого сенсу, а навпаки – потребує посилення відповідальності за 
створення та поширення негативного контенту інформації всіма комунікативними 
засобами. Не можна залишати приватноправові конфлікти пов’язані із поширення 
інформації відокремленим інститутом правового регулювання у сучасному 
глобалізованому суспільстві, адже будь-який приватний конфлікт може перерости від 
образ до міжрелігійних чи міжрасових конфліктів, які виникають у сучасному світі досить 
часто. І, як правило, незначні конфлікти, за допомогою комунікативних засобів 
розповсюдження інформації, переростають спочатку у регіональні конфлікти, а іноді 
переходять і у міждержавні війни. 

Тому ми говоримо про необхідність дослідження інституту протидії створення та 
поширення негативної інформації, інформації, яка приносить шкоду та об’єднується 
одним терміном – дифамація. 
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НЕОС ПРАВА ЯК ЕВРИСТИЧНА КОНСТАНТА 
Костенко О.Б. 

(кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії права та держави Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) 

  
I. Неос як проблема 
Яка природа нового у праві? Що і чим є нове? Чи можлива людські нелюдська 

думка, що виходить за людські межі нелюдського буття? Чи можлива думка, що 
досліджує нелюдські межі всередині людського буття? Чи можлива думка, що виходить за 
свої власні межі і досліджує себе всередині чужої і невідомої безмежності? Все 
зупиняється, завмирає й навіть помирає в мить народження нової  істини...  Але нове 
завжди здійснюється по-новому. Подібно экзорцисту нове намагається вигнати старе з 
природи речей. Тому і парадокс: гріховно думати про нове не по-новому. Однак навіть 
незнайома собі самій думка може бути не готова до нового змісту, до нового уречевлення.  

Імператив неоса: ніщо не повинно народитися й померти старим. В собі самій 
думка повинна бути притаманна новому. Але лише Бог зберігає в істині єдність нового й 
не — нового. Тому розум й недовірливий до божественної емпірії. Навіть ідеї Платона 
критичні до власних нових сенсів. У чому природа самої ідеї нового? Чи можна 
підпорядкувати нове? Якою думкою можна панувати над новим? І чи погодиться саме 
нове стати думкою? 

Тому й евристика постає як філософія народження самої актуальності, як живий 
процес перманентного переосмислення природи того, що було, є й буде новим або ніколи 
не стане ним. У своїй розумній природі людина постійно виявляє себе, живе та діє у вже 
осмисленому до неї світі, але при цьому знову і знову усвідомлює його, відповідаючи на 
виклик необхідності постійного пізнання як внутрішнього закону свого буття. Але й сам 
переосмислений, оновлений світ вимушений знову знаходити себе, ідентифікувати себе, 
шукати нові шляхи орієнтації та реалізації в незнайомості, першовідкритості своєї 
зміненої природи. Тому евристика постає як  методологія актуалізації нового у всесвіті,   
стає номосом (νόμος) як законом творчої думки, імперативним визнанням її поетичного 
пафосу. Евристична містерія й перетворює номос (νόμος) в неос (νέος) як квінтесенцію, 
серцевину творчого одкровення.  

Неос постає як парадигма, принцип початку, виникнення, відкриття, прориву, 
стрибка, еволюції, розвитку, але й одночасно телеологічним принципом самореалізації 
нового. Власне неос постає як ангел охоронець нового.  Річчю-у-собі  таїться 
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божественний неос. Бог ховає Себе в людині. І новим відкриває, прояснює Себе.  Неос є 
сингулярністю Бога, цільовим завершенням певного початку, що парадоксально 
перетинається з початком певного кінця... Тому й для самої думки нове завжди є  чимось 
невідомим в ній самій. Але що породжує нове в  людському бутті? Який образ, яка зрима 
ідея неоса? Хто ризикне сповідати неос абсолюту на людську діалектику?  

Неографія, новологія, неономія, неократія, неософія: скільки було й буде 
раціоналізованих прагнень надати щось нове змісту  найрізноманітнішого знання. Тому й 
правове знання завжди  шукає відповідь щодо  виникнення, створення, функціонування та 
зникнення свого нового змісту, форм проявів у правовій реальності.  Але чи може бути 
наука про нове у праві? Як пов’язані форми нового правового знання з природою нової 
правової реальності? У чому неос (νέος) права? Чи небезпечний неос нормативності? Чи 
дано праву передбачити як відгукнеться його власний  неос у природі Бога? Які 
філософські межі нового правового запитування?  

Тому й шукає евристика права  закон закономірностей, нормативний механізм або 
правове чудо виникнення нового  як парадоксальному феномену реальності. Чи може бути 
взагалі унормовано нове? Що означає нова норма? І якщо в нормуванні є ідеальне 
прагнення до консерватизації необхідності, то чи потребує саме нове  подібного 
збереження? Де проходить межа між старим й новим у природі нормативності? Чи 
справедливо нове? Яка правда зможе примирити старе й нове? Чи тотожні правда думки і 
справедливість душі? Чи розділить розум страждання істини щодо заблукалих  дітей 
нормативності? Чи можлива геніальна норма? У кого нове завжди буде викликом владі? У 
кого σοφία ніколи не зможе засудити Бога?  Чим для Бога є нова людська ідея? 

II. Неос як евристична константа 
Чим є неос з точки зору філософії нового як евристичного одкровення? 
Неос це образ, ейдос: 
– думки в її божественній субстанціальності, у безпосередній нескінченності її 

понятійної, духовної, природної (у квантовій, монадній, холональній та інших 
онтологічних проекціях) та естетичних форм, які відкривають розуму можливість бути 
реальністю у будь-який інший реальності, а також можливість виходити за межі будь-якої 
реальності; 

– ілюзорності іронічної, незадоволеної й невичерпної, несподіваної та 
непередбачуваної, такої що дивує й сумнівається; 

– істини завжди живої, конкретної, замкнутої на «тут і зараз», що відкриває у собі 
нове як своє інше, як необхідний підсумок вільного пізнання розтягнутої у вічності 
власної закономірності; 

– правди, вкраденої у Бога, приреченої на драматичне служіння людині, а тому 
правди критичної, яка заперечує, а тому й не боїться загинути у безмежності людського 
запитування; 

– відкриття (ανοίγματος), фізичної відкритості, фактичної проникності, емпіричної 
прозорості всьому у собі й поза себе; 

– свободи, вільної негації, суб'єктивної ідеальності, заперечення необхідності і 
відповідальності, нормативної правильності й закономірності; 

– антагонізму, перманентної війни, гераклітовського полемосу (πόλεμος) Я як 
реального суб'єкта з власною ідеально-об'єктивною тотожністю. Суб'єкта, який одночасно 
святкує як перемогу над своїм власним ейдосом, так і поразку від нього. Так у втечі Бога 
від Себе Самого може бути як перемога, так й поразка людської самості; 

– виклику владі, будь-якій владі як закону закономірності, закону панування, 
анархічному виклику навіть потенційності влади, в тому числі владі самого себе... 

Таким чином неос являє собою діалектику діалектики: свободу думки, що кидає 
виклик будь-якій владі у боротьбі за істину певної ідеї... Або істини, що стає владою 
завдяки свободі власної думки як ідеї. 

III. Неос божественного 
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Але чи лише думка є єдино можливою дорогою до Бога? Адже так часто втрачала 
вона себе в Його несповідимості, а тому й сумнівалася у власній правді. І навіть не хотіла 
бути думкою, вбиваючи себе вірою. Обдурюючи себе людиною... І все ж виживши у 
спекулятивній безодні, пройшовши муки земної комедії, думка вибігла з власного 
небуття. Тікаючи від злочинного у собі, від страху ніколи не воскреснути, ховаючись від 
досконалого гріха, думка кинула виклик смерті... І перероджена знову і знову шукає щось 
нове у собі. Тому що саме у новому її порятунок... 

 Але старим цвяхом ниє в Бога людська несправедливість. Нещасна правда 
все ще сповідує власну брехню. Хоча й важче стає душі виносити з себе сміття 
засудження. Бо й втомилася вона скаржитися на себе Богу. Та Йому не просто з нею 
наодинці, бо й не знає чим ще допомогти сліпим істинам? Але чи є вільним Самий Бог? 
Чи цінує свободу як навіжену реальність? Чи може покарати свободою? Покарати новим? 
Покарати поганою нескінченністю нового?  

Розум часто втрачав себе. І навіть уникає зустрічі з собою. Тому Бог й прирікає 
його до мужнього самовизнання, до перманентної самоідентифікації. Й саме нове є 
можливістю розуму лише на мить побачити у собі Бога. І через Бога згадати своє 
призначення. Тому нове постає як ідеальною й несподіваною дзеркальністю людської 
думки. Нашими очима Бог вдивляється в Себе. Тому й душа шукає у собі те, що невідомо 
Йому. 

Але чому нове ненавидить власну ідеальність? Чому постає як деструкція власної 
ідеї? Перетворюється в саморуйнування ідеального до ніщо. Стає парадоксальним 
протистоянням нового новому у собі. Навіть Бог блукає у лабіринті нового... Чи не є тоді 
нове абсурдом, гарантованим? Богом. Може саме новим Бог платить Собі за право не бути 
Богом? У миті нового Бог зникає для Себе. Тому що нове вносить себе в нове й 
перетворює себе собою. Навіть старе забуває, що воно старе й сподівається ніколи не 
помітити більше Бога... Нове спокушає. Власній новизні й Бог приносить людину у 
жертву. Неосом неос подолав... Тому нове людиною тікає з історії, написаної Богом. Нове 
межею проходить між суб'єктивним і об'єктивним в реальності Бога. Божественним 
запереченням нове зустрічає людське заперечення. Нове є наріжним каменем істини. Нове 
як спрага реальності. Нове як людська константа Бога. Нове як останній притулок людини 
в Бога. Нове як метод пізнання власної істини. А тому й сама істина стає жрицею нового... 

IV. Неос свободи 
Колись Шеллінг казав, що свобода яка не гарантована загальним природним 

порядком не є міцною, а тому є неминуче непослідовною. Таку свободу можна лише 
терпіти, бо вона подібна рослині, що паразитує... Хіба може бути людина впевнена у такій 
свободі? Свобода не повинна бути милістю або благом, яким можна користуватися тільки 
як забороненим плодом. Свобода повинна бути гарантована порядком, настільки ж явним 
і незмінним, як закони природи [1;451-457]. 

Але чому вже спочатку свобода не гарантована природою речей? Можливо у самій 
ідеї свободи є щось помилкове? Чи вільна природа Бога? Чи буде природа свободи Бога 
гарантом свободи людини? Може на самій ідеї свободи щось паразитує? Можливо що 
свобода є лише там де є закон, що зворотний свободі? Може й сама свобода паразитує на 
законі, що заперечує свободу? На законі несвободи? Але й народження самої думки 
пов'язане з пошуком свободи. Тому свобода постає як форма невпевненого у самому собі 
людського розуму. Але свобода нічого розуму не заборгувала. Скільки вже законів 
природи намагалися стати могилою свободи? Тому й нове завжди шукає у собі свободу. 
Але чи є вільним й новим пекло? Від якого закону природи хоче втекти ваша свобода? 
Може завдяки свободі навіть розум не може розкрити у собі власну сутність. А тому й в 
самій свободі бачить лише те, що не може, не хоче й не вміє бути вільним? Таким чином 
свобода і несвобода завжди на вагах вільного і не вільного розуму. Розум є вільним 
пізнанням умов власної несвободи. І навпаки: розум завжди примушує себе до свободи. 
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Можливо, ця діалектика пов'язана зі страхом самого розуму знайти щось нове у 
собі? Хто завжди готовий перевірити себе на нову, вільну істину? Чи може нове свободи і 
свобода нового стати для нашої істини Страшним судом? Хто врятує нашу істину? Що 
захистить її від свавілля розуму або від божої необхідності? Але чи шукає нове вічної 
свободи? Що у природі нового завжди натикається на власну необхідність? Чи зможе 
людська істина залишитися над сваркою божественної свободи й необхідності? 
Нобелівський лауреат Іван Павлов говорив про сміливість відкинути у науці те, що 
встановлено як непорушне. "Якщо такої свободи, такої сміливості я не допущу, то ніколи 
не побачу нове...[2]".  

Але не відає нове власної моралі. Навіть власної міри нове боїться, бо не знає ким 
воно є. Лише собі самому нове не вміє чинити опір. В новому сама свобода відпускає себе 
на волю. Сама свобода кидає виклик власній необхідності. Як свобода самої свободи, як 
випробування свободи свободою. Тому й свобода постає як заперечення новим нового 
заперечення. Новим людина й Бога випробовує на міру власної свободи. Бо шукає в собі 
порожнечу для самотності Бога. 

V. Неос як реальність 
Яка реальність нового? Скільки цих реальностей? З чого зроблено нове? Чи можна 

заслужити нове? Яке саме нове визнає в нас творця? Якому новому дано створити свого 
творця? Що у новому завжди буде злим і ворожим? В якому новому завжди небезпечно? 

Рух уперед Кант розглядав як первісне призначення людської природи. Але чи є 
межа для цього руху? Чи буде вічним сам рух? Чи не підштовхуємо ми Бога до прірви 
власної природи? Може тому філософія є колисковою завжди маленькому Богу? А істина 
є лише людською мрією безнадійно закохану в божественну антиномічність? Але знову 
нове наповнює душу подивом і благоговінням... Навіть роздуми про нове дивують. Зоряне 
небо та моральний закон постають як джерела нового. Хоча й нове шукати не треба, воно 
завжди поруч як свідомість існування власного Я. Саме нове пов'язує Я з неозорою 
далеччю, зі світами над світами і системами систем у безмежному часі... Нове починається 
з нашої особистості, яка здатна новими очима вдивлятися у нескінченні й незлiченi світи 
[3; 25-35]. 

Ларс фон Трієр: якщо щось можна сформулювати, то навіщо знімати фільм? Нове є 
тим, що не формулюється, що втікає від форми думки, слова, змісту. Всередині нового – 
безодня, непередбачувана ірраціональність. Кожна мить перетворює нове з речi-у-собі у 
річ-ні-в-собі... Тому Бог завжди новий. Тому й в молитві людина завжди повинна бути 
новою. У новому правда та істина, які ще не встигли збрехати і потьмяніти. У новому є те, 
що ще не встигло стати Богом і злякатися Бога... 

Жити означає пізнавати... Розробивши концепцію autopoiesis як системи, здатної до 
самоорганізації, самопідтримки і самовідтворення Умберто Матурана і Франсиско Варела 
описали життя як мережу шаблонів (норм?). Але справедливо жити означає пізнавати 
правила буття Самого Бога. Справедливо пізнавати Бога значить знаходити в Ньому і поза 
Його щось нове... 

Реймонд Курцвейл порівняв сингулярність з подією, що здатна розірвати тканину 
людської історії. Технологічність майбутнього у своїй швидкості настільки глибоко 
впливає на навколишній світ, що незворотно трансформує людське життя, життя людства 
у масштабі всесвіту. Людство постає як творець який в змозі з власної волі маніпулювати 
всесвітом. Людина є власною точкою відліку, а тому й вирішує долю світобудови [4]. Але 
чи не хоче людина вбити нове як чуже? Що породжує бажання людини стати джерелом 
нового? Щоб потім творити нове з нічого? Але право стати творцем ніщо можна 
узурпувати лише у Бога. Поцупити ніщо можна лише у Бога. Хто вже готовий стати 
владою сліпого абсолюту, стати божественною формою ніщо? Готовий з'єднати ніщо з 
новою людяністю й стати богом ніщо? 

Але щось у природі речей не хоче бути новим. Чому пручається те, чому судилося 
новим стати? Новим бути боляче, а іноді й злочинно. В оновленні завжди є страждання. 
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Нове ранить. Але що в людині повинно стати новим? Якою повинна бути думка нового? 
Яке нове можна вичерпати? Якому новому судилося бути і старим одночасно? Хто 
ненавидить евристичні імперативи? Чи завжди у нового є воля до себе самого? Може воля 
до старого є волею до нової смерті? Оступаються нами старі істини. На яку нову правду ви 
кульгаєте?  

Колія Бога: паралельність старого і нового. Для Бога людина є мірою старого 
старим і нового новим... Час боїться розуму. Карл Юнг говорив, що майбутнє готується 
несвідомо, а тому й непомітно [5]. Так непомітно нове вбирає в себе старий час як свою 
саму бажану і вистраждану у Бога жертву. І старе вже не має права померти. 

VI. Справа Домбровського 
"...сидит в лагере или ходит по Москве (а это существенной разницы не 

составляет), осужденный за антисоветскую агитацию какой-нибудь гражданин (скажем – 
Домбровский) и требует реабилитации, а у прокурора на столе лежит его двойник – 
"Дело" осужденного за антисоветскую агитацию. Никакого реального отношения его 
"Дело" к живому Домбровскому не имеет, но оно составлено по точным инструкциям 
органов госбезопасности и поэтому выглядит страшно. И вот по материалам "Дела" об 
этом Домбровском – контрреволюционере, умелом и ловком враге, – и решается судьба 
настоящего живого Домбровского, который даже и точного понятия не имеет о том, как 
выглядит его страшный двойник [7]. 

Чи не боїмося ми за себе у текстах, які про нас написали інші? Чи відомий 
паперовій справі страх людської смерті? Коли погодилися ми стати формальними 
сутностями у бутті норми? Може саме за нормативний гріх ми й будемо покарані Богом? 
Покарані за те, що вже зараз катуємо самих себе. Катуємо власними нормами 
перетворивши самих себе на тіні цих норм. Скільки наших "двойников" вже зникло у 
нормативному пеклі? Хто дав право нормативному сурогату стати реальною істотою? Хто 
навіяв нормі, що їй по праву стати ідеальною утопією в людському бутті? Хто примусив 
нас стати нормативними снами один одного? Хоча вже й самі караємо один одного за 
пережитий переляк... Не вже ми назавжди загубилися у власній реальності? Тому й для 
Бога стала випробуванням людська нормативність. Нормам в жертву принесла 
справедливість свій розум. Папірус став філософським камінням. Закон накрив людину 
своєю нормативною тінню. Поезіс влади освятив ідеологію навіть самої боягузливої 
норми. У нескінченності нормативних форм навіть Бог побачив Себе як “олов'яного 
солдатика”. Думка перестала вірити в людину. І в собі самій побачила потойбічного 
суб'єкта. Ось і грає влада в нормативну суб'єктність, зв'язавши людину Богом як 
обов'язком. І в небесах справедливості хтось злякано відстрілює нескінченні копії, яким не 
судилося знайти реальність Бога. А зачарована нормою думка стала інструкцією, 
приписом, протоколом. А з часом й вироком Богу... 

Так й блукає людина в нормативних відображеннях своєї втраченої природи. Але 
як перестати грати собою в інших? Може хтось мріє помінятися з гравцями з інших світів? 
Може й Сам гарант всесвітніх правил вирішить створити нову гру? Гру без будь-яких 
правил, де сама вічність не впізнає себе. Хто грається зараз у вас? А ви в кого? Коли в 
останній раз вболівали за Бога? Норма немає потреби знати наше справжнє Я. Аби Бог не 
забув яким має бути наше нове Я. І пробачив нашій думці бажання бути рівною Його 
сенсам... 

VII. Неос нормативності або право преамбули 
Ми здираємо з себе шкіру нормативності. Навіть абсолютна прозорість правди у 

пеклі норми потоншується до нескінченності. З власної безодні ми вичерпуємо Бога. Але 
який буде Бог, з якого вичерпали все нове? 

Розум шукає ідеальний образ власної краси. Шукає порозуміння і в Бога і в людині. 
Нормою розум примушує нас до ідеального. Відповідністю істини спокушає 
справедливість. Законом надає форму красі. Але чи поєднаються у розумі справедливість і 
краса? Чи стануть права природи палітрою для автопортрета влади? Хто оцінить красу 
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влади? Чи красивий самий владний закон? Яка норма найбільш властолюбна й 
найкрасивіша? Яке право людини гарантується красою? І чи стане народний обранець 
естетом природної правоправності? 

Відкрито новому право єства. Преамбульне право оголює норму. Але чи допоможе 
олюдненому праву імперативність божественної волі? Чому у нормативності людина 
шукає свою самотність? Можливо, що у нормі є мить застиглої одна в одній істини й 
правди? Коли час норми перетворюється на час анабіозу розуму з його прагненням 
чистоти тавтологічного самогубства. Коли старі норми грають в нові, то й Сам Бог 
прикидається симулякром... 

Заховану антиномічність бачив у структурі праві Лон Фуллер. Але чи є 
антиномічність джерелом нового у природі самої норми? Скільки таємниць ще зберігає 
норма? Чи антиномічна нормативна природа Бога? Може бути антиномічна діалектика 
нової та старої норми, нової та старої правової реальності? Чи може бути антиномічна 
справедливість станом Бога? Фуллер мріяв про можливість перетину правових 
протилежностей [6;4-5]. Може в цьому перетині антиномій й з'являється нове? 

І побачив Бог ім'я Своє в Конституції. Не кожна норма тепер зможе долетіти до 
середини преамбули. Зустріла стара вина нову відповідальність. Витоки імперативів 
шукають чисту совість. Дух народу бунтує проти власного полону. Зерна живих 
можливостей вже не бачать плевел мертвих утопій. Суверен знову жертвує кращих 
власному поезісу. І людина, виправдовуючись вірою, сповідається перед історією, яка їй 
не належить. Може Бог почув молитву Пилипа Орлика? І не забув в несповідимості Своєї 
долю України? Бо лише справедливий час може з'єднати тих, кого вже не має, тих, хто 
живе й тих, кому лише судилося побачити у собі майбутнє нового громадянина... 

VIII. Неос права 
 – є нормативною діалектикою ідеї; 
– є розумним виміром свободи, що увібрала в себе дух справедливості. Лише божа 

справедливість як джерело здатна гарантувати, врівноважувати та оновлювати феномен 
людської реальності; 

– є фокусом всіх нормативних інтенцій, є нормативною свідомістю будь-якої 
реальності; 

– є актом, дією норми як метафізичного суб'єкта з метою самовідкриття, виявлення 
власної неповноти, відносності та незавершеності; 

– зобов'язує норму шукати свою власну, але найсправедливішу реальність, в якій 
буде дійсною лише її власна свобода. 
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Анотація. У своїй статті автор розглядає таку правову категорія, як правозастосовча помилка. 

Надано поняття терміну «правозастосовча помилка» та визначено та класифіковано її основні ознаки. 
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Проаналізовано історію трансформації помилки в соціально-правовий феномен, визначено ступінь 
застосування помилки в юриспруденції та її зв’язок з іншими правовими явищами. Досліджено, що антична 
правова думка, в тому числі і римське право, не розробило загальної теорії помилок, а законодавча 
практика не сформулювала загальної норми права, у якій би узагальнювались ознаки правозастосовчої 
помилки. Розглянуто, що в середні віки та Новітній час поширювалась тенденція застосування помилки для 
характеристики і юридичної оцінки державної діяльності. Також автор узагальнив риси та ознаки 
поняття «правозастосовчої помилки» в зазначені періоди. 

Проаналізовано, що широкого поширення термін помилка отримав на сучасному етапі розвитку 
юридичної думки та практики. Помилка є невід’ємним атрибутом розвитку правової системи держави, 
оскільки вона наділена характерними рисами юридичного явища, виконує певні функції і займає відповідне 
місце серед інших правових категорій, і відповідно потребує свого теоретичного опису в рамках загальної 
теорії права. 

Автор простежив закономірність, що в більшості наукових досліджень відображаються окремі 
аспекти вивчення цієї проблеми, лише деякі з них дають повну характеристику дефінітивним ознакам 
помилки, її визначення, яке може використовуватись в правозастосовчій практиці. 

У проведеному дослідження наведено праці багатьох авторів, у яких сформульовано поняття 
«правозастосовчої помилки» та визначено її особливості. Також автором статті виділено три основні 
підходи до розуміння правозастосовчої помилки. 

Зроблено висновок, що помилка входить у соціально-правову матерію. що об’єктивно передбачає 
нормативне закріплення цієї проблеми і прийняття усіх необхідних заходів з виявлення, попередження, 
виправлення допустимих помилок, що дає можливість зафіксувати значення помилки в праві. 

Summary. The article is a study of such legal category as law enforcement mistake. The paper defines 
the notion of the term «enforcement mistake», identifies and classifies its main features. It analyzes the history of the 
«mistakes» transformation into a socio-legal phenomenon  and determines the degree of mistakes application in law 
and its relation to other legal phenomena. The research argues that the ancient legal thought, Roman law, in 
particular, did not develop the general theory of mistakes and legislative practice did not formulate general legal 
norms, in which «enforcement mistakes» characteristics would be summarized. The author considers that in the 
Middle Ages and modern times it was a common trend to use mistakes for characteristics and legal assessment of 
state activity. The author also summarizes the characteristics and features of the concept of «enforcement mistake» 
during this period. 

The paper proves that the concept of "enforcement mistake" got wide dissemination in the current stage 
of legal thought and practice development. Error is an inherent part of the national legal system, because it imparts 
the characteristic features of the legal phenomenon. It performs certain functions and takes the appropriate place 
among other legal categories, and therefore it needs to be theoretically described within the framework of the 
general theory of law. 

The author investigated that in most research some aspects of this problem have been studied. But only 
few of them give a complete characterization of definitive features of a mistake and its definition, which can be used 
in law enforcement. 

This research presents works of many authors which define the concept of "mistakes of law 
enforcement" and its characteristics. The author of the article identifies three basic approaches to understanding 
law enforcement errors. 

It concludes that the error is a part of the socio-legal matter, which provides the statutory of the 
problem and makes all the necessary measures for detection, prevention and correction of permissible «mistakes», 
which allows to fix the mistakes meaning in the law. 

 
На сучасному етапі розвитку теорії права проблема визначення поняття 

правозастосовчої помилки, її видів, причин, шляхів усунення є не достатньо ґрунтовно 
дослідженою. В правовій науці більш детально розроблені загальні поняття “помилки” в 
напрямках юридичної практики – правотворчості, юридичного тлумачення, в тому числі і 
правозастосування. 

Перш за все необхідно дати визначення поняттям “правозастосування” та 
“помилка”. Досить глибоко поняття правозастосування досліджувалось Дюрягіним І. Я. та 
Недбайло П. О., які визначили правозастосування, як здійснювана в спеціально 
встановлених законом формах державно-владна організаційна діяльність компетентних 
державних органів та уповноважених державними органами інших суб’єктів по 
винесенню індивідуальних конкретних приписів.[1] 

На теоретичному рівні підставою неоднозначного тлумачення поняття “помилка” є 
відсутність родового поняття помилки в праві, що сприяє невизначеності юридичного 
значення застосування даного феномену в юриспруденції. Тому необхідним є 
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проаналізувати історію трансформації помилки в соціально-правовий феномен, визначити 
ступінь застосування помилки в юриспруденції та її зв’язок з іншими правовими явищами. 

Юридична формалізація категорії помилка спостерігається ще в Афінському праві, 
яке зафіксувало виникнення проблеми помилок одночасно з виникненням перших уявлень 
про істину і право. При розгляді казусу, правозастосування визначалось, за висловом 
Цицерона так “В деле не будет допущено ни ошибки, ни неясности, если судьи будут 
прислушиваться к голосу жизни на всем ее протяжении, к тому голосу который должен 
быть признан самым праведным и самым убедительным”.[2] Але Римське право не 
розробило загальну теорію помилок, а розглядали кожну категорію випадків існування 
помилок окремо. Під помилкою розумілось невірне уявлення про юридичні обставини, які 
суперечили реальності та не відповідали волі осіб. Суттєвою ознакою помилки вважалось 
незнання фактів, обставин вчинення конкретного правомірного діяння, а не норм права. 
Помилка набула характерних рис юридичної природи такого явища, як казус. Антична 
правова думка, в тому числі, і римське право, не розробило загальної теорії помилок, а 
законодавча практика не сформулювала загальної норми права, в якій би узагальнювались 
ознаки правозастосовчої помилки. Так помилка в праві в цей час мала такі риси: 1) 
помилка фіксувалась в окремих джерелах права; 2) помилка носила казуальний характер; 
3) при виявленні помилки, як правило проводилось зібрання доказів, які підтверджували її 
наявність; 4) помилка ставала підставою для прийняття відповідного рішення.[3] 

В середні віки та Новітній час поширювалась тенденція застосування помилки для 
характеристики і юридичної оцінки державної діяльності. Така тенденція була характерна 
законодавчій і правозастосовчій практиці. Наприклад, за часів Петра І, помилка чи 
викривлення в титулі Государя розглядалось російським правом як образа царської особи. 
Але на рівні теорії дослідження такого соціально-правового феномену як правозастосовча 
помилка не мало місця. 

Широкого поширення термін помилка отримав на сучасному етапі розвитку 
юридичної думки та практики. Помилка є невід’ємним атрибутом розвитку правової 
системи держави, оскільки вона наділена характерними рисами юридичного явища, 
виконує певні функції і займає відповідне місце серед інших правових категорій, і 
відповідно потребує свого теоретичного опису в рамках загальної теорії права. Помилка 
як правова категорія належить до одного класу явищ, до яких відноситься юридичний 
казус, факт, правопорушення, правовий дефект. Всі вони мають нормативно обов’язкове 
значення в правовій дійсності, серед яких помилка займає самостійне місце. Тому 
завданням теорії права є надання відповіді на питання – що таке юридична помилка, які її 
ознаки, дати їх класифікацію. 

В більшості наукових досліджень відображаються окремі аспекти вивчення цієї 
проблеми, лише деякі з них дають повну характеристику дефінітивним ознакам помилки, 
її визначення, яке може використовуватись в правозастосовчій практиці. 

Науковці в сфері правозастосування порівнюють такі категорії як “помилка” та 
“помилкове судження”. Помилка – невідповідність обумовлена випадковими якостями 
індивіда, а помилкове судження – невідповідність знань предмету в силу причин, які не 
залежать від волі суб’єкта. В першому випадку характеризується дія, процес; а в другому 
– результат, стан, подія. І в результаті виходить, що помилка – це форма вираження 
помилкового судження.[4] 

На думку А. Б. Лисюткіна, необхідною умовою виявлення суті помилки може бути 
використана категорія “мета”. Саме обумовленість діяння метою дозволить чітко уявити 
результат помилки. Мета визначає подвійну природу її змісту. З однієї сторони, помилка 
матеріальна; вона обумовлена і залежить від об’єктивних закономірностей природи. З 
іншої сторони – помилка суб’єктивна, тобто пов’язана з вольовою діяльністю і 
результатами праці людини. На цей аспект звертають увагу спеціалісти цивільного права: 
“Стан волі сторін на стадії укладення договору повинен відрізнятись від волі на інших 
стадіях, коли воля трансформується в волевиявлення. Коли помилка має місце на стадії 
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формування волі, то має місце помилка мотивування, яка не має значення для права. І 
навпаки, правом оспорювання наділяється той, хто свою (правильну) волю трансформує в 
волевиявлення, в якому ця воля в результаті помилки неправильно проявляється”. Таким 
чином, юридична помилка – продукт діянь індивіда. Виходячи з мети помилки, Лисюткін 
А.Б. поділяє їх на два типи: помилки, які допускаються в рамках правової поведінки, і 
помилки, які вчиняються в межах правопорушень. Така типізація дозволяє більш 
конкретно і точно узагальнити суттєві ознаки такого феномену, і дає можливість сказати, 
що помилка – правова категорія.[5] 

Деякі вчені характеризують категорію помилки через аналіз юридичної помилки, 
як більш загального явища. Так, Лисюткін А. Б., визначає правозастосовчу помилку, як 
обумовлений не умисними і неправильними діями суб’єкта правозастосування негативний 
результат, який не дає можливість реалізації прав, свобод і охоронюваних державою 
інтересів та реалізації юридичної норми. 

Але саме визначення особливостей правозастосовчої помилки дає 
К. Н. Мурсалімов враховуючи при цьому і ознаки юридичної помилки. 

По-перше, правозастосовча помилка характеризується протиправністю, тобто 
невідповідність правозастосовчої діяльності чи актів нормативно визначеним умовам їх 
правомірності. Кожна помилка – порушення юридичних норм. При цьому не має значення 
яка норма порушена – матеріального чи процесуального права, закон чи підзаконний 
нормативний акт. 

По-друге, суттєвою ознакою є суб’єкт, який здійснює помилку. Правозастосовча 
помилка – це результат діяльності виключно суб’єктів правозастосування. Інші учасники 
правозастосовчого процесу теж можуть помилятися, можуть порушувати юридичні 
норми, але їх помилки мають іншу правову характеристику, наслідки, і не можуть 
розглядатись як правозастосовча помилка. Які б порушення не здійснювали учасники 
процесу, суб’єкт правозастосування завжди може вчасно перервати діяльність і вирішити 
справу відповідно до закону. 

По-третє, в діях суб’єкта правозастосування відсутній умисел, оскільки діють в 
суспільно-корисних цілях. Тому помилка виключає вину в формі умислу і може бути 
допущена лише з необережності або як добросовісне помилкове судження. 

По-четверте, правозастосовча помилка можлива лише при цілеспрямованій 
діяльності. Особа правозастосування отримує результат, такий який мала на меті. 

По-п’яте, кожній помилці відповідає певний засіб її усунення. Неправильності, які 
допускаються в правозастосовчій діяльності можуть ліквідуватись лише правовими 
засобами (відміна помилкового акту, відновлення порушеного стану). 

Узагальнюючи усі вище зазначенні ознаки, Мурсалімов К. Н., правозастосовчою 
помилкою вважає – результат неправильної владно організаційної діяльності суб’єктів 
правозастосування, який протирічить нормам права, допущений через невиконання 
необхідних умов для досягнення мети, внаслідок добросовісного помилкового судження, 
чи необережності, яка кваліфікується як помилкова компетентним органом і фіксується в 
спеціальному акті.[6] 

Карташов В. Н. визначає правозастосовчу помилку як дефект(недолік) в 
професійній юридичній діяльності, який носить не умисний характер, пов’язаний з 
негативними наслідками і потребує певних мір соціально-правового захисту.[7] 

Скакун О. Ф. вивчаючи помилку взагалі у праві, в тому числі і в правозастосуванні, 
зазначає, що необхідно відрізняти такі окремі категорії як помилка та прогалина у праві. 
Помилка у праві, на її думку, результат неправильного відображення об’єктивних 
обставин і умов, і прояв не тієї законодавчої волі, яку б слід було відобразити в 
нормативно правовому акті. Прогалина у праві – це повна чи часткова відсутність в 
діючих нормативно правових актах необхідних юридичних норм. Помилка у праві 
можлива в випадках, коли правотворчий орган: 1)помилково вважає відносини такими, що 
не підлягають регулюванню; 2) помилково покладається на конкретизацію права в ході 
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його застосування; 3) помилково передає питання на розгляд правозастосовнику; 4) видає 
норму яка не потрібна; 5) помилково вирішує питання в не тій встановленій нормі.[8] В 
перших трьох випадках помилка в праві передбачає наявність прогалин. А в другому та 
третьому випадках стосується саме правозастосовчої діяльності. Законотворець вживає 
термін помилка в контексті розуміння її як юридичного факту. Зокрема, в постановах 
Пленуму Верховного Суду: помилка є підставою для “відмови рішення суду” – оскільки 
була допущена помилка в застосуванні норм права. 

В юридичній літературі помилка розглядається як: 1) правопорушення 
(Зайцев Н. Я.) [9]; 2) спеціальний юридичний факт (Вовченко Н. Н.) [10]; 3) негативний 
результат (Лисюткін А. Б.) [3]; 4) неправильне уявлення (Піонтковський А. А).[11] 

А по відношенню до розуміння правозастосовчої помилки можна виділити три 
основні підходи: 

1) Правозастосовча помилка характеризується як об’єктивно протиправне діяння. В 
основі такого розуміння є поняття юридична помилка, яка характеризується як негативний 
соціально-правовий дефект в професійній юридичній діяльності, і є результатом 
невинного діяння (бездіяльності) суб’єкта правозастосування. При такому підході 
правозастосовча (юридична) помилка чітко відмежовується від правопорушення, і 
критерієм цього є суб’єктивна сторона діяння. Правозастосовча помилка – невинне діяння, 
яке виникає в результаті добросовісного помилкового судження правозастосовника, а 
правопорушення завжди передбачає винність особи. 

2) Правозастосовча помилка розуміється як результат добросовісного помилкового 
судження і як результат допущеної необережності. При такому підході виділяється 
добросовісна та недобросовісна помилка. Добросовісна помилка означає, що при 
найуважнішому ставленні до справи є ймовірність припустити помилку, але ця помилка 
не може в майбутньому бути поставлена у вину. При недобросовісній помилці суб’єкт при 
уважному підході до справи міг би її не допустити – тут має місце вина в формі 
необережності. Таким чином правозастосовча помилка тут трактується ширше, ніж при 
першому підході. Помилка може бути як об’єктивно протиправне діяння, так і необережне 
правопорушення. 

3) При “широкому” розумінні, правозастосовча помилка розуміється як будь-яке 
відхилення від норм права, незалежно від вини особи. Цей підхід відрізняється від інших 
тим, що в коло правозастосовчих помилок включаються і умисні правопорушення 
суб’єктів правозастосування. Помилку пропонується оцінювати виключно через 
об’єктивні зовнішні ознаки. А суб’єктивне відношення правозастосовника до рішень, які 
він приймає ніби має значення лише для вияснення питання про характер і розмір 
відповідальності за порушення законності, але ніяк не впливає на визнання того чи іншого 
діяння помилкою. Але подібна характеристика є досить односторонньою, і це 
проявляється в тому, що під помилкою розуміється лише результат діяння, помилка 
прирівнюється до акту застосування права. 

Можна погодитись з точкою зору Мурсалімова К. Р., який вважає, що 
правозастосовча помилка – це категорія суб’єктивно-об’єктивна. Без врахування 
взаємозв’язку об’єктивного та суб’єктивного елементів не можна повно і правильно 
охарактеризувати відповідне явище. Суб’єктивна сторона помилки полягає в 
неправильному відображенні об’єктивної дійсності, і являється саме помилковим 
судженням. Такий взаємозв’язок між помилковим судженням та помилкою є цінним 
аргументом проти існування умисних помилок зі сторони суб’єктів правозастосування. 

Помилка є не тільки як наслідок помилкового судження, а є і формою 
відображення існуючих у правовій діяльності колізій. 

Помилка в правозастосуванні виступає як засіб вираження протирічь в діяльності 
людини і обставин поведінки, які змінюються залежно від конкретного випадку. Науковці 
з цього питання звертають увагу на необхідності не тільки юридичної формалізації цього 
питання, але і на потребі законодавчого закріплення соціально-правового явища 
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правозастосовчої помилки, оскільки вона може розглядатись і як норматив, критерій 
оцінки якості закону і законодавчої діяльності, а не тільки істинності існуючих теорій, 
категорій. Даний висновок підтверджується правозастосовчою практикою, де чітко 
виявлено, що помилки і інші недоліки, допущені судами, знижують ефективність 
здійснення правосуддя. Тобто, помилка як саме правове явище виражає рівень протиріч 
між нормативністю соціального процесу і результатами його упорядкування – це є 
потреба юридичної практики. 

Помилка входить в соціально-правову матерію, що об’єктивно передбачає 
нормативне закріплення цієї проблеми і прийняття усіх необхідних мір по виявленню, 
попередженню, виправленню допустимих помилок, що дає можливість зафіксувати 
значення помилки в праві. 
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Анотація: Автор досліджує поняття юридичної відповідальності, а також зазначає актуальні 

проблемні питання – існування позитивної відповідальності в теорії права та законодавстві; визначення 
безвинного діяння особи як підстави юридичної відповідальності; критерієв ефективності санкцій 
юридичної відповідальності. 

Ключові слова: позитивна відповідальність, негативна відповідальність, неправомірна поведінка, 
суб’єкт права, юридичний обов’язок, правопорушення, ретроспективна відповідальність, покарання, 
санкція.  

Annotation.  The author research definition of legal liability and topical issues about positiv liability teory 
law and legislation; definition innocent actions as the basis of legal liability; performance criteria of legal liability 
sanctions. 

Keywords: positive liability, negative liability, misconduct, subject of law, a legal obligation, tort, 
retrospective liability, punishment, sanction. 

 
Вступ. Юридична відповідальність – це застосування заходів державного примусу 

до винної особи за вчинення протиправного діяння. Юридична відповідальність – 
правовідносини, в які вступає держава, в особі її компетентних органів, і правопорушник, 
на якого покладається обов‘язок зазнавати відповідні позбавлення за вчинене ним 
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протиправне діяння. Юридична відповідальність виникає внаслідок правопорушення або 
суспільно небезпечного діяння та являє собою особливі правовідносини. Факт 
правопорушення ставить суб‘єкта (правопорушника) в певний юридичний зв‘язок із 
державою, в якій держава в особі компетентних органів виступає як уповноважена 
сторона, а правопорушник – як зобов‘язальна. При цьому й уповноважена, і зобов‘язальна 
сторони діють в межах закону, і реалізація юридичної відповідальності здійснюється на 
підставі права, конкретних санкцій правових норм, що передбачають відповідальність 
саме за дане правопорушення [13]. 

Проблема юридичної відповідальності в механізмі правового регулювання завжди 
займала одне із значимих місць в правовій науці. Не втратила своєї актуальності й у 
теперішній час, оскільки на сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення поняття та 
ознак юридичної відповідальності, її системи, змісту, функцій тощо. Крім того, з 
розвитком праворозуміння суспільством знову актуалізувалася проблема існування в 
теорії та законодавстві позитивної відповідальності як виду юридичної відповідальності. 

Юридична відповідальність в різні історичні епохи досліджувалася з різних 
критеріїв. Крім того, розуміння залежить від методологічного підходу авторів, що 
досліджували дану тематику. Також юридичну відповідальність можна розглядати з 
позиції об’єктивного та суб’єктивного права. Саме останній підхід, на наш погляд, є 
найбільш актуальним на сьогодні. В процесі реалізації юридичної відповідальності 
відбувається безпосередній вплив держави на сферу юридично закріплених суб‘єктивних 
прав та юридичних обов‘язків.  

Постановка завдання: проаналізувати сучасну систему юридичної 
відповідальності в Україні, розділивши види відповідальності на негативну та позитивну 
юридичну відповідальність; є за необхідність вказати на існуючі проблемні питання 
юридичної відповідальності та запропонувати шляхи подолання. 

Результати дослідження. Конституція України чітко зазначає, що ніхто не 
зобов‘язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази [1, ст.60]. Відповідно 
чинному законодаству видання розпоряджень і наказів є однією з форм реалізації владних 
повноважень посадових осіб. Такими особами вважаються ті, що постійно або тимчасово 
здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на 
підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, тощо.  

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер [1, ч.2, ст.61]. 
Отже, на сьогодні існує проблема існування та розмежування відповідальності в умовах 
сучасного державотворення в Україні. Розглядаючи дану проблему автор дотримується 
думки, що юридична відповідальність може бути негативною (ретроспективною) та 
позитивною (перспективною). Поняття ретроспективна та перспективна юридична 
відповідальність більш детально розглядаєтся в галузевому законодавстві.    

Позитивна юридична відповідальність являє собою сумлінне виконання своїх 
обов’язків перед громадянським суспільством, правовою державою, колективом людей та 
окремою особою [5, с.74]. Зазначені поняття слід розглядати саме як окремі види 
юридичної відповідальності, а не окремі аспекти чи складові єдиного поняття 
відповідальності.  

Так, слід погодитися із думкою вченого А. І. Кожевнікова в тому аспекті, що 
позитивна (активна) юридична відповідальність і негативна (ретроспективна) юридична 
відповідальність існують як цілком самостійні правові явища, яким відповідають 
самостійні поняття, як автономні дефініції. Оскільки існування конструкції єдиного 
поняття відповідальності в праві, що включає обидва аспекти, створює неадекватне 
уявлення про сутність досліджуваного правового явища [4, с.7; с.11].  

Ряд вчених вказували на те, що різні сторони відповідальності не можуть бути 
охоплені одним поняттям. Так, О.Е. Лейст зазначав, що позначення різних явищ і понять 
одним терміном «відповідальність» викликало уявлення про те, що позитивна та 
негативна відповідальність є двома аспектами одного поняття. В результаті цього якості 
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позитивної відповідальності переносяться на юридичну відповідальність за 
правопорушення, і навпаки [7, с.28-229].  

Виникнення ідеї позитивної відповідальності відноситься до 60 рр. ХХ ст. Одним із 
перших науковців, що займалися цим питанням був П.О. Недбайло, який зазначав, що 
соціальний сенс такої відповідальності полягає в діяльності, що відповідає об’єктивним 
вимогам даної ситуації та об’єктивно обумовленим ідеалам часу, а до змісту позитивної 
відповідальності входить самостійна й ініціативна діяльність у межах правових норм та 
тих ідеалів, для досягнення яких ці норми видані [9, с.77]. 

Основні положення теорії позитивної відповідальності були розроблені 
представниками філософської науки. Так, було стверджено, що право покликано бути 
позитивним стимулятором активної позиції суб’єкта права, а також сприяти тому, щоб 
держава в кінцевому прорахунку переросла в повністю самокероване суспільство, що 
засноване на моральних регуляторах. 

Вчений Краснов М.О. зазначав, що відповідальність – це не лише засіб, що 
попереджує порушення правових норм, але й засіб, що стимулює активну поведінку 
суб’єкта права, засіб виховання в нього сильних внутрішніх регуляторів як найбільш 
ефективних гарантів суспільної поведінки [6, с. 78]. 

Позитивну відповідальність розуміють як законодавчо закріплену необхідність 
здійснювати певні дії або утриматися від їх вчинення під час здійснення діяльності, 
обумовлену правовим статусом особи, яка наділена для виконання цієї діяльності колом 
прав і обов‘язків [4, с.11]. 

По суті ряд вчених ототожнює позитивну відповідальність із обов’язком. Так, її 
розглядають як обов’язок дотримуватися приписів, вимог правових норм (обов’язок діяти 
правомірно, вимога дотримуватися правових норм) [13, с.133].   

Вчений М.С. Строгович зазначає, що юридична відповідальність є насамперед 
відповідальне відношення людини до своїх обов’язків, відповідальність за правильне 
виконання особою покладених на неї законом обов’язків. У разі, якщо такий обов’язок не 
виконаний, наступає відповідальність у її негативному значенні – примусі, стягненні, 
покаранні [10, с.73].  

Професор В.О. Тархов вважав, що юридична відповідальність – це врегульований 
правом обов’язок дати звіт у своїх діях; сам вимога звіту – основна ознака й сутність 
відповідальності, а чи наступає за звітом осуд і кара – це вже інше питання [11, с.34].  

Отже, можна сказати, що позитивна відповідальність передбачає обов’язок особи 
здійснити вибір між можливими варіантами поведінки на користь правомірної, що 
забезпечується обов’язком відповідати перед суспільством за такий вибір. 

При цьому якщо позитивна відповідальність розглядається як така, що полягає в 
виконанні обов’язку, який спрямований на досягнення суспільно корисного результату, 
пов’язаного з правомірною діяльністю суб’єкта, то ретроспективну розуміють як 
виконання обов’язку, що виник внаслідок вчинення правопорушення. 

Інші вчені визначали позитивну відповідальність через категорію психологічного 
відношення до виконання своїх обов’язків у суспільстві. А.І. Кожевніков вказував на те, 
що відповідальність в позитивному плані – це не тільки внутрішні переконання людини 
про необхідність діяти правомірно. Вона наповнена юридичним змістом, оскільки має 
своєю підставою норму права, за допомогою якої відбувається формування у суб‘єктів 
мотивів позитивної, з точки зору права, поведінки. Держава, визначаючи правовий статус 
особи, має передбачати, хто і в якій сфері суспільної діяльності несе відповідальність за 
якісне виконання певних дій. Це відбивається в чинному законодавстві, яке нормативно 
закріплює межі діяльності фізичних і юридичних осіб і ступінь їх позитивної 
відповідальності при здійсненні даної діяльності [4, с.10-11]. 

Український вчений К.В. Басін, дотримується подібної точки зору й зазначає, що 
позитивна відповідальність є не тільки внутрішнім переконанням людини в необхідності 
діяти правомірно, а що вона має свою юридичну підставу – норму права, за допомогою 
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якої відбувається формування у суб‘єкта мотиву позитивної, необхідної з позицій права, 
поведінки [2, с.7-8]. Вчений доводить, що в основі позитивної відповідальності лежить 
насамперед сумлінне («відповідальне») виконання суб’єктом усіх правових приписів. 

Позитивна відповідальність спрямована на попередження неправомірної поведінки, 
вона покладається на особу разом із виникненням у неї, як у суб’єкта права юридичних 
обов’язків, і діє протягом всього часу існування такого обов’язку, а отже її завданням є 
саме попередження правопорушення. Початок її дії пов’язують із самим набуттям 
правового статусу. Натомість, дія ретроспективної відповідальності є тимчасовою й 
передбачає покарання за вже вчинене правопорушення, наслідки якого втім, не 
обов’язково усуваються шляхом покладення на особу санкції. А отже, відновлення 
соціальної справедливості за допомогою заходів ретроспективної відповідальності не 
завжди можливе. Тобто, ретроспективна відповідальність настає за минуле діяння, 
натомість позитивна – за теперішню поведінку цього суб’єкта; або як зазначає вчений 
О.С. Мордовець, позитивна відповідальність є попередньою, а ретроспективна – 
наступною [8, с.224].  

Із такого розуміння виникає, що найбільш ефективним шляхом досягнення 
правопорядку в державі є поєднання двох видів юридичної відповідальності, в межах яких 
напрямки впливу на поведінку особи різняться. При чому логічним висновком є те, що 
чим ефективніше буде діяти позитивна відповідальність – тим менше буде 
застосовуватися ретроспективна, а отже існуватиме вищий рівень захисту прав та 
інтересів осіб, про що зазначається в усіх Конституціях розвинених країн світу. 

Деякі науковці ведуть мову про наявність у межах позитивної відповідальності 
санкцій – а саме позитивних, заохочувальних санкцій, якими передбачені певні стимули, 
заохочення тощо до правомірної поведінки [8, с.225]. 

З іншого боку, слід погодитися із тим, що позитивна відповідальність включає в 
себе також моральні, психологічні та інші неправові аспекти. Однак, це не применшує 
значення цього явища, а навпаки збільшує, оскільки охоплює додаткові напрямки впливу 
на поведінку особи. Так, в юридичній літературі зазначають, що позитивна 
відповідальність в правомірній поведінці має морально-політичний, соціально-
психологічний, мотиваційно-установчий і юридичний аспекти, коли людина зважує 
можливі моральні, психологічні, правові та інші наслідки своєї поведінки [3, с.68]. 

Проте як зазначав О.Е. Лейст, не слід переносити якості та ознаки одного виду 
юридичної відповідальності на інший. Вони втілюють різні напрями впливу на поведінку 
особи для досягнення правопорядку і характеризуються різними часовими межами, що не 
позбавляє значення жодну з цих категорій. Значення позитивної відповідальності слід 
пов’язати насамперед із попереджувальною функцією, а ретроспективної  – із 
правовідновною функцією, за якої відновлюється як соціальна справедливість, так і 
конкретні права потерпілої особи.  

Таким чином існування позитивної відповідальності обумовлюється потребами 
правової держави і попереджувальним по відношенню до неправомірної поведінки особи 
потенціалом. 

Висновки. Юридична відповідальність може бути ретроспективною (негативною) 
та перспективною (позитивною). Останню розуміють як законодавчо закріплену 
необхідність здійснювати певні дії або утриматися від їх вчинення під час здійснення 
діяльності, обумовлену правовим статусом особи, яка наділена для виконання цієї 
діяльності колом прав і обов‘язків, про що детально розглядають вчені в окремих або 
провідних галузях законодавства.  

Позитивна відповідальність спрямована на попередження неправомірної поведінки, 
вона покладається на особу разом із виникненням у нього, як у суб’єкта права юридичних 
обов’язків, і діє протягом всього часу існування такого обов’язку, а отже її завданням є 
саме попередження правопорушення. Відновлення соціальної справедливості за 
допомогою заходів ретроспективної відповідальності не завжди можливе. Тобто, 
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ретроспективна відповідальність настає за минуле діяння, натомість позитивна – за 
теперішню поведінку цього суб’єкта. Із такого розуміння виникає, що найбільш 
ефективним шляхом досягнення правопорядку в державі є поєднання двох видів 
юридичної відповідальності, в межах яких напрямки впливу на поведінку особи 
відрізняються. При чому логічним висновком є те, що чим ефективніше буде діяти 
позитивна відповідальність – тим менше буде застосовуватися ретроспективна, а отже 
існуватиме вищий рівень захисту прав та інтересів осіб в умовах розбудови правової 
держави, а також сучасного державотворення в Україні. 

В теорії виділяють також поняття, як об’єктивно протиправне діяння, до яких, як 
правило, відносять протиправне діяння недієздатної особи і безвинне діяння. Не будучи 
правопорушенням, воно не повинно тягнути за собою  заходів юридичної 
відповідальності. Основним видом державного примусу, що може застосовуватися за 
вчинення об‘єктивно протиправного діяння, є заходи захисту, засоби правового впливу, 
що застосовуються з метою відновлення порушених прав у відношенні зобов‘язаних осіб. 
Їх призначення – припинити порушення правопорядку, відновити нормальні зв‘язки й 
відносини. 

Аналізуючи критерії та показники ефективності санкції, ми прийшли до висновку, 
що сувора санкція – не завжди є ефективною санкцією. Багато санкцій і заходів 
відповідальності залишаються безрезультатними, тому що ефект їх впливу на свідомість 
правопорушника є або недостатнім, або надмірним. Один із шляхів підвищення 
ефективності санкцій і відповідальності в тому й полягає, щоб їх система була 
максимально пристосована до завдань вироблення мотивів правомірної поведінки, 
усвідомлення обов‘язку, сумлінного виконання обов‘язків.  

Автором стисло проаналізовано сучасну систему юридичної відповідальності в 
Україні. Також доведено, що існує проблема серед вітчизняних вчених щодо виділення 
видів відповідальності та розподілу на негативну та позитивну юридичну 
відповідальність. В умовах сучасного державотворення в Україні є проблемою питання 
визначення юридичної відповідальності й серед них актуальним передбачається заслуга 
на існування позитивної відповідальності, про що автор буде доводити в наступних 
наукових працях.  
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КОНЦЕПЦІЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
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Анотація. Стаття присвячена аналізу функціонування універсальної ідеї верховенства права у 

практиці Європейського суду з прав людини як органу судової влади наднаціонального рівня. 
Використовуючи «еволютивний» підхід до тлумачення конвенційних норм, автор вказує на декілька 
способів фіксації досліджуваної концепції у рішеннях Суду. При цьому, особливу увагу акцентовано на так 
названому системно-структурному підході, відповідно до якого верховенство права є категорією 
інтегрального характеру, що за своєю суттю об’єднує у своєму змісті ряд інших принципів права. У якості 
висновку автор зазначає, що  питання, пов’язані із дослідженням верховенства права у міжнародно-
правовому аспекті потребують подальшого наукового дослідження.  

Ключові слова:  принципи права, концепція. доктрина, верховенство права, судова практика, 
Європейський суд з прав людини, принцип правової визначеності. 

Abstract. The article presents information related to the analysis of the rule of law concept, specific 
features of its functioning and vectors of development both at international and national levels. Basically, rule of 
law principle plays a crucial role in shaping of international political situation, especially in mechanism of 
international protection of human rights and freedoms. 

Over the span of more than 50 years, European court of human rights is deemed as an integral part of 
universal system of human rights protection. In this regard, it is useful to highlight that Court in its practice uses 
actively the concept of the rule of law, applying a special “evolutive” approach. The essence of this approach is in 
its specifics, which could be explained by the fact that Court combines theoretical model of the rule of law and 
amplify this construction in particular life situation. Thus, provisions of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms become more relevant to the current public relations.  

Moreover, the rule of law has complex nature in regulation of different types of issues in context of the 
European legal framework. Abovementioned characterized the rule of law not only as a key idea, but also as an 
efficient identifier of legislation lacunas at national level. With this background, on the basis of in-depth study, the 
author singled out two directions in the rule of law interpreting by the Court. First way includes only fixation of the 
rule of law in the text of court decision without any informal description. The bottom line of the second approach is 
to show that the rule of law principle is the principle of integral character, which encompasses a wide range of 
other legal principles. 

Finally, having analyzed a set of various Court’s decisions, author concludes the rule of law is the idea of 
universal nature, the crucial aim of which is to build impact-full judicial system resulted in faithful governmental 
system and system of national legislation.   

Key words: legal principles, concept, doctrine, rule of law, case law, European court of human rights, 
principle of legal certainty.    

 
Постановка проблеми. Принцип верховенства права міститься не тільки у нормах 

міжнародного та національного законодавства. Він також слугує конститутивним, 
невід’ємним елементом у механізмі міжнародного захисту прав людини та її основних 
свобод. Тому, ця доктрина є базисом не тільки для побудови правової держави та 
громадянського суспільства, але й основою діяльності міжнародної судової системи, 
ключове місце в якій займає заснований у 1959 р. Європейський суд з прав людини (далі – 
ЄСПЛ, Суд).  

Тому, актуалізація теми пропонованого дослідження може бути пояснена 
наступним. По-перше, враховуючи обраний Українською державою курс на 
євроінтеграцію, перед вітчизняною юридичною наукою і практикою постало важливе 
завдання – переосмислити ті ідеали і цінності, які наповнюють образ вітчизняного права. 
По-друге, варто враховувати, що найбільш рельєфно принцип верховенства права 
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виявляється саме у сфері судочинства, адже завдяки діяльності суду він наповнюється 
якісно новим, аксіологічним змістом. 

Мета поточної наукової статті має дуальний характер. Насамперед, вона полягає в 
тому, щоб здійснити комплексний аналіз міжнародної концепції верховенства права на 
матеріалах практики ЄСПЛ, що дозволить здійснити більш детальне дослідження 
побудови його теоретико-правової моделі, а також специфіки її реалізації міжнародними 
судовими органами. Зазначене у свою чергу створить відповідний фундамент для 
вироблення пропозиції стосовно удосконалення правових норм, що регулюють сучасні 
відносини в Україні і регламентують, відповідно, її статус на міжнародній політичній 
арені. У цьому зв’язку, для досягнення зазначеної мети, автором поставлені наступні 
завдання: 1) продемонструвати способи теоретико-нормативно обґрунтування ідеї 
верховенства права в міжнародно-правовому аспекті та 2) здійснити поглиблений 
методологічний аналіз сучасної концепції верховенства права у практиці Європейського 
суду з прав людини. 

Стан розробки у вітчизняній та зарубіжній літературі. Верховенство права є 
одним із основоположних принципів функціонування та вдосконалення сучасного 
вітчизняного та міжнародного права. Однак, рівень наукової розробленості досліджуваних 
у поточній роботі питань не можна назвати достатнім. На сучасному етапі розвитку 
юридичної науки, в окремих дисертаційних та монографічних дослідженнях питанню 
дослідження, аналізу та систематизації міжнародної судової практики, в якій реалізується 
принцип верховенства права вкрай мало. Зокрема, серед таких науковців необхідно 
назвати: С. П. Головатого, О. М. Луціва, а також А. А. Пухтецьку.  

Необхідно наголосити, що питанню розуміння Судом ідеї верховенства права 
присвячена досить невелика кількість й зарубіжних наукових досліджень. Наприклад, 
серед таких іноземних академічних досліджень варто виокремити роботу Ж. Лаутенбаха 
«Концепт верховенства права та Європейський Суд з прав людини», де автор здійснив 
спробу пояснити яким чином Суд визначає та інтерпретує поняття верховенства права у 
своїй практиці [13]. 

У той  же час, варто відзначити, що українська правова наука вимагає більш 
поглибленого вивчення означеного питання із застосуванням як герменевтичного, так 
комплексного методів наукового пізнання. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні ЄСПЛ є надважливим фактором 
ефективного функціонування європейського суспільства, адже виконує роль своєрідної 
«нервової системи» захисту прав людини, що діє через національні правові системи 
європейських держав. Тому, для того, щоб незмінний протягом півстоліття текст 
Конвенції не втрачав своєї ефективності, необхідним є особливий підхід Суду до 
тлумачення у процесі правозастосування конвенційних норм. Такий підхід отримав назву 
«еволютивного». Сутність зазначеного підходу неодноразово розкривалася і самим ЄСПЛ, 
акцентуючи увагу на тому, що «Конвенція не є застиглим правовим актом, вона відкрита 
для тлумачення у світлі сьогодення». До того ж «предмет і мета Конвенції як правового 
акту, що забезпечує захист прав людини, вимагають, щоб її норми тлумачилися і 
застосовувались таким чином, щоб зробити її гарантії реальними та ефективними» [14]. 
Використання Судом принципів еволютивного тлумачення дозволяє Конвенції 
залишатися реально діючим міжнародним правозахисним актом. Крім того, еволютивний 
підхід у тлумаченні Конвенції забезпечив загальне визнання у якості аксіоми наступної 
формули: «норми Конвенції існують у тому вигляді, у якому вони витлумачені Судом». 
Зазначене дозволяє зробити висновок, що концепція верховенства права в розумінні 
ЄСПЛ не є статичною категорією, вона наділена динамічними характеристиками. Іншими 
словами, устелена концепція верховенства права, її нормативно-теоретична конструкція 
наповнюється новим змістом за рахунок такого виду тлумачення Судом. 

Комплексна природа принципу верховенства права покликана здійснювати вплив 
на регулювання різних за змістом правових відносин. У свою чергу це характеризує його 
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не тільки як керівну ідею, але і як дієвий ідентифікатор прогалин у національному 
законодавстві. При цьому, з метою уникнення свідомого звуження змісту верховенства 
права саме як категорії універсального характеру, у прецедентній практиці ЄСПЛ 
навмисно не запропонована його дефініція. Тому, вважається доцільним виокремити дві 
форми матеріалізації концепції верховенства права у практиці Суду: 1) просте зазначення 
верховенства права в тексті рішення без розкриття конкретного змісту останнього; такий 
спосіб спрямований в першу чергу на визнання верховенства права у якості невичерпного 
джерела прав і свобод людини, принципу, на який спирається Суд у всіх без виключень 
справах; 2) вираження сутнісного призначення верховенства права через призму його 
складових елементів; такими структурними частинами є так звані під-принципи (які в 
цьому контексті й визначають у своєму поєднанні ідею, функціональне призначення 
верховенства права), що слугують основним аргументом, базисом для вирішення 
конкретної справи Судом. 

У відповідності із першим способом, Суд не пропонує прямого формулювання 
поняття принципу верховенства права. Проте, не зважаючи на відсутність дефініції 
у тексті рішення, зазначається інструментальна цінність досліджуваного принципу 
(наприклад, в аспекті його порушення шляхом нівелювання існуючих у національному 
законодавстві принципів цивільного процесуального чи кримінально процесуального 
права), його значення не тільки для міжнародного суспільного правопорядку, але й для 
національної правової системи. Так, зокрема, у рішенні по справі «Совтрансавто-
Холдинг» проти України» (заява № 48553/99) від 25 липня 2002 р. було викладено 
наступне: «Суд повторює, що відповідно до його прецедентної практики право на 
справедливий судовий розгляд, гарантоване ст. 6 параграфа 1, яке повинно тлумачитися у 
світлі преамбули Конвенції, яка проголошує верховенство права як елемент спільної 
спадщини держав-учасниць» [15].Зазначений спосіб закріплення принципу у рішеннях 
ЄСПЛ покликаний, на нашу думку, показати, що воно є «живим» засобом регулювання 
суспільних відносин, різних як за своїм змістом, так і за своєю правовою природою. При 
цьому, увага акцентується на тому, що верховенство права є принципом, який пронизує 
увесь текст Конвенції. У деяких випадках принцип верховенства права вживається ЄСПЛ 
в аспекті ефективного засобу протидії свавіллю влади. Разом з тим, у тестах рішень Суду 
досить часто вживаються формулювання «держава, що у своїх діях керується принципом 
верховенства права» або «держава, заснована на верховенстві права» (англ. «state subject 
to the rule of law», «state governed by the rule of law» чи «state based on the rule of law») [5, 
6]. На нашу думку, формулювання «держава, заснована на верховенстві права» 
розуміється Судом у єдності наступних трьох елементів: 

(1) органи законодавчої влади повинні не тільки поважати закони, які вони 
прийняли, але й також повинні забезпечувати правові та практичні умови їх реалізації; 

(2) органи судової влади повинні виступати як гаранти справедливості; вони 
повинні користуватися громадською довірою і захищати фундаментальні цінності 
правової держави; 

(3) органи  виконавчої влади повинні виконувати акти реалізації судової влади; 
інтереси адміністративних органів влади повинні збігатися із необхідністю належного 
здійснення правосуддя. 

Сполучною ланкою між вищезазначеними елементами є спільна для них вимога – 
наявність чіткого, вичерпного переліку випадків застосування дискреційних повноважень. 
Відтак, закон повинен вказувати межі будь-якої такої дискреції, наданої органам 
державної влади, беручи до уваги законну мету такого засобу. 

Таким чином, «антидефінітивний» підхід ЄСПЛ до верховенства права, на наше 
переконання, полягає насамперед у можливості Суду тлумачити його, опираючись на 
конкретні життєві обставини, що у свою чергу забезпечує його ефективність у якості ядра 
міжнародного механізму захисту прав і свобод людини. 



80 
 

За допомогою системного аналізу прецедентної практики ЄСПЛ, можна 
стверджувати, що у рішеннях Суду переважає другий спосіб закріплення принципу 
верховенства права – структурно-системний.  Він полягає у «розщепленні» структури 
верховенства права на окремі молекулярні частини – під-принципи. Тому, зміст 
верховенства права як цілісної моделі складають окремі правові принципи, недотримання 
чи навіть порушення яких спричиняє руйнування усієї нормативної конструкції 
досліджуваного принципу. 

На основі проаналізованих вище підходів, вважаємо, що визначення поняття 
верховенства права ЄСПЛ залишає абстрактним і формулює його зміст через систему 
відповідних структурних частин. При цьому, застосування розширеного системно-
структурного підходу, надає можливість виокремити три блоки компонентів верховенства 
права, які розкриваються у рішеннях Суду. Кожен із таких блоків має свою розгалужену 
систему вимог/структурних елементів верховенства права: 

I. Інституційна структура та організація державної влади включає: а) поділ 
влади, чітке розмежування компетенцій між органами законодавчої, виконавчої та судової 
влади (справа 1984 р. «Malone проти Об’єднаного Королівства» [9]); б) незалежність 
органів судової влади, яка повинна слугувати гарантом справедливості, а також 
фундаментальною цінністю у правовій державі (наприклад, справа «Guja проти Молдови» 
[7]). 

II. Принцип законності, який за своїм змістом поєднує також й принцип 
правової визначеності та рівності перед законом; зазначена тріада принципів утворює 
традиційну основу концепції верховенства права: а) принцип законності передбачає 
наступні два компоненти його ефективної реалізації: 1) закон повинен бути достатньо 
доступним і передбачуваним; 2) закон повинен бути чітким та вказувати межі будь-якого 
розсуду стосовно застосування окремих його норм з метою обмеження дискреційних 
повноважень осіб, що уповноважені офіційно застосовувати норми законодавства [1, 4]; б) 
принцип правової визначеності за своїм елементним складом передбачає наявність 
наступних вимог: 1) обов’язок держави поважати і застосовувати норми закону 
послідовним й у доступному для громадськості вигляді; 2) дотримання принципу res 
judicata (принципу неприпустимості повторного розгляду вирішеної раніше справи); 
остаточні рішення національних судів не повинні бути поставлені під невиправданий 
сумнів; правові системи, що дозволяють скасування остаточних рішень судів на 
невизначений період часу є несумісними із принципом правової визначеності; 
3) обов’язок виконання остаточного судового рішення також вимагає створення вищими 
судами механізмів для запобігання конфліктів та забезпечення узгодженості судової 
практики та ін. У найбільш загальному вигляді, зазначений принцип означає, що у разі, 
якщо національні суди прийняли остаточне рішення, воно не повинно бути поставлене під 
сумнів [3]. Як бачимо, у змістовному тлумаченні Судом, принцип правової визначеності 
передбачає неприпустимість повторного розгляду раніше вирішеної справи або справи із 
тотожного питання, рішення з якої набрало законної сили. 

III. Належний процес: судовий контроль, доступ до судів і засобів правового 
захисту, а також справедливий судовий розгляд: а) втручання з боку органів виконавчої 
влади у права та свободи індивіда повинні бути предметом ефективного контролю, який, 
як правило, повинен бути забезпечений судовою системою, що здійснює свої 
повноваження керуючись принципами незалежності, неупередженості та належної 
правової процедури [8]; б) наявність таких процедурних вимог та гарантій, як відкритість 
та гласність судового процесу [10]; в)  гарантованість права на доступ до суду та 
ефективного правового захисту, зокрема, забезпечення можливостей стосовно надання 
безоплатної правової допомоги як у цивільних, так і у кримінальних справах. У справі 
«Beles та інші проти Чеської Республіки» (заява № 47273/99) від 12 лютого 2003 р. 
вказувалося, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п. 1 ст. 6 Конвенції, 
повинне тлумачитися у світлі верховенства права, яке передбачає у сторін наявність 
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ефективних засобів судового захисту, що дозволяє їм відстоювати свої громадянські права 
[2]. Правила, що регулюють формальні кроки, які повинні бути дотримані при 
апеляційному розгляді справи або перегляді судового рішення, не повинні перешкоджати 
сторонам у справі використовувати доступні засоби правового захисту [11]; г) 
забезпечення права на справедливий судовий розгляд, ключовим елементом якого є 
неупередженість органу судової влади. Ідея верховенства права  використовується з 
метою тлумачення і застосування гарантій, передбачених ст. 6 Конвенції. Так, Судом 
неодноразово було звернено увагу на важливу проблему, яка існує для верховенства права 
в рамках національних правових систем, коли надмірні затримки в процесі відправлення 
правосуддя не дають можливості підозрюваному (або потерпілому) використовувати 
належним чином національні засоби правового захисту. Наприклад, у справі «Scordino 
проти Італії» Суд неодноразово підкреслював важливість здійснення правосуддя без 
невиправданих затримок, що можуть поставити під загрозу його ефективність і відповідно 
довіру до нього [12]. 

Висновки. З урахуванням вищевикладеного, вважаємо за необхідне на 
теоретичному рівні виокремити наступні сутнісні характеристики верховенства права як 
невід’ємного елементу прецедентної практики ЄСПЛ: 

1. У розумінні Суду, ідея верховенства права закладена у кожній статті 
Конвенції, що дозволяє інтерпретувати її розширено і, таким чином, пристосовувати цю 
конструкцію до політико-правових реалій сучасного суспільства. 

2. Особливістю доктрини верховенства права є її функціональне призначення. 
Як принцип, воно покликане сприяти ефективності дії міжнародного механізму захисту 
прав людини, а як ідея – формувати правосвідомість людей у їхньому відношенні до 
правової спадщини європейської цивілізації. 

3. Сформульований у якості універсального принципу, верховенство права 
одночасно виконує і найбільш важливі системоутворюючі функції, серед яких необхідно 
виокремити: 1) базисна (регулююча) функція – пронизуючи усю систему конвенційних 
норм, верховенство права закладає основу для всього процесу правозастосування; 
2) стабілізуюча функція – верховенство права (особливо принцип правової визначеності 
як його центральний елемент) покликане створювати стабільні умови для правового 
регулювання у цілому та правозастосування зокрема, не тільки для вже існуючих 
суспільних відносин, але й забезпечувати еволюцію глобального правового механізму 
захисту прав і свобод людини; 3) інтегративна, яка полягає у тому, що принцип 
верховенства права діє одночасно у двох правових площинах (реаліях): у якості принципу 
вищого права, а також у якості керівного принципу побудови національних правових 
систем; 4) прогностична функція, відповідно до якої верховенство права регулює не 
тільки вже існуючі суспільні відносини, але й створює умови для побудови нових моделей 
правозастосування та правореалізації; 5) охоронна функція – за своїм призначенням, 
верховенство права покликане здійснювати охорону: а) від сваволі держави та органів її 
управління, а також б) забезпечення належного стану правопорядку у суспільстві; цим 
самим, верховенство права наділене двоїстою природою, що полягає у створенні певної 
моделі поведінки у суспільстві й попередженні можливості появи конфліктів 
внутрішньодержавного  та міжнародного характеру. Серед вказаних функцій, доречним 
видається виокремити додаткові але не менш важливі напрями соціального призначення 
досліджуваного принципу. Так, комунікативна функція полягає у тому, що верховенство 
права покликане сприяти ефективному діалогу європейської спільноти і національних 
урядів з метою створити нові, або модифікувати вже існуючі стандарти прав і свобод 
людини і громадянина. Серед усіх функцій, не менш важливою у контексті даного 
підрозділу, є інтерпретаційна функція верховенства права. Вона уявляє собою головне 
призначення верховенства права у ЄСПЛ – слугувати ефективним засобом правового 
тлумачення норм Конвенції, тим самим, створюючи умови для її якісно нового 
змістовного наповнення. 
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Вступ. Боротьба за права людини, яка існує не одне століття і є рушійною силою 

для всієї історії людства. На сьогодні таке протистояння знаходить своє вираження у 
боротьбі за окреслення прав, насамперед за юридичне закріплення та юридичну 
інтерпретацію цих меж.  
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Межі свободи та права, їх державне регулювання постійно розвиваються та 
досліджуються. Значний внесок у розвиток досліджень з цієї теми зробили Ю.Г. Барабаш, 
В.В. Речицький, О.Г.Кушніренко, Е.А. Лукашева, М.Ф. Селівон та інші видатні вчені.   

Доктринальні підходи до обмеження прав людини розробляли такі вчені: 
позитивний підхід (Д. Юм), природно-правовий (Т. Гоббс), об’єднана концепція у вигляді 
легітимного суспільного порядку (О. Гьоффе), лібертарно-юридичного праворозуміння 
(В. С. Нерсесянц), концепції суб’єктивного виміру людини щодо прийнятності обмеження 
для себе (Ж.-П. Сартр) та подвійного обмеження людини, що відбувається ззовні та 
шляхом самообмеження (М. О. Бердяєв) [9,с. 8] 

Постановка завдання. 
З огляду на реалії сучасної України залишаються досить неврегульовані такі 

аспекти як розумне обмеження прав людини, поняття та основні принципи, можливість 
застосування такого обмеження та багато інших, які робиться спроба дослідити в даній 
статті. 

Результати дослідження. 
В умовах сьогодення тенденція розвитку становища людини у суспільстві і державі 

йде до того, що права держави не можуть бути вищими за права людини.  
Незважаючи на прагнення встановити баланс особистих і державних інтересів, 

підхід переваги особистих прав над державними є небезпечним, адже закріплює 
тенденцію до панування пріоритету особистості над державою.  

У демократичному суспільстві на цьому ґрунті існує ціла група реальних протиріч. 
Протиріччя між правами людини і соціальної групи, до якої вона належить, правами 
людини і суспільства загалом і протиріччя між правами окремої людини та правами 
держави, що є представником і виразником інтересів більшості населення. Тут 
надзвичайно важко теоретично і практично провести ту грань, за якою турбота держави, 
соціальної групи про свої права призводить до обмеження прав людини. Де ж та межа, 
переступивши, яку людина дійсно порушує й обмежує права держави? Для цього немає 
об’єктивних критеріїв, а найголовніше - незрозуміло, хто може та повинен усунути ці 
суперечності [6, с. 283–284]. 

Властивістю прав і свобод людини є їх наявність та можливість обмеження. Адже 
права і свободи конкретної людини в суспільстві завжди співвідносяться з правами інших 
людей. Тому правові обмеження розглядаються як правовий засіб, спрямований на 
утримання суб’єкта права в певних межах, та засобом охорони і захисту прав і свобод 
інших людей. 

Таким чином, можна сказати, що обмеження в об’єктивному розумінні є 
сукупністю заборонних норм, а в суб’єктивному розумінні являє собою обов’язки 
суб’єктів прав і свобод щодо утримання від вчинення певних дій. [9, с.9] 

А.В. Должиков під обмеженням основних прав розуміє обумовлену природними 
соціальними і духовними причинами систему конституційно-правових засобів, які 
визначають носія, сферу нормативного змісту і порядок реалізації основних прав людини і 
громадянина, але допустиму лише в разі відповідності формальних і матеріальним 
критеріям.[4] 

В.І. Гойман визначає обмеження права (свободи) як здійснюване відповідно до 
передбаченими законом підставами і в установленому порядку звуження його обсягу, а 
М.А. Нагорна - як зміна змісту або обсягу дії норми права.[7]  

Найбільш повно дає поняття обмеження права (свободи) людини (громадянина) 
А.А. Подмарев - це встановлені законодавством межі (границі) реалізації (здійснення) 
людиною (громадянином) прав (свобод), що виражаються в заборонах, вторгненнях, 
обов'язки, відповідальність, існування яких детерміновано (зумовлено) необхідністю 
захисту конституційно визнаних цінностей і призначенням яких є забезпечення 
необхідного балансу між інтересами особистості, суспільства і держави [8].  
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Існують дві основні теорії походження прав і свобод людини: природно-правова та 
позитивістська. Природно-правова теорія розглядає людину як таку, що має невід'ємні 
природні права, даровані їй від народження. Ці права не залежать від волі держави.  

Позитивістська теорія підходить до прав людини як до вартості, що 
встановлюється державою як верховною силою, наділеною правом розпоряджатися 
долями індивідів на власний розсуд. Права людини, їх обсяг і зміст проголошуються 
такими, що визначені та врегульовані державою. 

 Чинна Конституція України опирається на природно-правову концепцію прав 
людини.  

 Конституція України, закріплюючи положення про те, що людина, її права і 
свободи є найвищою цінністю, тим самим вказує на основний сенс існування держави. 
Гарантування Президентом України Конституції має опосередкованою метою саме 
гарантування прав і свобод особистості. У кінцевому підсумку і суверенітет і цілісність 
держави призначені саме для забезпечення в повному обсязі прав і свобод людини. Ст. 
157 Основного Закону закріплює, що Конституція України не може бути змінена, якщо 
зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, або 
якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної 
цілісності України. [2, с.52] 

Втім природно-правовий та позитивістський підходи до природи прав людини не 
можна абсолютизувати. Обмеження влади держави правами людини не повинно вести до 
применшення ролі держави, яка полягає не тільки у захисті прав і свобод людини, а й у 
наданні їм законодавче обов'язкової форми. Захищеність природним правам людини надає 
певна юридична форма, тобто форма закону. Саме тому ці права не можна протиставляти 
державі, котра може брати на себе функцію не тільки їх захисту і забезпечення, але й 
законодавчого формулювання.  

Природно-правова теорія, ставлячи права людини вище держави,  не передбачає 
формального закріплення цих прав у державному законодавстві, що ускладнює їх 
забезпечення, дотримання і захист. Водночас позитивістському підходу бракує 
врахування моральних категорій, таких як свобода, справедливість, самостійність 
індивіда, їх законодавчого закріплення. 

Визначається, що встановлення обмеження прав і свобод людини буде 
оптимальним, якщо цей процес виходитиме з ідеї, яка поєднує природно-правову та 
позитивну концепції та закріплює правило, відповідно до якого позитивне право повинно 
ґрунтуватися на праві природному, не порушувати його та не виходити за його межі. 
Надання державі права захисту прав і свобод людини та державного регулювання 
спричиняє, у свою чергу, вразливість цих прав, що зумовлює необхідність обмеження 
держави у повноваженнях звуження обсягу та змісту прав і свобод людини.[9, c.11] 

Обмеження прав і свобод людини у законі є правовими, якщо вони 
встановлювались з огляду на дотримання міжнародних стандартів прав і свобод людини, 
як зразка, моделі, еталону правої норми. Дотримання міжнародних стандартів прав і 
свобод людини є гарантією охорони свободи і прав людини не тільки від незаконного, а й 
від законного державного примусу. Порушення духу права, що враховує наразі природне 
походження прав і свобод людини, є підставою порушення питання про правомірність 
встановлення таких обмежень. 

У міжнародному праві досить поширеною є концепція цілей обмеження прав 
людини. Наприклад, Комітет ООН з прав людини при розгляді справи Гійо проти Франції 
виокремив цілі обмеження прав людини як перший за важливістю критерій визначення 
припустимості обмеження права. [10, с. 484]    

На мету та правову основу запровадження обмежень прав і свобод людини 
вказують всі міжнародно-правові акти, які закріплюють права і свободи людини.  

Так, Загальна декларація прав людини визнає правовими обмеження прав і свобод 
людини в демократичному суспільстві, якщо ці обмеження відповідають таким цілям як: 
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1) визнання і повага прав і свобод інших осіб, оскільки особу та її права неможливо 
розглядати ізольовано від інших, і кожна людина має усвідомлювати, що права інших 
людей заслуговують такого самого захисту, як і її власні; 2) задоволення справедливих 
вимог моралі, оскільки людина живе у суспільстві і має рахуватися з загальновизнаними 
нормами моралі; 3) забезпечення громадського порядку, що має на увазі дотримання 
сукупності правил, що забезпечують безпеку суспільства, безпеку життя, здоров’я, 
власності громадян; 4) забезпечення загального добробуту, що передбачає створення 
умов, які забезпечують економічний і соціальний добробут суспільства.[5] 

В Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права (ст. 4) 
говориться, що держава може встановлювати обмеження лише настільки, наскільки це 
сумісно з їх природою. В Європейській конвенції про захист прав та основних свобод 
людини підкреслюється, що обмеження не повинні використовуватися для інших цілей, 
крім тих, для яких вони передбачені (ст. 18) 

Дисертантка на здобуття ступеня кандидата юридичних наук Осинська О.В в своїй 
науковій роботі посилається на структуру ціннісних проявів, що є передумовою 
встановлення обмеження прав і свобод людини, таких як: 1) державні інтереси (основи 
конституційного ладу, захист суверенітету і територіальної цілісності або громадського 
порядку); 2) суспільні інтереси (духовні інтереси суспільства (суспільна мораль, свобода 
віросповідання), біологічні інтереси суспільства (здоров’я населення, чистота 
навколишнього природного середовища), економічна й інформаційна безпеки; 3) права і 
свободи людини.[9] 

Важлива роль у дотриманні прав і свобод людини та громадянина при вирішенні 
складних завдань державного та суспільного характеру покладається на «трискладовий 
тест». В аспекті неможливості обмеження прав і свобод людини трискладовий тест має 
застосовуватися для дотримання балансу при обмеженні прав і свобод в демократичному 
суспільстві. Трискладовий тест у вказаному аспекті включає такі три елементи: 
обмеження прав і свобод людини має слугувати легітимній меті; не обмеження прав і 
свобод людини може призвести до завдання істотної шкоди цій меті; шкода, що може 
бути завдана не обмеженням прав і свобод людини вагоміша, за шкоду завдану таким 
обмеженням. Наявність цих трьох елементів має слугувати підставою для обмеження прав 
і свобод людини. [2, c.53] 

Зрозуміло, що обмеження щодо користування різними природними правами не 
можуть бути довільними, вони повинні мати суто правовий характер. Розкриваючи питання 
меж прав людини, важко насамперед встановити, а які ж існуючі в суспільстві соціальні 
цінності беруться за критерії та орієнтири для визначення кордонів правильного, дозволеного 
користування правами людини. Тому межі прав людини можна визначити як сукупність 
цінностей, що склалися в суспільстві в результаті його розвитку та є соціальним явищем, 
оскільки є необхідною умовою існування соціуму, суспільства. 

Обмеження прав людини необхідні для нормального існування суспільства. Вони 
можуть бути як правовими так і неправовими (за змістом, а не за формою вираження). 

Визнання прав людини природними та невід’ємними безумовно є досягненням 
людства, та для того щоб мати змогу їх використовувати, слід встановити певне їх 
“регулювання”, тобто встановити межі, які б одночасно виконували функцію гарантій. 

Об’єктивні межі права визначаються законодавцем виходячи з конкретно-
історичних умов. При цьому беруться до уваги соціально-економічний розвиток 
суспільства, його релігійні та культурні особливості, національні традиції та інше. 
Держава сама вирішує які права і в якому об’ємі надавати своїм громадянам. А в 
залежності від правових системи тої чи іншої країни межі конкретного права можуть 
суттєво відрізнятись. (Наприклад, межі права чоловіка на шлюб можуть бути встановлені 
можливістю одружитись на одній жінці чи на декількох залежно від культури та релігії 
країни). 

Професор Грибанов В.П. зазначав, що будь-яке суб’єктивне право являє собою 
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відповідну міри можливої поведінки уповноваженої особи. Здійснення ж права є 
реалізацією цих можливостей. Зміст права завжди встановлений законом, який або прямо 
надає особі можливість певної поведінки, або ж санкціонує її.[ 3, с.44] 

Втілення цієї теорії на практиці передбачає те, що теоретично суб’єкт може 
скористатись будь-яким своїм правом, якщо воно офіційно закріплено. Але в законі крім 
того повинні бути чітко вказані і межі суб’єктивного права, ті умови, при наявності яких 
суб’єкт наділяється відповідним правом і ті рамки, я яких він буде здійснювати. Це 
можуть бути, наприклад: відповідний вік, строк вступу в спадщину, наявність необхідної 
освіти для зайняття відповідною діяльністю, та інше. В цілому зміст конкретного права, 
яке надається індивіду встановлюється уповноважуючими нормами, а його межі – 
забороняючими нормами. Якщо ж ці норми не врегульовані законодавцем, то в більшості 
випадків втілити його неможливо. В таких випадками можна говорити про 
декларативність права і відсутності механізму його реалізації.[1,c. 35-43] 

Оскільки встановлення меж реалізації прав людини є надзвичайно важливим 
питанням для правосвідомості громадян і розвитку справедливого та демократичного 
правозастосування, необхідно чітко окреслити, за якими принципами відбувається це 
обмеження і чи дійсно воно необхідно в суспільстві. 

Законодавець повинен дотримуватися таких принципів, що свідчитиме про 
встановлення правового обмеження: принцип збереження сутності прав і свобод людини 
(сутності права людини є межею допустимого звуження обсягу та змісту прав і свобод 
людини, порушення цього принципу веде до формального скасування права); принцип 
обґрунтованості (визначається обов’язок держави забезпечувати реалізацію прав і свобод 
людини та обґрунтовувати перед суспільством свої заходи щодо їх обмеження); принцип 
пріоритету міжнародних стандартів у галузі прав людини щодо стандартів, встановлених 
національним законодавством (міжнародні стандарти у галузі прав людини є критерієм 
для національного законодавця при встановленні обмежень прав і свобод людини, які не 
можуть бути вужчими, аніж межі аналогічних прав, встановлені у міжнародних актах у 
галузі прав людини); принцип правомірності обмежень прав і свобод людини 
(встановлення обмежень ґрунтується на ідеях природно-правової концепції в частині 
визнання вищої цінності прав і свобод людини, справедливості, рівності людей, 
узгодженість прав і інтересів різних людей та суспільства, держави); принцип 
пропорційності обмеження прав і свобод людини (при встановленні обмеження прав і 
свобод людини ступінь звуження змісту та (або) обсягу прав і свобод людини має 
відповідати суспільно необхідній меті, заради якої це право обмежується); принцип 
встановлення обмеження прав і свобод людини законом (джерелом встановлення 
обмежень прав і свобод людини виступає закон, і це є дійсно принциповим положенням 
для правових обмежень); принцип соціалізації обмежень прав і свобод людини (випливає 
з особливої соціальної природи людини, а саме неоднорідністю, неможливістю абсолют-
ної єдності суспільства, соціальні суперечності вимагають пошуку балансу інтересів, що 
стикаються).[9, с.11] 

Систему загальних передумов встановлення обмеження прав і свобод людини 
умовно можна згрупувати так: 1) державні інтереси (основи конституційного ладу, захист 
суверенітету і територіальної цілісності або громадського порядку); 2) суспільні інтереси 
(духовні інтереси суспільства (мораль, свобода віросповідання), біологічні інтереси 
суспільства (здоров’я населення, чистота навколишнього природного середовища), 
економічна й інформаційна безпеки); 3) права і свободи людини. 

Всі передумови обмеження прав і свобод людини повинні бути передбачені 
законом, а встановлені обмеження повинні бути необхідними в демократичному 
суспільстві та відповідати цілям, заради яких вони запроваджуються. 

Надзвичайно важливою також є класифікація меж права, оскільки залежно від 
поділу на види вони можуть нести той чи інший характер обмеження. Існує досить багато 
різних класифікацій, вважаю найбільш істотною класифікацію, приведену нижче. 
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За своїм характером фіксації правові обмеження можуть бути поділені на 
матеріальні та процедурні. Матеріальні обмеження означають звуження змісту та (або) 
обсягу прав і свобод людини щодо її можливостей мати, володіти, користуватися і 
розпоряджатися соціальними цінностями, свободою дій і поведінки. Під процедурними 
обмеженнями слід вважати обмеження можливостей суб’єкта права стосовно порядку 
реалізації цього права. Встановлені у законі процедури або порядок здійснення права 
людини можуть вплинути на здатність суб’єкта права здійснити своє право або взагалі 
зробити таке здійснення фактично неможливим. 

Також можна виділити абсолютно-визначені та відносно-визначені межі прав і 
свобод людини і громадянина. Абсолютно-визначені межі встановлені чіткою вказівкою 
в законі на ті критерії, які не тільки окреслюють міру свободи суб’єкта в рамках права, а 
й вказують на момент одержання та втрати права. Відносно визначені ж межі 
регламентують лише можливість суб’єкта використати надане йому право за своїм 
розсудом, враховуючи лише досить розмиті орієнтири.[9] 

Висновки. Безмежних прав і свобод людини не існує. Держава може 
встановлювати обмеження прав і свобод людини, які визнаються законом з метою 
забезпечення загального добробуту в демократичному суспільстві, належного визнання 
та поваги прав і свобод інших людей. Проте надзвичайно важливо дотримуватись 
основних принципів обмеження прав і свобод людини, виходити з принципу необхідності 
та пропорційності обмежень легітимній меті, яку вони переслідують. Визначається також 
що встановлення обмеження прав і свобод людини буде оптимальним, якщо вони будуть 
виходити з ідеї, яка поєднує природно-правову та позитивну концепції та закріплювати 
правило, відповідно до якого позитивне право ґрунтується на праві природному, не 
порушує його та не виходить за його межі. Лише такі обмеження можуть вважатися 
доцільними та правовими в демократичному суспільстві. 
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Анотація. В статті досліджено сутність банківської діяльності та її ефективності. Окреслено 
соціально-економічні виклики вітчизняній банківській системі в умовах посткризової трансформації 
вітчизняної економіки. Запропоновано шляхи подолання кризових явищ. 

Ключові слова: банківська діяльність; ефективність банківської діяльності; критерії соціально-
економічної ефективності банківського бізнесу, криза. 

Abstract. The author presents the information concerning the crucial role of banking system in world 
economic life. In this context, Ukraine’s main aim is to increase the efficacy of banks functioning with the aid of 
different methods and concepts. This is only possible in case when controversial aims are coordinated: receiving of 
profit – maintenance of liquidity – risk minimization – promotion of banks reliability – procurement of bank’s social 
attractiveness – impactful participation of banks in social and economic transformational changes in Ukraine. With 
the regard to the abovementioned, such approach plays integral role in Ukrainian economic ingrowth into 
European and world economic space. 

Bank efficiency manifests itself not only in its performance results but also depends on supervision system 
of financing activities, development strategy validity, rating position of particular bank in the banking system 
framework. From a practical standpoint, in the process of maintenance banking efficiency main attention is placed 
on the increasing bank’s cost as a strategic aim of banking business. Coincidently with this, the degree of tactic 
problems solution concerning improvement of quantity characteristics of its effectiveness which is qualified on the 
basis of profitability factor usage. 

Thus, analyzing of banking efficiency objectively related to the investigation of banking business efficacy as 
well as usefulness of banking system, which resulted in the functioning general criteria system, main aim of which is 
to be an indicator of bank’s effectiveness. 

Key words: banking, banking efficiency, criteria of the banking social and economic efficiency, crisis.        
 
Сталі темпи економічного розвитку країни залежать від багатьох факторів. Для 

розкриття природи економічних явищ важливе значення має правильне розуміння 
економічного закону. Останній, виходячи із загального визначення закону, представляє 
собою всезагальний, стійкий, внутрішній, необхідний зв’язок економічних явищ і 
процесів. В процесі дослідження проблеми економічних законів в соціалістичний період 
достатня увага приділялась проблемі їх класифікації. Одним з підходів до останньої 
можна вважати виділення загальних та специфічних економічних законів. Суслов І.П., 
зокрема, зазначав, що загальні, це такі закони, які діють у всіх чи кількох суспільно-
економічних формаціях, в той час як специфічні – діють впродовж усієї даної формації чи 
її частини[7]. До перших, наприклад, було віднесено закон пропорційності, свого часу 
сформульований ще К. Марксом, який полягав у необхідності кількісних співвідношень 
між різними масами потреб і різними масами сукупної праці, продукти якої їх 
задовольняють. Маркс К., до речі, зазначений закон вважав загальним законом всякого 
виробництва, незалежно від конкретно-історичних його форм, і порівнював із законами 
природи, які взагалі не можуть бути знищені[8]. Водночас слід зазначити, що, Я.А. 
Кронрод, наприклад, поряд із загальними, якими вважав такі, що діють лише в окремих 
формаціях, виділяв законі всезагальні, що діють у всіх суспільно-економічних формаціях, 
наприклад закон вартості[9]. Такий підхід зазнав критики з боку окремих фахівців, 
головним чином з причини, згідно з якою „поняття „всезагальні економічні закони” може 
внести зайве термінологічне утруднення”[10].  
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Дослідження специфічних економічних законів має враховувати проблеми їх 
співвідношення із загальними економічними законами. Так, можна було зустріти такі, 
часом подібні, а часом і зовсім протилежні, точки зору як: специфічні закони даної 
формації є формою прояву загальних законів і останні ніколи не виступають поза цих 
форм свого прояву; специфічні закони не можна звести до форм прояву загальних законів 
і що відносини між загальним і специфічним законом суттєво відрізняються від відносин 
між законом і окремим його проявом; специфічні економічні закони є формою прояву 
загальних законів, водночас – і ті, й інші зберігають своє самостійне існування і значення 
тощо. 

В процесі дослідження економічних відносин, які створюють єдині економічні 
системи, було зроблено висновок, що також єдині системи, у даному випадку системи 
взаємопов’язаних законів, створюють і економічні закони, які діють не ізольовано. Суслов 
І.П., зокрема, зазначав, що діють системи економічних законів різних порядків: ті, що 
охоплюють весь світ, окремі соціально-економічні формації, будь-яку країну (з 
урахуванням специфіки конкретних країн). При цьому зазначалось, що економічні закони, 
які входять у ту чи іншу систему, знаходяться одночасно в декількох іпостасях: в єдності і 
протиріччі один з одним; у певній субординації[14]. Постановка проблеми системи 
економічних законів зумовлювалась потребою визначення основного регулятора 
соціалістичного виробництва, щодо якого, на той час, не існувало єдиної точки зору. 
Різними фахівцями в якості такого регулятора визначались чи то закон вартості, чи то 
закон планомірного розвитку народного господарства, чи то основний економічний закон, 
чи ж певна їх інтегрована сукупність, представлена основним економічним законом 
соціалізму разом з іншими підпорядкованими законами, особливо законом планомірного 
розвитку і законом вартості. 

Економічні закони мають складну, почасти суперечливу форму прояву, на яку 
впливають численні фактори, які іноді діють в різних напрямах. Система економічних 
законів є складним утворенням, яке включає закони різного порядку. Аналіз цієї системи 
можна вести як в статиці, так і в динаміці, тобто в русі, розвитку, показуючи її виникнення 
і майбутнє. При вивченні системи економічних законів інтерес представляють такі 
проблеми як: взаємозв’язку частин системи; підпорядкованості, ієрархії законів тощо. 
Жоден закон не функціонує і не може діяти без взаємодії з іншими законами формації. 
Кожний закон є елементом цієї системи. Сама ж система економічних законів функціонує 
у більш складній системі законів суспільства. Поряд з аналізом економічних законів з 
позицій статики та динаміки, систему законів необхідно аналізувати і за фазами 
суспільного виробництва, а також з позицій підпорядкованості. Основи класифікації 
економічних законів викладені, зокрема, у роботах проф. Степана Мочерного, у тому 
числі і в Економічній енциклопедії, виданій у 2000 році[20].  

До загальних законів функціонування продуктивних сил, властивих усім чи 
багатьом етапам розвитку людського суспільства; специфічних законів розвитку 
виробничих відносин, що виникають і діють лише в умовах комуністичної формації. С. 
Мочерного, основні позиції щодо суті економічних законів, їх класифікації викладені в 
Економічній енциклопедії, виданій у 2000 році[20]. На підставі аналізу різноманітних 
підходів до класифікації економічних законів, вченими зроблено висновок, що економічні 
закони можуть класифікуватися за різними критеріями; один і той же закон, може бути і 
загальним, і специфічним[17]. 

Серед основних рис економічних законів вчені виділяють наступні: економічні 
закони, як і закони природи, мають об’єктивний характер, водночас, істотно відрізняються 
від них, оскільки виникають, розвиваються і функціонують лише в процесі економічної 
діяльності людей – виробництві, розподілі, обміні і споживанні; більшість економічних 
законів мають тимчасовий характер; шляхом вдосконалення права власності, 
господарського механізму, завдяки державному управлінню тощо держава може 
створювати передумови для розвитку об’єктивних економічних законів, водночас не 
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маючи змоги їх скасовувати, що дозволило зробити висновок про незалежність 
економічних законів від свідомості, проте залежність їх від свідомої діяльності людей. 

Серед них одним із найважливіших є ефективність банківської діяльності та 
функціонування банківської системи. Циклічний характер розвитку соціально-
економічного життя у сучасних умовах та періодичні економічні кризи супроводжуються 
фінансовими кризами, обвалами банківської системи та проблемами руху банківського 
капіталу. Світова валютно-фінансова криза 2008-2009 рр. вкрай негативно позначилася на 
банківській діяльності в окремих країнах та світовій фінансовій системі в цілому. 
Основним напрямом антикризових заходів стала стабілізація банківської системи на 
основі впровадження проектів Базельського комітету з банківського нагляду, які отримали 
назву «Базель ІІІ». У рамках цього документу було передбачено у 2012-2019 роках 
здійснення жорстких заходів щодо капіталу та ліквідності банків, висунуто нові вимоги 
щодо достатності власного акціонерного капіталу банків, запровадження «паралельного» 
розрахунку банками показників левереджу, розкриття ними цієї інформації та інш. Разом з 
тим, повне виконання норм «Базель ІІІ» в діяльності українських банків не тільки 
забезпечує зниження ризиків, але одночасно обумовлює і зниження прибутковості. У силу 
зазначеного загострюється актуальність дослідження питань ефективності банківської 
діяльності у посткризовий період у контексті пошуків шляхів відновлення рівня 
ефективності цієї діяльності. 

Проблеми ефективності діяльності як окремих банків, так і банківської системи в 
цілому досліджувались у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Праці 
В. Коваленко [1], Г. Карчевої [2], С. Прасолової [3], М. Марич [4], О. Степаненко [5], а 
також О. Дзюблюка [6], В. Гейця, В. Міщенка, І. Лютого присвячені дослідженню 
методологічних підходів до оцінки ефективності банківської системи в умовах 
глобалізації. Такі науковці як Л. Примостка [7; 8], А. Мещеряков [9] та інші займаються 
аналізували у своїх роботах різні аспекти формування доходів, витрат банків і 
прибутковості банківської діяльності на макро- та макрорівнях. А. Єпіфанов, О. Коренєва, 
О. Крухмаль, Н. Маслак, І. Сало, К. Черкашина та інші досліджували ефективність 
окремих банківських операцій та проблеми формування ефективних фінансових стратегій 
[10; 11].  

Незважаючи на активні дослідження науковцями і фахівцями проблем 
забезпечення ефективності банківської системи та розробку низки рекомендацій щодо її 
підвищення, нині вітчизняна банківська система знаходиться у вкрай важкому стані. Тому 
завданням даної статті стало вивчення методологічних підходів до визначення 
ефективності банківської діяльності, аналіз проблем функціонування банків на сучасному 
етапі розвитку України та розробка рекомендацій щодо стабілізації і оздоровлення 
банківської сфери.  

Викладення основного матеріалу. В сучасній економічній літературі 
зустрічається різні трактування поняття «ефективність». В найбільш загальному розумінні 
– це досягнення результатів з мінімальними втратами [12]. З погляду бізнесу, 
ефективність – це спроможність компанії виробляти і продавати свою продукцію з 
найменшими витратами [13]. В макроекономічному аналізі ефективність – це показник 
виробництва товарів і послуг в розрахунку на одиницю витрат, або витраченого капіталу, 
або витрат ресурсів [14]. Як слушно зазначає В. Коваленко, термін «ефективність» є 
багатозначним поняттям і відображає відношення різних аспектів діяльності – результату 
і витрат, результату і цілей, результату і потреб, результату і цінностей [15].  

Традиційно в науковій літературі використовуються два підходи до визначення 
ефективності:  

1) як співвідношення результатів та витрат на їх досягнення;  
2) як вплив способів організації праці та функціонування підприємства (банку) на 

отримані ним результати.  
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За використання першого підходу забезпечення ефективності банківської 
діяльності вимагає максимізації прибутків і мінімізації витрат, а також відповідності 
показників банківської діяльності (прибутку, видатків) запланованим критеріям (межі 
ефективності). Труднощі розв’язання проблеми забезпечення ефективності банківської 
діяльності лежить в площині узгодження конфліктних цілей: одержання прибутку – 
підтримання ліквідності – мінімізація ризиків – забезпечення надійності банку – 
збереження соціальної привабливості банку. Оскільки ефективність банку – це не тільки 
результати його діяльності, а й ефективна система його управління, що побудована на 
науково-обґрунтованої стратегії розвитку, тому доцільним виглядає комплексне 
застосування обох наведених підходів до ефективності.  

Ефективність банківської діяльності визначається її специфікою та ґрунтується на 
ролі банківської системи в економіці. Загальновідомо, що основна функція банків – це 
фінансове посередництво, яке полягає в акумуляції та перерозподілі і розміщенні 
тимчасово вільних коштів у фінансовій та економічній, соціальній системах. У процесі 
виконання банками цієї функції відбувається рух фінансових ресурсів від економічних 
агентів, що володіють вільними ресурсами, до тих, хто потребує додаткових коштів для 
ефективної діяльності. Продуктивне використання запозичених коштів продукує 
додатковий прибуток, що розподіляється на підприємницький і банківський. Отже 
ефективне виконання банківською системою своїх функцій сприяє зростанню добробуту і 
прискоренню темпів зростання ВВП країни.  

Різноплановість понять «банківська діяльність», «банківська система», 
«банківський бізнес» формують відмінності у розумінні та оцінці їх ефективності. Тому 
розглянемо детальніше сутність цих зазначені поняття з врахуванням того, що оцінки 
правового статусу та економічного призначення, зокрема, комерційних банків серед 
науковців дуже різняться.  

Ми вважаємо, що банк – це сьогодні особливий економічний інститут, який 
акумулює грошові кошти, надає їх у кредит, а також здійснює розрахункове 
посередництво. Закон України "Про банки і банківську діяльність" визначає банк як 
юридичну особу, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку 
України здійснювати в сукупності такі операції: 1) залучення до вкладів грошових коштів 
фізичних та юридичних осіб; 2) розміщення цих коштів від свого імені, на власних умовах 
та на власний ризик; 3) відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних та 
юридичних осіб [16]. 

Отже, банк як суб’єкт фінансово-економічних відносин та суб’єкт особливої 
підприємницької діяльності сьогодні – це посередник між продавцем та споживачем 
фінансових ресурсів, який реалізує себе на ринку шляхом залучення коштів від продавців 
та надання їх на відповідних умовах позичальникам [24]. Проте, зазначене вище 
визначення банку уже не відображає усього спектру банківської діяльності. Сучасний 
банк – це складне фінансове підприємство, що займається своєрідним видом фінансової 
діяльності, і отримує прибутки за специфічні послуги .  

Підхід до банку саме як до підприємства та оцінка його діяльності як особливого 
виду підприємницької діяльності надає основу для глибшого розуміння джерел отримання 
ним прибутку і оцінки ефективності його діяльності. 

М. Савлук розглядає банк як установу, яка виконує повний набір банківських 
операцій та має єдину мету – отримання прибутку[25].  Тут звернемо увагу на те, що в 
основу визначення банку як суб’єкта економічних відносин лежить діяльнісний підхід. 
Знаходимо його в «Банківській енциклопедії» [26], у роботах Е. Ріда [27], П. Самуельсона 
[28], С. Мочерного [29]. Звідси, оцінка ефективності банку завжди буде оцінкою 
ефективності його діяльності, у процесі якої банк має право надавати своїм клієнтам (крім 
банків) фінансові послуги, в т.ч. шляхом укладення з юридичними особами 
(комерційними агентами) агентських договорів.  
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Перелік таких фінансових послуг встановлюється НБУ. Зазначимо, що банківська 
діяльність не обмежується наданням фінансових послуг. Сучасні банки також можуть 
здійснювати іншу діяльність щодо: 1) інвестицій; 2) випуску власних цінних паперів; 3) 
випуску, розповсюдження та проведення лотерей; 4) зберігання цінностей або надання в 
майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; 5) інкасації коштів і 
перевезення валютних цінностей; 6) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів 
(крім власних акцій); 7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо 
банківських та інших фінансових послуг [17]. 

Згідно з визначенням, що міститься у нормативних документах НБУ, банківська 
діяльність (banking) – це залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб 
та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, 
відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Банківську 
діяльність визначають через банківські та інші фінансові послуги, які банк надає своїм 
клієнтам (крім послуг у сфері страхування) [17]. Іншими словами – банківська діяльність є 
сукупністю банківських послуг певного комерційного банку, спрямованих на задоволення 
потреб окремого сегменту ринку.  

Разом з тим, діяльність банку не обмежується тільки наданням послуг. Банки 
проводять глибокі маркетингові дослідження і маркетингову діяльність з метою побудови 
стратегії банківської діяльності. Володіючи значними фінансовими ресурсами, українські 
банки реалізують і соціальні проекти. Серед можна назвати, наприклад, проект банку 
«Хрещатик», що отримав назву «Картка киянина» і полягає у наданні мешканцям міста 
Києва іменної банківської картки, за якою певні зобов'язання банку щодо обслуговування 
клієнтів. Багато українських банків здійснюють благодійну діяльність, реалізують освітні 
проекти. що є їхнім правом як суб’єктів підприємництва. Очевидно, така ситуація 
передбачає необхідність окремого обговорення проблем правового регулювання 
діяльності банків, яка не пов’язана із наданням банківських послуг. 

Сукупність банків та взаємозв’язків між ними формує банківську систему. Сучасна 
банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а 
також філій іноземних банків, які створені і діють на території України відповідно до 
положень Закону «Про банки і банківську діяльність» [16]. Разом з тим, недоцільно 
розглядати банківську систему лише як механічну сукупність банків, об’єднаних цілями 
та законодавчими рамках ведення бізнесу. Так, за визначенням О. В. Дзюблюка, що 
банківська система – це сукупність усіх банків країни, які взаємодіють між собою, 
підпорядковуючись установленим нормам і правилам ведення банківської справи з метою 
забезпечення можливостей для ефективного грошово-кредитного регулювання економіки, 
кредитно-розрахункового обслуговування господарського обороту, а також стабільної 
діяльності банківських установ [6]. Ми вважаємо більш вірним розуміння банківської 
системи як складного системного утворення. Ієрархічність банківської системи 
підкреслюється, зокрема, у підході А.О. Єпіфанова, який зазначає, що банківська система 
виникає не внаслідок механічного поєднання окремих банків, а ґрунтується на заздалегідь 
виробленій концепції, у межах якої кожний вид банків і кожний окремий банк займає 
певне місце [10]. 

Разом з тим, банківська система є складовою фінансової та економічної систем. Як 
слушно зазначають вітчизняні науковці у колективній монографії, банківська система є 
цілісним механізмом, що взаємодіє з іншими системними структурами фінансового ринку, 
а також, як його підсистема, утворює більш загальне об’єднання – економічну систему в 
цілому [18, С. 15]. Стратегічною метою діяльності банківської системи є сприяння 
економічному розвиткові країни у спосіб кредитування пріоритетних напрямів 
економічної діяльності та забезпечення потреб економічних агентів у фінансуванні.  

Окремий банк як специфічне підприємство орієнтований на отримання прибутку. 
На цих засадах можна стверджувати, що банківській системі властиві як спільні для усіх 
систем риси, так і специфічні, що залежать від особливостей її цілі, функцій та ролі в 
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суспільстві. [19] Такий системно-ієрархічний підхід до банківської системи принципово 
важливий для науково-обґрунтованого та методологічно вірного розуміння ефективності 
як окремого комерційного банку, так і банківської системи у цілому. Метою такої 
діяльності є не просто отримання прибутку, а максимального на даному рівні розвитку 
країни задоволення потреб фізичних осіб та господарюючих суб’єктів у фінансових 
ресурсах оптимальної терміновості і вартості та забезпечення розширеного відтворення. 
Відповідно ефективність банківської системи розглядається на трьох організаційно-
функціональних рівнях: система банків, банк і функціональний підрозділ банку [1, С. 170]. 
З цих позицій ефективність банківської діяльності розглядається через оцінку 
ефективності функцій як банку, так і банківської системи, серед яких наступні функції 
[10]:  

– трансформаційна – в процесі посередницької діяльності відбувається 
трансформація залучених банку грошових ресурсів у фінансові ресурси з такими 
характеристиками, що відповідають потребам господарюючих суб’єктів. Відтак банк бере 
на себе певні ризики невідповідності термінів та обсягу залучених ресурсів – наданим, що 
підвищує потребу у ризик менеджменті; 

– емісійна (створення платіжних засобів); коли у процесі надання кредитів банки 
продукують банківські гроші, що впливає на обсяги і структуру грошової маси в обігу; 

–  регулюючу – через зміну обсягів наданих кредитів і різні значення процентних 
ставок за кредитами і депозитами банк і банківська система беруть участь у перерозподілі 
грошових ресурсів до найбільш ефективних видів діяльності, а відтак – впливають на 
структуру економіки;  

– економічна – завдяки участі банків у фінансовому забезпеченні  суспільного 
виробництва уможливлюється розвиток; 

– соціальна – через банки здійснюється перерозподіл суспільних багатств у 
грошовому виразі і реалізуються принципи соціальної справедливості;  

– стабілізаційну, що ґрунтується на банківському ризик-менеджменті та 
банківському регулюванні.  

Відповідно ефективно функціонуючими банк як і банківська система у цілому 
будуть лише тоді, коли в повному обсязі будуть виконувати свої функції[19; 20; 21; 22]. 
Це розширює перелік критеріїв її ефективності від вузького кола фінансових індикаторів 
до макроекономічних і соціальних показників та вимагає розгляду сукупності різних 
напрямів банківської діяльності, що охоплює категорія «бізнес».  

Висновки  
Основним завданням поточного періоду розвитку України є підвищення 

ефективності банківської діяльності. Розв’язання цієї проблеми лежить в площині 
узгодження конфліктних цілей: одержання прибутку – підтримання ліквідності – 
мінімізації ризиків – забезпечення надійності банку – забезпечення соціальної 
привабливості банку.  

Ефективність банку проявляється не тільки у результатах його діяльності, а й 
залежить від системи управління діяльністю банку, обґрунтованості стратегії розвитку, 
місця у рейтингу банку в рамках банківської системи. На практиці в процесі забезпечення 
ефективності банку першочергова увага приділяється зростанню вартості банку як 
стратегічній меті банківського бізнесу, а ступінь вирішення тактичних завдань щодо 
поліпшення кількісних параметрів його ефективності оцінюється на основі використання 
коефіцієнтів рентабельності. 

Таким чином, дослідження ефективності банківської діяльності об’єктивно 
пов’язано із дослідженням ефективності банківського бізнесу та ефективності банківської 
системи. За результатами таких трьох дослідних робіт і варто формувати загальні критерії 
оцінки ефективність банку.  
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Анотація. Визначено, що категорія публічного майна є основоположною для поняття публічної 

власності. На законодавчому рівні дефініції публічного майна тлумачаться не через концепцію 
множинності, а сукупності, що не є виправданим з огляду на системно-структурний аспект змістовного 
наповнення публічного майна.  

Ключові слова: публічне майно, речі загального користування, публічна власність, публічні речі. 
Summary. A category of public property is fundamental for the concept of public ownership. At the 

legislative level the definition of the public property is explained through the concept of the plurality, not the 
totality. This is not justified given the system-structural approach of the public property content. 

There is no legal definition of the public property in Ukraine now. At the same time, it is needed to take into 
consideration multiple meanings of the term "property", the different aspects of which are used depending on a 
context. 

When we refer to the public property, it is impossible to make categories "public property" and "public 
things" equal. The concept of "public property" in its context is broader then a concept of "public things", as it 
embraces all together a thing, totality of things, money, securities, works, services, and etc. 

At conventional level a term "property" is used to describe any assets, material or non-material, movable 
or immobile, in things or in rights, and also legal documents or acts that confirm a right on such assets or interest 
in them. 

In this sense, there are more developed approaches as compared to the Ukrainian law, in relation to the 
formulation of fundamental descriptions of the rich in content filling of concept of "property". In more developed 
approaches, respectively, the wider notion, in contrast to the functional aspect of defining the public property in 
Ukraine, is used. 

Wide approach prevails in a corresponding context, and a functional aspect that is used in Ukraine during 
formulation of definition of public property is not incarnate. 

Thus, under public property it is necessary to understand any material or non-material assets, including 
movable or real estate, shown in things or their combination, and also in property rights and duties that are freely 
accessible, and intended for satisfaction of the public interest and in accordance with the legislation or legal 
agreements cases can not be privately owned. 

 
Правова категорія публічного майна є основоположною для поняття публічної 

власності. Водночас зараз у правовому полі України нагальними для забезпечення 
правової охорони публічного майна є проблеми, пов’язані зі з’ясуванням специфіки та 
створенням умов для належного функціонування правового режиму вищенаведеної 
категорії майна, із визначенням компетенції публічної адміністрації стосовно реалізації 
правомочностей на публічне майно. 

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови термін 
«публічний» означає «такий, який відбувається в присутності публіки, людей, 
прилюдний, призначений для широкого відвідування, користування, загальнодоступний» 
[1]. У цьому сенсі чітко простежуються відмінності цього терміну від терміну 
«приватний» з огляду на призначення, суб’єктний склад і правомочності, пов’язані з 
публічним майном. При цьому на доктринальному рівні панує позиція, що в приватному 
праві провідну роль відіграють права та обов’язки, що точно визначені та покладаються 
завжди на конкретно визначених осіб, а в публічному праві права є лише відображенням 
обов’язків і надаються невизначеному колу осіб, які можуть бути в тому зацікавленими 
[2, с. 144]. Дійсно, на відміну від диспозитивного характеру, визначеності в суб’єктному 
складі, своєрідної «каучуковості» норм приватного права, правовий режим публічного 
майна в публічному праві характеризується потужною домінантою загального блага, 
покладенням суспільного обов’язку в основу публічної діяльності. Тобто для публічного 
майна відіграють істотну роль соціально-правові критерії забезпечення стабільності, а 
також справедливе та демократичне функціонування відповідних правовідносин, 
задоволення загального блага. 

Наразі в Україні немає легального визначення поняття публічного майна. 
Водночас потрібно звертати увагу на багатозначність терміну «майно», різні аспекти 
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змістовного наповнення якого застосовуються залежно від контексту. Зокрема, згідно зі 
ст. 190 ЦК України під майном розуміється, враховуючи особливий характер цього 
об’єкта, окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки [3]. Відповідно 
до ст. 136 ГК України майно постає як сукупність речей та інших цінностей (включаючи 
нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи 
використовуються в діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі 
або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів [4]. 
При цьому необхідно зауважити, що на законодавчому рівні дефініції публічного майна 
тлумачаться не через концепцію множинності, а сукупності, що не є виправданим з 
огляду на системно-структурний аспект змістовного наповнення публічного майна. До 
того ж за підходами, встановленими в ГК України, при формулюванні дефініції домінує 
вартісно-обліковий характер майна, що може мати сенс для здійснення правової охорони 
публічного майна насамперед на локальному рівні. 

На конвенційному рівні термін «майно» вживається в значенні будь-яких активів, 
матеріальних чи нематеріальних, рухомих чи нерухомих, виражених у речах чи у правах, 
а також юридичні документи або акти, які підтверджують право на такі активи чи інтерес 
у них [5]. У цьому сенсі особливо яскраво простежуються більш розвинуті підходи, 
порівняно з українськими, щодо формулювання засадничих характеристик змістовного 
наповнення поняття «майно». У відповідному контексті переважає широкий підхід, а 
функціональний аспект, який вживається в Україні під час формулювання дефініції 
публічного майна, не втілено (майном можуть бути лише акти засвідчувального 
характеру, а не власне правомочності). Тобто на міжнародному рівні, зокрема для 
європейських країн, при визначенні майна, у тому числі публічного, характерним є 
застосування прагматичного підходу. 

Враховуючи вищевикладене, коли йдеться про публічне майно, то не можна 
ототожнювати категорії «публічне майно» і «публічні речі». На підставі ст. 179 ЦК 
України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні 
права та обов’язки [3]. Тобто категорія речей відповідно до позицій, закладених в 
українському законодавстві, кореспондує з прагматичним підходом, який широко 
вживається за кордоном щодо розуміння поняття публічного майна. 

При цьому можна виділяти такі теорії щодо правової природи публічних речей, як 
об’єктний критерій та відповідно цільове призначення публічних речей. У зазначеному 
вище контексті М. Карадже-Іскров розглядав публічні речі як об’єкт особливого 
публічного права держави за правом верховенства або публіцистичною власністю. Поряд 
із цим, будучи правом власності, публічні речі мають можливість видозмінюватися 
завдяки особливому призначенню [6, с. 3-4]. Щодо першої теорії, то вагоме значення має 
особливий зв’язок з державою (власність, верховенство) чи публіцистична власність. Ця 
ознака необхідна для того, щоб відділити публічні речі від загальних речей, з одного 
боку, а з іншого – для того, щоб відділити від речей приватної власності, які перебувають 
у загальному користуванні [6, с. 29]. Водночас, зважаючи на новітні підходи стосовно 
змістовного наповнення категорії публічного майна та специфіки його правового 
режиму, не можна повністю погодитися з останньою тезою. Так, до публічного майна 
відносяться речі, які перебуваються у комунальній чи колективній власності, що корелює 
з терміном загальних речей. Безумовно, речі, на які поширюється право приватної 
власності, не можуть вважатися публічними речами, а характеризуються наявністю щодо 
них обмежень і обтяжень у реалізації правомочностей. 

На підставі другої теорії призначення публічних речей полягає в загальному 
використанні або вони слугують для загального блага [6, с. 29]. У цьому сенсі можна 
вказати, що навряд чи загальне використання можна вважати проявом реалізації 
призначення публічного майна: це скоріше реалізація правомочностей. Тобто існуючу 
розбіжність у доктрині між поглядами стосовно цільового призначення публічних речей 
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можна з високим ступенем впевненості вирішувати на користь позиції, що вони слугують 
для загального блага. До того ж цей підхід повністю відповідає європейській практиці. 

Звідси випливає, що публічними речами потрібно вважати такі речі, що сприяють 
реалізації та задоволенню публічних інтересів. Саме публічні речі охоплюють фінансове 
та адміністративне майно або є речами загального користування. Фінансове майно постає 
як запас речей, які є фінансовими засобами для державного управління, тобто гроші, 
цінні папери та ті засоби, які слугують для державного управління джерелами доходів. 
Запас речей, призначених безпосередньо для здійснення конкретних завдань державного 
управління, визначається поняттям «адміністративне майно». До складу такого майна 
відносять будівлі шкіл, лікарень, казарми, фортеці, в'язниці тощо [7, c. 73]. Така 
триступенева систематизація публічних речей випливає з другої та частково першої 
теорії визначення правової природи публічних речей. Залежно від того, для яких потреб 
використовуються публічні речі та якими саме речами вони є, можна з’ясувати, чи це 
фінансове, чи адміністративне майно, чи майно загального користування. 

До речей загального користування можна віднести речі, які використовуються 
кожного дня через свої природні властивості або які опинилися в загальному 
користуванні. Зокрема, до цієї категорії речей належать: сонячне світло, повітря, морські 
води і т.д., судноплавні річки та їхні береги, великі дороги, публічні будівлі – храми, 
музеї, бібліотеки тощо [2, с. 238-239]. До речі, на теренах ЄС як раз це майно і 
представляє особливу цінність як з практичної, так і теоретичної точки зору. Особливо 
актуальним є дослідження специфіки здійснення правової охорони публічного майна в 
містах, наприклад, щодо вулиць, об’єктів у сфері електроенергетики. При цьому доволі 
часто відповідне публічне майно межує, а нерідко й перетинається з майном, на яке 
поширюється правовий режим приватної власності, а тому потрібно чітко відрізняти 
майно з обтяженнями та обмеженнями прав і майно, яке є публічним за своєю правовою 
природою. 

Тобто поняття «публічне майно» за своїм змістом ширше від поняття «публічні 
речі», оскільки охоплює як саму річ, сукупність речей, так і гроші, цінні папери, роботи, 
послуги тощо [7, c. 73]. При цьому під публічним майном необхідно розуміти будь-які 
матеріальні чи нематеріальні активи, у тому числі рухомість чи нерухомість, виражені в 
речах чи їхньому поєднанні, а також у майнових правах та обов’язках, які є 
загальнодоступними, та призначені для задоволення суспільного інтересу та з відповідно 
до встановлених законодавством чи договором випадків не можуть перебувати в 
приватній власності. Таке майно гарантує створення та реалізацію умов для існування 
кожної людини в соціумі на умовах, які відповідають загальнолюдським ідеалам рівності, 
справедливості та демократії. 

При цьому основними ознаками публічного майна можна назвати такі: мета – 
реалізація публічних інтересів, тобто спрямованість на задоволення інтересів передусім 
населення території, а не окремих соціальних груп; територіальність здійснення – межі 
держави або межі регіонів; особливість суб’єктів – здійснення прав публічної власності 
такими суб’єктами, як народ, що проживає на відповідній території, населення певного 
регіону, а також особливими суб’єктами, наділеними публічно-владними 
повноваженнями; особливість об’єктів – найбільш значущі, унікальні ресурси з точки 
зору забезпечення влади народу, суверенності держави і самостійності влади, державних 
утворень і муніципалітетів джерела таких ресурсів (наприклад, земля, надра); органічний 
взаємозв'язок з публічною владою, її публічно-владними утвореннями й окремими 
інструментами здійснення влади (референдум, вибори, опитування і т. д.) [8, с. 64]. 

Що стосується вищезгаданого суб’єктного критерію, то як централізовані, так і 
локальні органи публічного адміністрування матимуть переваги як суб’єкти прав на 
публічне майно. Так, централізовані органи характеризуються глобальними, а не 
обмеженими орієнтирами в діяльності, їхній персонал має високу фахову компетентність, 
їхня база оподаткування та збору платежів є стабільною. Місцеві ж органи змушені 
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виконувати повноваження з управління публічним майном належним чином з огляду на 
право користувачів публічним майном на локальному рівні «проголосувати ногами», 
тобто не користуватися відповідними категоріями публічного майна, змінити місце 
проживання тощо, через що в дохідну частину місцевих бюджетів відповідних локальних 
органів не надійдуть ті надходження, які могли б бути сплаченими тими особами, які 
«проголосували ногами». У такий спосіб особи з постійним місцем проживання на 
конкретній території можуть висловлювати свою позицію, пов’язану з користуванням 
публічним майном, а локальні органи можуть отримувати додаткові переваги через 
наявність потенційних мігрантів. 

Вільям А. Фішел виділяє такі дві ознаки публічного майна, як «невиключність» і 
«несуперечливість» (у їхньому взаємопоєднанні) в аспекті розрізнення приватного та 
публічного майна. «Невиключність» означає, що для тих, хто здійснює транзакції з 
публічним майном, іноді збирання плати за користуванням ним може спричиняти 
надмірні витрати, тому це економічно невигідно [9]. Ті, хто дають оферту, пов’язану з 
публічним майном, із якої не може бути виключено необмежене коло споживачів 
(користувачів), недопостачають майно чи послуги, оскільки складно виключити тих, хто 
не здійснює платежі. Прикладом можна назвати публічне майно військового 
призначення. Питання передачі коштів зазвичай береться до уваги, але воно стоїть уже в 
центрі проблеми виключності. 

«Несуперечливість» означає, що використання публічного майна одними 
споживачами не обмежує його доступність для інших. Більшість «несуперечливих» 
різновидів публічного майна є до того ж «невиключними», але можна назвати приклади 
«невиключних», але «суперечливих» або ж «несуперечливих», але «виключних» 
різновидів публічного майна [9]. Так, публічне майно у сфері телетрансляцій можна 
вважати прикладом «несуперечливих», але «виключних» різновидів публічного майна. 
Розрізнення вищезгаданих категорій доцільно робити залежно від економічних 
характеристик, таких як цінові еквіваленти, умови встановлення граничних цін, розподіл 
ресурсів тощо. 

Вдало ілюструє сутність цих характеристик публічного майна, таких як 
«невиключність» і «несуперечливість», модель Тайбаута. Аналізуючи цю модель, Вільям 
А. Фішел дотримується позиції, що збалансована позиція стосовно різних видів 
публічного майна та його харакеристик можлива з урахуванням комплексного вирішення 
питань місцевими державними органами. Типи публічного майна, які є «невиключними» 
та «несуперечливими», можуть перебувати, на думку Тайбаута, у межах визначеної 
території [9]. У цьому контексті транспортні послуги, парки, вододоли, загальні сервітути 
тощо є публічним майном на визначеній території. Безумовно, можливі виключення з цієї 
моделі, але з економічної точки зору витрати будуть дуже високими, а змагальність у 
використанні публічного майна (в аспекті «перенавантаження» на нього) не буде мати 
збалансованого вигляду, допоки кількість споживачів / користувачів не буде високою.  

Враховуючи вищевикладене, постає серйозна проблема, пов’язана з питанням 
безплатного користуванням публічним майном, у тому числі без сплати податків та 
інших загальнообов’язкових платежів, і такою його ознакою, як невиключність. Стосовно 
набуття та реалізації правомочностей на публічне майно також виникають проблеми, 
пов’язані з патерналізмом і правом приватної власності. При цьому в Україні зазвичай 
публічне майно перебуває в державній, комунальній, а в окремих випадках і в 
колективній власності.  

Звідси до ознак публічного майна можна віднести такі: задоволення загального 
блага насамперед у локальних межах; територіальність; суб’єктний склад – публічна 
адміністрація, населення відповідної території; об'єктні характеристики – найбільш 
важливі, унікальні ресурси з урахуванням суверенітету держави, ідеї народовладдя, та 
незалежності, самостійності та неподільності публічної влади; невиключність; 
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несуперечливість; функціональний аспект – органічне взаємоєднання компетенції органів 
публічного адміністрування щодо здійснення правової охорони публічного майна. 

Сутність публічного майна відображає юридична категорія публічної власності. 
Публічна власність є необхідною ресурсною базою для стимулювання перспективних 
напрямків розвитку суспільства та становить сукупність загальнодоступних для 
задоволення загального блага об’єктів [8, с. 49]. 

Публічну власність потрібно розглядати як право громадянського суспільства 
безпосередньо або через публічну адміністрацію реалізовувати правомочності щодо 
майна, яке є загальнодоступним, невиключним і несуперечливим, а також здійснювати 
правову охорону та захист цього майна, своїх інтересів, суспільних благ тощо.  

Такі відносини виникають у процесі панування над конкретними об'єктами з 
метою задоволення публічних інтересів суспільства, держави, населення окремих 
регіонів або муніципальних утворень, здійснення народом або населенням безпосередньо 
або за допомогою публічних утворень (держави, державних утворень, муніципальних 
утворень). Такими об'єктами можуть бути парки, пляжі, цінні корисні копалини [8, c. 49]. 
Категорія публічності має вплив на характеристики публічного майна, що відповідно 
означає й задіяння публічно-владних інструментів реалізації правомочностей щодо 
публічної власності. Остання ж поєднує публічне майно за змістовним критерієм, 
характеризується аксіологічним спрямуванням за напрямом задоволення інтересів і 
потреб усіх членів суспільства. 

Отже, під публічним майном необхідно розуміти будь-які матеріальні чи 
нематеріальні активи, у тому числі рухомість чи нерухомість, виражені в речах чи 
їхньому поєднанні, а також у майнових правах та обов’язках, які є загальнодоступними, 
та призначені для задоволення суспільного інтересу та відповідно до встановлених 
законодавством чи договором випадків не можуть перебувати в приватній власності. 
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Анотація. Лобізм як соціально-політичний феномен в Україні набув характерних рис суто 
негативного явища, яке носить антиправову природу. У статті проаналізовано історію розвитку лобізму 
та основні чинники його негативного становлення, зокрема, ускладнені відносини органів влади з бізнесом 
та громадськістю. Водночас, на сьогоднішній день, в умовах проведення активного реформування 
законодавства та структури взаємодії між владою та суспільством, необхідним є аналіз можливості 
перетворення існуючих негативних явищ у позитивні. Так, у даній статті лобізм розглядається і з точки 
зору наявності у ньому позитивних рис, наприклад, забезпечення прозорого та відкритого діалогу між 
названими суб’єктами – владою, бізнесом і громадянами.  

В статті поставлено за мету виокремлення особливостей лобізму, що спрямовані на суспільну 
корисність та соціальну значущість. Також автором досліджується досвід зарубіжних країн щодо 
контролю за лобістською діяльністю та наслідками, які вона приносить у політичне та соціальне життя 
країни, здійснюється аналіз можливості застосування лобізму в Україні через прийнятні форми його 
реалізації, досліджуються загальновизнані світові стандарти, яких слід дотримуватися під час розробки 
заходів з регулювання лобізму. 

З практичної точки зору значущість даної статті полягає в систематизації загального уявлення 
про лобізм, розгляду цього явища як певного соціально-політичного феномену і аналізу можливості 
перетворення негативного явища лобізму у позитивне, а також практичних шляхів такого перетворення. 
Автором пропонуються реформи, спрямовані на «позитивізацію» лобізму – поліпшення сприйняття цього 
явища за допомогою застосування правильних методів і способів його здійснення.  

Ключові слова: лобізм, лобіст, лобіювання, діалог, звернення громадян, прозорість, реформи, 
правосвідомість. 

Lobbying as a socio-political phenomenon in ukraine 
Annotation. Lobbyism as a socio-political phenomenon in Ukraine acquired the characteristics of a purely 

negative phenomenon, which has non-legal nature. The article analyzes the history of lobbying and main negative 
factors it becoming particularly complicated relationships with government and business community. However, to 
date, in terms of law reform activities and structure of the interaction between government and society, it is 
necessary to analyze the possibility of transforming the existing negative phenomena in the positive. So, in this 
article, lobbying is seen in terms of the availability of its positive features, such as transparent and open dialogue 
between these subjects – government, business and citizens. 

The article set the goal of isolating features of lobbying aimed at public utility and social significance. The 
author also studied the experience of foreign countries to control lobbying activities and the consequences that it 
brings in political and social life of the country, the analysis of the possibility of lobbying in Ukraine through 
acceptable forms of implementation, studied generally global standards to be followed when developing measures 
regulation of lobbying. 

In practical terms the significance of this article is to systematize overview of lobbying, consider this 
phenomenon as a specific socio-political phenomenon and analyze the possibility of transforming the negative 
effects of lobbying in positive and practical ways such conversion. The author proposed reforms aimed at 
«positivization» of lobbying – improving the perception of this phenomenon by applying the right methods and ways 
of its implementation. 

Keywords: lobbying, lobbyist, lobbying, dialogue, treatment of citizens, transparency, reform, sense of 
justice. 

 
Вступ. На сьогоднішній день лобізм вважається однією з найбільш поширених 

форм впливу на органи влади з боку неурядових добровільних організацій, фінансово-
промислових груп чи етнічних спільнот. При цьому, зачувши слово «лобізм» у більшості 
українців виникають асоціації з корупцією, підкупом і подібне цьому. Однак, не можна 
звинувачувати українську спільноту за такі асоціації, адже у нас є для цього всі підстави. 
Разом з тим, лобізм можна розглядати і з позитивної точки зору – дослідження обох цих 
аспектів покладено в основу даної статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання лобізму вже неодноразово 
досліджувалось та висвітлювалось, критикувалась його антиправова та антиморальна 
природа. Розгляду даної теми приділяли увагу такі дослідники як А. П. Любимов, Е. В. 
Зверев, Н. Г. Зяблюк, Н. Б. Іванов, В. А. Лепехін. Класифікацією групових видів лобізму 
займалися російські політологи С. Г. Перегудов та К. В. Семененко. 

Дійсно, наша держава в особі органів влади перебуває у дуже непростих 
відносинах з бізнесом та громадськістю. Недосконала модель управління та поділу влади 
між гілками, відсутність належного рівня законодавства, та, якщо бути чесними, рівня 
правосвідомості загалом, призвело до створення неналежних умов комунікації між владою 
та «іншим кутком кімнати» – бізнес-сегментом, громадськістю. 
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Внаслідок вищевикладеного наразі ми маємо високу частоту випадків зловживань 
становищем, хабарництва та тиску на можновладців. 

Однак «під одну гребінку» ми загребли і те корисне, не побоюсь цього слова, що 
міг би дати лобізм нашій країні. 

Постановка завдання. В даній статті пропонується розглянути лобізм з двох точок 
зору: перша вже окреслена вище і має негативний відтінок, а от інша – навпаки, 
позитивна, і розглядає лобізм як соціальний засіб впливу, коригування соціальної дії, 
конструювання соціального простору. Лобізм, окрім просування власних та 
корпоративних інтересів, може бути орієнтований і на благо суспільства, на забезпечення 
належного соціально-економічного рівня. 

Тему лобіювання розглядають здебільшого у політичному аспекті, однак часто 
торкаються і його соціальної сторони. Тому, в умовах сучасного стану законотворчості, 
розгляд теми лобізму є актуальним та висвітлює можливості перетворити його з 
негативного явища у щось позитивне, і якщо не викорінити усі негативні прояви, то хоча б 
почати працювати у цьому напрямку. Тим більше, ми маємо тенденцію як з боку 
науковців, засобів масової інформації та громадськості щодо уважного слідкування за 
діяльністю щодо просування та прийняття різного рівня законодавчих актів, діяльністю 
фінансових і промислових груп, різноманітних громадських рухів і об’єднань та процесом 
їх взаємодії з владними утвореннями. 

Політичне життя для пересічних громадян, незважаючи на його «показовість» та 
умовну відкритість, залишається все ж за завісою таємниці, тому, в умовах кризової 
ситуації, ця завіса набуває все погрозливішого вигляду та негативних рис, рівень 
невдоволення знаходиться на високій позначці, тому було б доцільно виявити наявні 
механізми взаємодії суспільства та представників бізнесу з владою, а фактично – знайти 
ефективні регулятори лобізму і перетворити його у засіб комунікації, а не засіб впливу. 

Виклад основного матеріалу (результати дослідження). Слово «лобізм» 
походить від слова «lobbi», що з англійської перекладається як передпокій, вестибюль, 
кулуари. Свого розвитку лобізм дістав у XIX столітті у Сполучених Штатах Америки, 
коли сенатори та міністри збиралися у вестибюлях готелів і зустрічалися з виборцями, 
спілкувалися та заслуховували їх прохання та побажання. 

Згодом, як це часто буває, певному колу осіб стало зрозуміло, що ці зустрічі можна 
перетворити на різновид політичного бізнесу, просувати власні інтереси, а слово 
«лобіювання» стало синонімом купівлі голосів за гроші. 

Класифікація групових видів лобізму, яку розробили вищезгадані російські 
політологи С. Г. Перегудов та К. В. Семененко, має наступний вигляд: 

 політизований (бізнес-групи та їх політичні представники, які використовують 
політичний вплив через участь у виборах та прямо залучені у відповідну боротьбу); 

 соціальний (представники аграрного сектора, профспілки, жіночі, молодіжні та 
екологічні організації, які захищають інтереси власних соціальних груп);  

 корпоративний (галузеві комплекси, промислові та фінансові корпорації, які 
намагаються отримати різноманітні пільги та привілеї для власної фінансово-економічної 
діяльності) [6]. 

Класифікувати лобізм можна ще й за способами і методами впливу на органи 
державної влади. Суб’єкти такого впливу змінюються в залежності від виду інституту, на 
який здійснюється вплив. Серед таких інститутів окремо можна виділити державні, 
цивільні інститути та промислово-фінансові корпорації, до яких належать: 1) парламент та 
його окремі структурні частини; 2) президент країни та його адміністрація; 3) уряд, силові 
структури, міністерства, відомства, комітети; 4) судові інстанції; 5) банкові установи, 
промислові корпорації, різнопланові фонди; 6) галузеві та промислові об'єднання 
(виробничо- та агропромислові комплекси, космічна промисловість, виробники алкоголю 
й тютюну, транспортники, зв'язківці тощо); 7) політичні партії, громадські організації, 
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профспілки; 8) церква, релігійні організації, закордонні секти; 9) іноземні держави й 
фірми [2, 26-34; 4, 64; 9, 415-416]. 

Дивлячись на усю цю розгалужену класифікацію, згадується влучний вислів одного 
з журналістів, що у нашій країні не лобіює хіба що ледачий [4]. 

Дійсно, лобізм в Україні – політична, бізнес і соціальна реальність, коли значна 
частина українських політиків входить (або має бізнес-контакти) з тими чи іншими 
економічними групами впливу в цьому регіоні. За цією теорією групи впливу 
розділяються не за галузевою, а за територіальною ознакою.  

Схему лобіювання свого часу роз’яснював журналісту один з депутатів 
Комуністичної партії України: «У кожній більш-менш великій бізнес-групі є депутат або 
кілька депутатів, з яким вона працює. Вони пишуть вигідні для 
цього бізнесу законопроекти і забезпечують їх проходження через профільні комітети. 
Потім вони домовляються з представниками різних фракцій для того, щоб законопроект у 
сесійній залі набрав мінімум 226 голосів». Політик вважає, що навіть прийняття закону 
про лобістську діяльність не знищить подібні схеми – вони просто стануть більш 
витонченими [11].  

Однак, лобізм у його позитивному сенсі постає важелем демократичного процесу, 
адже забезпечує представництво різноманітних групових інтересів в органах влади, які 
сприяють задоволенню інтересів певних соціальних структур (організацій, територіальних 
асоціацій, верств суспільства тощо). 

Задля впровадження у нашій країні позитивних рис лобізму та оцінки інструментів 
взаємодії з ним, доцільно буде проаналізувати його зарубіжну історію. Наприклад, в 
Сполучених Штатах Америки лобісти, як правило, є висококваліфікованими фахівцями, 
часто виконують роль посередників в операціях між групами інтересів та політичними 
діячами, зокрема законодавцями та членами уряду, тим самим істотно впливаючи на 
формування політичного курсу країни. Лобізм є невід’ємною частиною американської 
політичної машини і існує там з часів формування конгресу. 

Цікаво, що негативному забарвленню слова «лобізм» ми частково завдячуємо 
американському досвіду, адже це забарвлення виникло саме через сумнівні маніпуляції 
американських корпорацій. 

Однак, паралельно з цими махінаторами постійно діяли альтернативні рухи, які 
боролися то проти масонів, рабства, дискримінації жінок та іммігрантів, то за сухий закон 
і, що б ви думали, – досягали успіху. Згодом ці альтернативні рухи вийшли на політичну 
сцену країни в усьому своєму розмаїтті – феміністки, моралісти, прихильники і 
противники легалізації марихуани – всі вони з точки зору американської політичної 
культури лобісти, оскільки намагаються впливати на процес прийняття рішень 
законодавчої або виконавчою владою. 

Діяльність лобістів у Сполучених Штатах регламентована законодавством – поки 
що США єдина з двох країн (разом з Канадою), в якій офіційно на законодавчому рівні 
закріплений статус лобістів [10]. 

Щодо конкретних прийомів офіційного лобіста – вони є дуже різноманітними. Це і 
виступи перед законотворцями на слуханнях, хапання «за ґудзик» при зустрічі, написання 
листів та петицій, маніпулювання засобами масової інформації (ці засоби, як можна було 
помітити, подекуди успішно застосовуються і в нашій країні) [4]. 

У Франції лобістська діяльність є незаконною, хоча фактично й здійснюється, в 
Італії – не визнається, а в Індії – прирівняна до корупції. В Австралії і Бразилії положення 
про лобістську діяльність знаходяться на стадії розробки [1; 7].  

У Німеччині, яка є яскравим представником країн з європейською (або 
континентальною) моделлю лобізму, немає єдиного федерального закону про лобістську 
діяльність, але її регулює ряд нормативно-правових актів. Так, німецькі міністерства 
мають право залучати до роботи над законопроектами позавідомчих експертів, 
консультантів та інших представників «зацікавлених професійних кіл». Дані міністерства 
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мають право організовувати у міру потреби на тимчасовій або на постійній основі різні 
дорадчі органи для вирішення своїх внутрішніх завдань у процесі підготовки 
законопроектів.  

Характерним для європейських країн є існування своєрідних етичних кодексів 
лобістів. Специфічними рисами такого німецького «кодексу» є те, що лобіст фактично 
повинен бути носієм знань. У чиновників і парламентаріїв, якщо вони отримують від 
нього інформацію, має скластися враження, що вони щось вивчають додатково і 
дізнаються більше, ніж знали раніше [1].  

Якщо віднайти спільні, сформовані часом, риси лобіста, побачимо наступне: лобіст 
повинен бути завжди на місці – по можливості, в епіцентрі подій; він починає діяти 
якомога раніше: не можна гаяти часу; лобіст повинен з обережністю висувати вимоги і 
висловлювати побажання – він не може вимагати весь час і вже тим більше не повинен 
вимагати багато чого; при представленні інтересів не повинен мати місце дефіцит довіри; 
лобі повинні остерігатися говорити про одне й те ж по-різному, крім того, лобіст не 
повинен намагатися обдурити людей, йому необхідно вміти переконувати громадськість, 
вміти запевнити групи, створені на основі спільності інтересів, у тому, що лобісти хочуть 
запропонувати об'єктивно обґрунтовану допомогу. 

Водночас, коли мова йде про вищевикладений досвід західних країн, 
найрозповсюдженішою помилкою, яку ми допускаємо, є неврахування національного 
чиннику – без узгодження з діючою вітчизняною політичною системою напрацювання та 
історичних досвід Заходу нічого не змінить. 

Саме тому нам потрібно впроваджувати низку реформ, які будуть спрямовані на 
«позитивізацію» (тобто, покращення сприйняття лобізму через зміну методів і способів 
його здійснення) лобізму в України та застосовувати ті механізми регуляції, які нам 
доступні та будуть дієвими. Для прикладу поглянемо на адміністративну сторону 
лобістської діяльності. Ця сторона носить найбільш масовий характер, оскільки саме 
діяльність адміністративних органів покриває надзвичайно велику сферу впливу. Цей 
напрямок є найбільш значимим з точки зору масовості, адже його предметом є взаємодія 
влади і суспільства, а це питання для сучасної України є вкрай актуальним.  

Так, на прикладі громадських об’єднань, товариств, організацій варто дати 
можливість доносити, рецензувати, пропонувати ідеї владі. Даний приклад, реалізований у 
«зменшеному» форматі, послугує зразком великому бізнесу у взаємовідносинах з владою 
та стане тим самим алгоритмом дій, який нам зараз потрібен. 

Можна запропонувати деякі заходи, які були б доцільними:  
 реалізувати можливість представництва громадських організацій в 

колегіальних органах, що приймають соціально важливі рішення;  
 залучити громадськість до лобіювання власних інтересів на рівні звернень, 

прохань та інших документів, що регулюються Законом України «Про звернення 
громадян» (цей закон, до речі, фактично гарантує можливість до позитивного лобіювання 
власних інтересів населенням, але концепцією його застосування має бути не «благання 
про відповідь», а конструктивний діалог); 

 забезпечити прямі діалоги між владними структурами та громадськістю в 
форматі «круглих столів», конференцій, громадських слухань, які мають стати 
поширеною практикою, а не виключенням (при цьому, інформація про проведення таких 
заходів має бути вільнодоступною для населення); 

 залучити науковців, дослідників, експертів, авторитетних діячів до вирішення 
громадських проблем. 

Політичний аналітик В. Філіповський зазначав, що комплекс цих заходів лише 
створює умови, але в жодному випадку не гарантує успіх. В даному контексті багато що 
залежить від суб’єктивних факторів на кшталт політичної волі та громадської 
самосвідомості. 
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Нині у світі є два загальновизнані стандарти, яких слід дотримуватися  під час  
розробки заходів з регулювання лобізму. 

Першим таким стандартом є правило, згідно з яким при регулюванні лобізму та 
вжитті відповідних заходів не повинно порушуватись право фізичних та юридичних осіб 
на звернення до органів державної влади, в тому числі щодо задоволення їх скарг. У 
випадку прийняття нормативно-правових актів, що заборонятимуть або 
перешкоджатимуть цьому, їх можна буде розглядати як такі, що порушують принцип 
верховенства права. 

Другим стандартом є встановлення прозорості законодавчого процесу. Якщо 
лобізм буде здійснюватись таємно і громадяни не будуть знати, що відбувається під час 
прийняття рішень, це може спричинити негативний результат. 

Висновки. Отже, в результаті проведеного дослідження можна зробити висновки, 
що лобістська діяльність повинна бути об’єктом  пильного контролю з боку держави та 
суспільства. Тут доцільною буде приказка «тримай своїх друзів близько, а ворогів – ще 
ближче». Визнаючи лобістів чи ворогами чи друзями, в будь-якому випадку потрібно 
забезпечувати «близькість» стосунків через їх належний контроль і реалізацію, 
максимальну відкритість та соціальну спрямованість. 

Як засвідчує практика, якщо така діяльність безконтрольна, то неминуче стає 
джерелом численних зловживань. 

Найефективнішим контролем за лобізмом, як рекомендують західні фахівці, може 
стати обрання громадянами висококваліфікованих, відповідальних перед народом 
політичних діячів. Українцями, звісно, ставиться це собі за мету, тому наше завдання на 
сьогодні – це знайти таких діячів в суспільстві або ж навіть у собі. Суспільству, за 
наявності недовіри до своїх представників, перш за все потрібно піднімати власний рівень 
правосвідомості та правової культури, а в результаті – вдосконалювати існуючий процес 
прийняття рішень. 
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Анотація. Досліджуються світові тенденції розвитку підприємств харчової промисловості , 
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Summary. Analyzed global trends in the food industry. It is noted that the development of the food industry 
took place under the influence of macro factors: economic, demographic, technological, political, natural and 
cultural environment. 

It is emphasized that the main trend in favor of overcoming hunger in the world. The quality of life and 
level of nutrition negatively affect inflation and the economic crisis which lead to a decrease in purchasing power. 
In countries, where the economic crisis, political instability and military conflicts growing inflation and significantly 
reduced demand for goods and services, including food products and their availability. In the world of normal 
people's right to food is not only associated with addressing the problems of hunger. 

It is noted that the duty of every state to take care of rational, balanced nutrition and protect these rights, 
regulating food system in the country. Safe nutrition is important, but the right to a normal, adequate nutrition is 
much broader. It includes such things as: quality, satisfaction, physiological, demographic, national and cultural 
characteristics of each person. 

Proved that in the information society, the important concept of leading countries is to develop an 
innovative economy. In the global world in conditions of intense competition, only those companies implementing in 
production technology and carry out modernization improvements are able to produce new, high-quality, 
competitive products and take a leading position in the market and make profits. These global trends are fully 
characterized and food industry. 

 
Постановка проблеми. В Україні, як і в усьому світі, харчова промисловість є 

однією із важливіших галузей економіки. Харчова промисловість вирішує важливе 
завдання в кожній країні – забезпечує продовольчу безпеку держави, задовольняє потреби 
населення в калорійному і збалансованому харчуванні й виробляє продукти харчування 
певного асортименту та обсягів залежно від культурних і національних традицій. 

В останні роки в Україні суттєво погіршилась ситуація в харчовій галузі економіки. 
Виникли проблеми з реалізацією  продукції, як на внутрішньому ринку так і з 
експортними можливостями українських підприємств харчової промисловості. 
Сьогодення висуває нові вимоги до якості та безпеки продуктів харчування, що 
обумовлює нові вимоги до модернізації виробництва, підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств харчової промисловості та 
впровадження сучасних маркетингових стратегій. В той же час, в зв’язку із активними 
євроінтеграційними процесами українські виробники продуктів харчування можуть 
скористатися можливостями виходу на європейські ринки, яким притаманні високі рівні 
попиту та культура споживання. 

Асоціація України з ЄЕС та більш масштабна інтеграція її з до глобального 
світового ринку, реалізація на практиці інноваційних процесів модернізації та підвищення 
ефективності українських підприємств харчової промисловості дозволить мінімізувати 
негативні кризові явища останніх років, стимулювати приток іноземних інвестицій, 
оволодіти сучасним стратегічним управлінням та маркетинговим інструментарієм, що 
впливатиме на їх прибутковість і ринковий потенціал. Саме тому, аналіз світових 
тенденцій розвитку харчової промисловості є надзвичайно актуальним. 

Проблемам світових тенденцій розвитку харчової галузі присвятили наукові праці 
такі вчені, як Н.Й. Бісюркіна, О.В. Балуєва, І.М. Власович, Н.Є. Іванова, О.О. Меліх, О.П. 
Павлов та інші. 

Сучасні тенденцій розвитку харчової промисловості в світі та особливості їх 
врахування в діяльності підприємств харчової промисловості України потребують 
подальшого дослідження. 

Основний матеріал. Розвиток підприємств харчової промисловості  відбувався під 
впливом таких факторів макросередовища: економічні, демографічні, науково-технічні, 
політичні, природнього та культурного середовища. 

Ці фактори необхідно враховувати при виробництві та реалізації продуктів 
харчування, так як вони потребують  постійно здійснювати певні перетворення у 
підприємницькій діяльності підприємств харчової галузі. Увесь час відбуваються зміни на 
ринку праці і в споживчих уподобаннях цільових груп сегментів, іде інтенсивний 
розвиток науково-технічного прогресу, погіршується екологія, відбуваються зміни в 
світовій економіці, виникають кризові явища, цінові та ресурсні зрушення, підвищується 
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рівень життя населення, змінюється мода та культура споживання продуктів харчування, 
змінюється законодавча база та політична ситуація в різних країнах світу. Все це вимагає 
перетворень та рішучих змін в господарський діяльності підприємств харчової 
промисловості. У глобальному аспекті ці зміни виступають як мегатенденції, як 
каталізатори розвитку підприємств [1]. 

Проведемо аналіз тенденцій, які впливають на розвиток харчової промисловості в 
світі. 

Головною тенденцією виступає подолання голоду в світі. В зв’язку з цим необхідно 
виконувати задачі, які були окреслені на Всесвітньому продовольчому саміті, який 
відбувся в листопаді 1996р. в Римі, учасниками якого були 182 представника урядів із 
більшості країн світу. На цьому саміті було прийняті зобов’язання: 

‐ по-перше: подолати голод в усіх країнах, удвічі скоротити число тих, хто не 
доїдає у 2015р., порівняно з поточним рівнем [2]. 

‐ по-друге: це виклик для боротьби з голодом, що надається з метою 
виконання Декларації тисячоліття [3]. За інформацією, що була опублікована в доповіді: 
«Стан справ, у зв’язку з відсутністю продовольчої безпеки в світі» [4]. 

Ангола досягла показника відносно голоду у 2013р. Ця країна змогла досягти більш 
масштабної мети, яка була визначена у 1996р. Всесвітнім продовольчим самітом, а саме: 
поширеність недоїдання знизилась з 63,5% у 1990 – 1992р. до 14,2% у 2014 – 2016р. 
Чисельність населення Анголи, яке недоїдає скоротилося з 6,8 млн. до 2,3 млн. [4]. 

Домініканська республіка досягла цільового показника відносно голоду також у 
2013р. Поширеність недоїдання знизилась в цій країні з 34,3% у 1990 – 1992р. до 13,3% у 
2014 – 2016р., чисельність осіб, які недоїдають зменшилась з 2,5 млн. до 1,3 млн. осіб [5]. 

В Непалі чисельність населення, що недоїдає скоротилась з 4,2 млн. до 2,2 млн. 
осіб, а цільовий показник відносно голоду знизився з 22,8% у 1990 – 1992р. до 7,8% у 2014 
– 2016р. 

Китай вирішив значно більшу мету, ніж та, яка була поставлена Всесвітнім 
продовольчим самітом у 1996р., де поширеність недоїдання знизилась з  23% у 1990 – 
1992р. до 9,3% у 2014 – 2016р., а чисельність осіб, що недоїдають скоротилась з 289 млн. 
до 133,8 млн. осіб [4]. 

Чисельність тих, хто недоїдає скоротилась в Узбекистані з 4,% млн. до 1,3 млн. 
осіб. Ця країна також досягла показника відносно голоду, який суттєво знизився і досяг 
8% в 2014 – 2016р. [5]. 

Така позитивна тенденція відбувалася в таких країнах, як: Болівія, Габон, Коста-
Ріка, Лаос, Малі, Мозамбік, М’янма, Соломонові о-ви, Суринам.  

На якість життя населення та рівень харчування негативно впливають інфляція та 
кризові явища в економіці, які призводять до зменшення купівельної спроможності 
населення. В країнах, де відбуваються економічні кризи, політична нестабільність та 
військові конфлікти росте рівень інфляції та суттєво знижується попит на товари і 
послуги, у тому числі на продукти харчування та їх доступність. 

Згідно Загальної Декларації прав людини (1948р.) та Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні і культурні права (1966р.) – важливим аспектом прав на харчування 
є гарантія його доступності, у тому числі економічна, яка в першу чергу пов’язана з 
рівнем інфляції і яка впливає на платоспроможність населення. Це стосується попиту на 
продукти харчування. В зв’язку з цим, важливим є вплив з боку держави на зменшення 
інфляційних процесів в економіці, бо це напряму пов’язано із споживанням продуктів 
харчування та розвитком харчової промисловості. Ця проблема постає і перед нашою 
країною.  

В світі право людей на нормальне харчування не пов’язане лише із вирішенням 
проблем голоду. Обов’язок кожної держави піклуватися про раціональне, збалансоване 
харчування населення та захищати ці права, регулюючи продовольчу систему в країні. 
Безпечне харчування населення є важливим, але право на нормальне, достатнє харчування 
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є значно ширшим. Воно включає в себе такі поняття, як: якість, задоволення, фізіологічні, 
демографічні, національні та культурні особливості кожної людини. 

Незважаючи на те, що в наступе десятиріччя прогнозується зменшення 
народжуваності, в першу чергу в розвинутих країнах світу та зменшення приросту 
населення в цілому, населення країн, що розвиваються молодшає та стає більш 
урбанізованим. Ці процеси безумовно вплинуть на рівень споживання продуктів 
харчування. Ця тенденція призведе до зростання попиту на ’ясо і молоко та продукцію 
м’ясопереробних та молокопереробних підприємств. В продуктах харчування саме 
молодих людей переважають продукти тваринного походження, і ця тенденція, що 
прогнозується, може суттєво вплинути на  динаміку розвитку харчової промисловості в 
світі. 

Так, наприклад, на світовому ринку молока і молокопереробної продукції 
починаючи з 2009р. зростає позитивна динамік попиту продуктів. Як видно з рис. 3.1 з 
2001 по 2014р. попит на рідкі молочні продукти зріс до 9 – 10% у структурі світового 
споживання молокопродуктів (300 млрд. л. на рік). На 21% зросли у 2014р. обсяги 
виробництва молока у світі [6, 7, 8]. 

 
Рис. 3.1 Місткість світового ринку молокопродуктів у 2008 – 2014р. 

 
Майже 95% світового виробництва молокопродуктів споживаються країнами, що 

розвиваються. Найбільше споживають такі країни, як: Індія, Пакистан, Китай та країни 
Близького Сходу. Це пов’язано із зростанням доходів і бюджетів сімей, збільшення 
населення, зміною звичок харчування та асортименту молочних продуктів [5, 6, 7]. В 
Китаї щорічно в період 2011 – 2015р. зростає споживання рідких молочних продуктів на 
13%, а в цілому в світі на 2,5% [5, 6, 7]. 

В країнах Західної Європи відбувається скорочення попиту на рідке молоко і 
збільшення в раціонах населення частки молочних продуктів з високим рівнем доданої 
вартості. Це є більш корисним для здоров’я сучасної людини. Також збільшується попит 
на молочні продукти на основі молочної кислоти, молока та молокопродуктів для 
підлітків та дітей, збагачених корисними речовинами молочних напоїв,  питних йогуртів. 
Зменшується частка традиційних молочних продуктів, продуктів без упаковки, тих, що 
містять цукор та мають низьку переробку. 

Виконавчий директор компанії «Тетра Пак» Д. Йонсон зазначив, що у споживанні 
молока і молокопродуктів у світі мають дві тенденції: 

‐ по-перше: зростає споживання молокопродуктів в країнах, що розвиваються; 
‐ по-друге: збільшення споживання молока в упаковці [5, 6, 7]. 
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Вищезазначені тенденції повинні використовуватися українськими 
молокопереробними підприємствами у своїй підприємницькій та маркетинговій 
діяльності. 
 

 
Рис. 3.2 Структура споживання рідких молочних продуктів у різних регіонах 

світу у 2014р. [6, 7, 8]. 
 

Сьогодні в умовах інформаційного суспільства, важливою концепцією розвитку 
провідних країн світу є формування інноваційної економіки. В глобальному світі в умовах 
гострої конкуренції лише ті підприємства, які впроваджують у виробництві технології та 
здійснюють модернізаційні зрушення мають змогу випускати нову, якісну, 
конкурентоспроможну продукцію та зайняти лідируючи позиції на ринку та отримувати 
прибутки. Ці світові тенденції в повній мірі характерні і для підприємств харчової 
промисловості. 

Розвиток харчових підприємств нового типу, де інноваційним технологіям 
приділяється значна увага займає певний відрізок часу та потребує значних фінансових 
ресурсів. Без цього неможливо здійснити рушійне перетворення в харчовій промисловості 
та провести організаційно-економічну модернізацію. Ці зміни потребують використання 
нових джерел та видів енергії, нових видів сільськогосподарської сировини та допоміжних 
матеріалів. 

Провідні підприємства харчової промисловості в світі інвестують значні фінансові, 
виробничі, людські ресурси для виробництва та реалізації готової продукції. Вони 
організовують та здійснюють весь цикл інноваційного процесу від фундаментальних, 
прикладних досліджень, результати яких впроваджуються у виробництво до випуску і 
реалізації готової продукції – продуктів харчування, а також займаються впровадженням 
сучасного менеджменту та ефективних маркетингових стратегій. Високорозвинуті країни 
світу, які динамічно розвиваються, ефективно використовують різні форми, методи і 
прийоми державної підтримки технічної та організаційно-економічної модернізації 
підприємств харчової промисловості. 

Впровадження інноваційних технологій в діяльність провідних підприємств 
харчової промисловості здійснюється в світі за рахунок державних програм фінансування 
та за програмою урядових організацій. При цьому використовується податкові, 
законодавчі, фінансові та майнові важелі як на рівні держави, так і на рівні регіонів в 
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різних країнах. Ці важелі суттєво стимулюють впровадженню інноваційних технологій у 
розвиток харчової промисловості. 

Тому вітчизняні підприємства харчової промисловості повинні активно 
запроваджувати передовий світовий досвід для реальної організаційно-економічної 
модернізації та ефективного використання інноваційних технологій. 

Висновок. Світові тенденції розвитку харчової промисловості необхідно 
аналізувати, вивчати та адаптувати для підвищення ефективності виробництва продуктів 
харчування та збільшення обсягів збуту як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку. 
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Русаліна Л.В. Сучасні проблеми управління ефективністю банківського бізнесу 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ БАНКІВСЬКОГО 
БІЗНЕСУ 
Русаліна Л.В. 

 
Анотація. В статті досліджено проблему підвищення ефективності діяльності банку на основі 

вдосконалення стратегічного управління. Проаналізовано механізм та інструментарій стратегічного 
управління ефективністю банку. Узагальнено теоретичні засади впровадження моделі вартісно-
орієнтованого управління в банку та алгоритм розробки системи збалансованих показників як інструмент 
управління ефективністю діяльності банку. Зроблено висновки щодо доцільності використання цих моделей 
у діяльності вітчизняних банків.  

Ключові слова: стратегічного управління, ефективність банку,  модель вартісно-орієнтованого 
управління, система збалансованих показників. 

Abstract. The article is devoted to the in-depth study of banking efficiency issue, particularly, its factors, 
which could be subdivided into external (management cannot have impact on such factors) and internal, which 
could be influenced by management methods. In its turn, special character of external factors (legal restraints, 
sufficient changes of tax and customs treatment, inflation perils) requires detailed and profound consideration of 
theirs applying into management system.  At the same time, with the aid of appropriate statistic data, author 
believes, internal factors may be essentially close with: general-economic factors (GDP dynamics, employment 
level, inflation rate and foreign-exchange rates, financial policy, exchange and banking regulations, level of 
competition, external payments position, shadow economy level, economic exposures); political factors (state policy, 
political electoral cycle, corruption, transparent policy, particularly, the level of information disclosure about bank 
holder names); legal factors (the level of banking legislation development, specifics of banking control by the 
regulatory authority, primarily National bank of Ukraine, development of banking and financial legal science, legal 
confirmation of independence status of central and commercial banks); management factors (the organization of 
internal processes and concerted activity of agency divisions, risk management, supporting of bank’s informational 
security and high level of commercial goodwill and so on and so forth): social factors, which include bank’s 
credibility and the level of financial literacy. 

Key words: strategic management, bank efficiency, value-based management model, system of sustainable 
indicators.   
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Постановка проблеми. 
В сучасних умовах посткризового розвитку України першочергову роль у 

стабілізації банківської системи відіграє стратегічне управління, здатне забезпечити як 
контроль поточної діяльності банків, так і відновлення їх соціально-економічної 
ефективності. Проте норми банківського регулювання в Україні не орієнтовані на 
забезпечення відповідності стратегічних цілей банків і поточних завдань підвищення 
ефективності. Вирішення проблеми розвитку і вдосконалення методів та інструментів 
стратегічного управління ефективністю банківського бізнесу лежить в площині 
впровадження моделі вартісно-орієнтованого управління (Value-Based Management, VBM) 
в банках на основі реалізації збалансованої системи економічних показників. Ця модель 
була розроблена в кінці минулого століття для нефінансових організацій, тому 
актуальність подальшого дослідження питань вартісно-орієнтованого управління 
зумовлена необхідністю адаптації моделі VBM до умов функціонування  вітчизняних 
банків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічною базою 
наукового пошуку стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі фінансів, 
банківництва, менеджменту. Серед зарубіжних авторів слід виділити таких науковців, як 
Р. Акофф [1], І. Ансофф [2], Г. Арнольд [3], Р. Каплан [4; 5], Т. Коллер, Т. Коупленд [6], 
Х. Норрекліт [7], А. Раппапорт [8], Х. Фрідаг [9]. Окремі теоретичні і практичні аспекти 
вартісно-орієнтованого управління досліджувалися у працях вітчизняних і російських 
науковців: Д. Волкова [10, 11], І. Івашківської [12], І. Івасіва [13], Т. Момот [14], 
О. Терещенка [15], Н. Ткачук [16] та інших. 

Незважаючи на активний теоретичний пошук і гостру практичну потребу 
оновлення інструментарію банківського регулювання з метою підвищення ефективності 
діяльності банків, дотепер недостатньо розробленим лишається механізм впровадження 
системи збалансованих показників як інструменту управління ефективністю діяльності 
банку. Відповідно й модель VBM не знаходить широкого застосування в практичній 
діяльності українських банків. Беручи до уваги здобутки згаданих дослідників у цій сфері, 
вважаємо за необхідне дослідити сутність і особливості вартісно-орієнтованої моделі 
управління банком і з’ясувати можливості її впровадження у вітчизняному банківському 
бізнесі. 

Метою даної статі взято дослідження моделей, механізму та інструментарію 
стратегічного управління ефективністю банку, зокрема шляхом  використання моделі 
вартісно-орієнтованого управління та системи збалансованих показників.  

Виклад основного матеріалу. Одним з найважливіших факторів підвищення 
ефективності банку є науково-обґрунтована та методологічно вивірена стратегія 
управління ним, адекватна потенціалу і умовам його функціонування. На поточному етапі 
розвитку України метою діяльності більшості банків є мінімізація збитків і відновлення 
позитивних значень їх рентабельності (стратегія виживання). Проте у довгостроковому 
періоді банки мають орієнтуватися на стійке забезпечення позитивних значень 
ефективності банківського бізнесу відповідно до економічного розвитку країни. Саме 
узгодженість темпів підвищення прибутковості фінансового і реального секторів 
економіки є основою фінансової стабільності в країні як ключової умови ефективної 
діяльності банківської системи.  

Успішність сучасного банківського бізнесу залежить від наявності стратегії 
підвищення ефективності та дієвих інструментів її реалізації. Проте за результатами 
опитування компаній зарубіжних країн у 1996 році у більшості з них були відсутні 
системи управління, що дозволяють моніторити і контролювати реалізацію стратегії [17]. 
Лише 40% компаній визначали оперативні показники відповідно до поставлених 
стратегічних цілей, і лише 30% респондентів пов'язали систему винагороди з реалізацією 
стратегії. Практично у всіх опитаних компаніях менше 10% персоналу мали уявлення про 
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наявність стратегії і розуміли, в чому вона полягає.  Опитування через 10 років – у 2006 р. 
– показало зміни на краще (табл. 1). 

Дані таблиці 1 переконують, що серед 46% компаній, які не мали інструментів 
реалізації стратегії, 73% демонстрували середні і нижчі за середні результати порівняно з 
конкурентами. Натомість серед 54% компаній, які використовували інструментарій 
управління реалізацією стратегії, 70% продемонстрували результати, кращі за 
середні [17].  

Таблиця 1 
Результати опитування компаній 

Питання так, 
% 

ні, 
% 

Чи використовує компанія формалізовані процеси чи інструменти 
реалізації стратегії?  4 6 

Поточні результати діяльності компанії:  
видатні результати 

2 
краще, ніж конкуренти 

8 0 
Усього 

0 7 
на рівні конкурентів  

8 0 
гірше, ніж конкуренти  

7 
нестійкі результати діяльності 

6 
Усього 

0 3 
Джерело: [17]. 
Отже, компанії, що застосовують стратегічне управління, легше і швидше 

підвищують ефективність своєї діяльності. Стратегічне управління ефективністю 
банківського бізнесу орієнтоване на досягнення довгострокових цілей, які визначають 
тактичні дії, що формують поточний план функціонування банку (стратегічне 
планування). Його послідовне виконання забезпечує наближення реального становища 
банку до стратегічної мети. Саме тому стратегічне планування є потужним  інструментом 
досягнення високого рівня ефективності банківського бізнесу. Використовуються різні 
моделі стратегічного планування [18]:   

– модель стратегічного планування на основі “стратегічної прогалини”; 
– модель стратегічного планування на основі оцінки ринкових переваг; 
– модель стратегічного планування, орієнтована на підвищення 

конкурентоспроможності банку;  
– модель стратегічного планування, орієнтована на створення позитивного 

іміджу банку; 
– модель стратегічного планування відповідно до розмірів банку. 
Наведені моделі мають певні відмінності. Модель стратегічного планування на 

основі “стратегії прогалини” – це “поле стратегічних рішень”, які мають прийняти 
керівники банку для того, щоб перейти від поточного  стану (нижня межа) до бажаного 
(верхня межа “стратегічної прогалини”). Для цього на основі аналізу економічних даних 
протягом певного періоду визначають їх тренди та розраховують показники, які будуть 
досягнуті, якщо банк продовжуватиме діяти консервативно (нижню межу “стратегічної 
прогалини). Для підвищення ефективності банківського бізнесу (у формі зростання 
доходу, прибутку, рентабельності тощо) необхідне або впровадження інновацій, або 
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проведення ризикованих операцій, тобто застосування нетрадиційних рішень. Врахування 
співвідношення ризиків і вірогідної дохідності нетрадиційних рішень дозволить 
визначити верхню межу “стратегічної прогалини”. Поле нетрадиційних стратегічних 
рішень щодо підвищення ефективності може охоплювати широкий спектр можливостей 
освоєння нових ринків, надання додаткових фінансових і кредитних послуг, а також 
сприяння розвитку сильних і пом’якшення (усунення) слабких сторін діяльності банку. За 
використанні даної моделі в умовах нестабільного зовнішнього середовища аналізу 
потребують одночасно декілька напрямів. Тому модель “стратегічної прогалини” 
використовується лише за необхідності стратегічного прориву, коли поточний стан банку 
не має потенціалу для забезпечення подальшого розвитку.  

Модель стратегічного планування підвищення ефективності на основі оцінки 
ринкових переваг базується на вивченні можливостей посилення ринкової позиції банку 
шляхом проведення SWOT-аналізу. Застосування даної моделі враховує необхідність 
дотримання балансу інтересів власників, менеджерів та акціонерів. Оцінка ефективності 
буде різною для кожної із зазначених груп, що обумовлює труднощі в складанні 
стратегічних і тактичних планів, контроль за їх виконанням, інтерпретацію отриманих 
результатів. Стратегічною метою даної моделі є зростання ринкової вартості банку, що 
забезпечує стабільні потоки доходів до всіх зацікавлених суб’єктів. 

Ще одна модель стратегічного планування підвищення ефективності –  на основі 
зростання конкурентоспроможності, що особливо актуально для України в умовах 
посилення конкуренції на ринку банківських послуг і приходу іноземних банків. Оцінка  
конкурентоспроможності – це складний процес, який враховує багато факторів, бізнес-
процесів, що відбуваються на різних рівнях. Підвищення конкурентоспроможності 
потребує розв’язання специфічних завдань різноманітними способами. Їх реалізація може 
вимагати як модернізації без суттєвої реорганізації структури банку, так і кардинальних 
змін напрямів його діяльності, структури і кількості підрозділів, їхніх взаємозв’язків і 
функцій, пошук нової ринкової ніші. 

Досить поширеною є модель стратегічного планування підвищення ефективності 
банку шляхом створення і підтримання його позитивного іміджу. Чим краща репутація 
банку, тим більше клієнтів, довгострокових партнерів, легший  доступ до залучення 
коштів за нижчою ціною, а отже – вищі прибутки. Гарна репутація – це прозорість, 
відкритість, орієнтованість на задоволення потреб суспільства. Досягти цієї мети можна 
через надання банківських послуг такої якості і таким способом, що найкращим чином 
задовольняють потреби клієнтів. 

Модель стратегічного  управління ефективністю банку залежить від його розмірів 
та спеціалізації. Це пов’язано з тим, що малі й великі банки мають різні ключові фактори і 
потенціал підвищення ефективності. Діяльність великих банків значною мірою 
диверсифікована, вони мають можливість залучити значні обсяги коштів на депозитні 
рахунки, володіють розгалуженою мережею партнерів, великою кількістю підрозділів та 
бізнес процесів, що вимагає складних і детальних управлінських планів. Крім того, 
кожний підрозділ великого банку також може мати власну стратегію, що обумовлює 
проблему узгодження цих стратегій та координації заходів в процесі їх реалізації. Малі та 
середні банки часто є спеціалізованими з просторою організаційною структурою і 
невеликою кількістю працівників, тому мають просту стратегію у формі плану, основну 
роль у формуванні та реалізації якої відіграє керівник банку. Проте для банків різних 
розмірів дотримання стратегії сприяє впорядкованості бізнес процесів банку, чіткому 
розподілу функціональних обов’язків щодо досягнення поставлених орієнтирів 
підвищення ефективності.  

Таким чином, вибір моделі стратегічного управління банком з метою підвищення 
його ефективності залежить від специфіки діяльності самого банку та внутрішніх і 
зовнішніх умов її реалізації.  
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Важливою складовою стратегічного управління банком є стратегія, яка  
складається з мети, напрямів її реалізації, сукупності програм, націлених на забезпечення 
довгострокових та стійких конкурентних переваг банку, переліку завдань та 
інструментарію їх вирішення.  Одним з найбільш складних і важливих завдань є вибір 
стратегічної мети і критерію її досягнення. За сучасними підходами стратегічного 
управління основну увагу звертають не стільки на зростання прибутковості банку на 
основі підвищення операційної ефективності, скільки на зростання доходів його 
власників, акціонерів, працівників за рахунок збільшення величини вартості банківської 
установи [2]. Досягнення цієї мети передбачає управління процесом створення вартості, 
що потребує додаткових досліджень таких аспектів як підходи до побудови логічної 
послідовності факторів створення вартості, їх взаємодії; управління грошовими потоками; 
врахування ризиків; удосконалення обліку і звітності щодо фінансових результатів банку 
та руху грошових коштів.  

Вивченням цих питань займається концепція вартісно-орієнтованого управління 
(Value Based Management,VBM), що була започаткована в середині  1980-х років [14]. 
Одним з основоположників концепції VBM вважається А. Раппапорт, який розробив 
модель оцінки ефективності  інвестиційної та фінансової стратегії компанії, що 
враховувала б і задовольняла інтереси всіх учасників ринку. При цьому пріоритетним 
вважалися інтереси акціонерів, тому головним завданням було взято створення доданої 
акціонерної вартості (Shareholder Value Added, SVA) [8]. Розвиток концепції вартісно-
орієнтованого управління міститься в працях Б. Стюарта та Т. Коупленда, засновника 
консалтингової компанії  McKinsey&Company [6].  

Виникнення концепції VBM було обумовлено посиленням конкуренції на ринку 
капіталів за фінансові ресурси та необхідністю вирішення завдання підвищення 
інвестиційної привабливості банку шляхом зростання вартості акцій або прибутків на них. 
Відповідно, основна ідея, на якій ґрунтується VBM, полягає в тому, що інвестори, в особі 
яких виступають акціонери банку, повинні отримати норму прибутку на інвестований 
капітал, не нижчу, ніж в середньому в економіці. Прибуток акціонерів-інвесторів має 
форму курсового грошового доходу від перепродажу всіх або частини акцій, і/або 
курсового не грошового доходу, що виражається у збільшенні вартості чистих активів, які 
належать акціонерам [8]. Тому основною стратегічною метою управління в концепції 
VBM взято максимізацію вартості банку. Цієї мети не можливо досягти без якісної 
системи управління, що охоплює заходи щодо підвищення ефективності управлінських  
рішень; операційної ефективності банку та рівня взаємодії між підрозділами; оптимізації 
розподілу фінансових ресурсів між підрозділами та бізнес напрямками;  мотивації 
працівників до більш продуктивної праці і створення нових та посилення чинних 
конкурентних переваг банку у довгостроковій перспективі. Отже зміст концепції вартісно-
орієнтованого управління як системи управління процесом підвищення ефективності 
банку полягає в якісному покращанні стратегічних та оперативних рішень на всіх рівнях 
управління за рахунок концентрації зусиль всіх осіб, які приймають рішення, на 
активізації ключових факторів створення вартості [8].  

У цьому контексті можна використовувати вузьке і розширене визначення VBM, 
як: 

1) управління вартістю банку з метою її зростання;  
2) система управлінських рішень щодо визначення місії банку (філософія 

банківського бізнесу); розробки стратегії досягнення місії та визначення стратегічної 
мети; реалізації тактичних дій; формування корпоративної культури та комунікації в 
банку; організація банківської діяльності, бізнес процесів і систем прийняття рішень, 
вдосконалення системи управління продуктивністю; винагород і мотивації.  

Ключові положення VBM полягають у наступному [6]: 
– потік грошових коштів (cash flow) як результат діяльності компанії – це 

показник, що дозволяє найбільш адекватно оцінити і управляти її діяльністю; 
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– створення нової вартості – це визначальна умова здійснення інвестицій, при 
цьому їх рентабельність має перевищувати вартість залучення капіталу;  

– максимальне зростання вартості компанії є метою її управління в ринковому  
середовищі.  

Концепція VBM охоплює  наступні складові:  
1) процес створення вартості (функціонування банку); 
2) процес управління банківським бізнесом для збільшення його вартості (система 

управління, інструменти, концепція менеджменту, організаційна культура, комунікація, 
лідерство); 

3) контроль і оцінка створеної вартості (оцінка діяльності компанії  відбувається  з  
урахуванням  вірогідної динаміки змін зовнішньої і внутрішньої сфери організації).   

Важливою складовою VBM є моніторинг факторів підвищення вартості, які 
поділяються на зовнішні (на які менеджмент не має впливу) і внутрішні (на які 
менеджмент може впливати). Неможливість впливу на зовнішні чинники (законодавчі 
обмеження, зміна податкового і митного режимів, інфляційні ризики тощо) вимагає 
якомога повнішого врахування вірогідності їх змін в управлінні.  До внутрішніх факторів 
вітчизняні фахівці відносять [13, 14]: 

загальноекономічні (макрофінансові) фактори: динаміка ВВП, зайнятості, темпи 
інфляції та зміни валютного курсу, фінансова політика, валютне і банківське регулювання, 
рівень конкуренції, стан платіжного балансу, рівень тінізації економіки, ризики тощо; 

політичні фактори: державна політика, політичний виборчий цикл, корупція, 
політика прозорості, зокрема повнота розкриття інформації про власників банків тощо;  

соціальні фактори: демографічні тенденції, рівень життя населення, довіра до 
банків та національної валюти, рівень фінансової грамотності тощо; 

інноваційні та технологічні фактори: розробка і впровадження нових банківських 
продуктів, технології банківського маркетингу та менеджменту щодо розробки і 
просування на ринку нових кредитних послуг, новітні технології надання фінансових 
послуг на основі комп’ютеризованих систем та автоматизації операцій, методики, критерії 
та орієнтири оцінки ефективності банківської діяльності; 

нормативно-правові фактори: стан розвитку банківського законодавства, 
особливості здійснення банківського контролю з боку регуляторів, у першу чергу, 
Національного банку України, розвиток науки банківського та фінансового права, 
юридичне закріплення незалежності центрального банку та комерційних банків; 

управлінські фактори: формування місії банку та філософії його діяльності, 
технології стратегічного планування та прогнозування, організація внутрішніх  процесів 
та узгодженої діяльності підрозділів, ризик-менеджмент, забезпечення інформаційної 
безпеки банку та високого рівня репутації, контроль за дотриманням нормативних 
обмежень щодо структури кредитування, ліквідності, резервування, структури і 
достатності капіталу тощо.  
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Анотація. У статті з використанням синергетичного підходу розглядається лізинг персоналу як 
об’єктивно існуючий міжгалузевий правовий інститут, аналізується правомірність відносин з лізингу 
персоналу в Україні, їх доцільність, цінність для суспільства і держави, відповідність євроінтеграційному 
курсу України. 

Ключові слова: лізинг персоналу, позикова праця, євроінтеграція. 
Staff leasing as an interdisciplinary institute of law 

Abstract. In this article, with the use of a synergistic approach, staff leasing is considered as an existing 
interdisciplinary institute of law. Relations in the field of staff leasing are analyzed for legality. Ukraine still has not 
ratified the ILO Convention No. 181, and the project of new Labour Code does not include institute of staff leasing. 
This does not comply to Ukraine’s liabilities according to the Association Agreement between the European Union 
and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other 
part. 

At international level the relations on staff leasing are regulated by the Private Employment Agency 
Convention No. 181, which is already ratified by 31 countries, 13 of which are European Union countries. This 
Convention is still not ratified by Ukraine, though, according to the research of Ciett, countries, which have ratified 
this Convention, comparing to other countries have lower level of illegal labour, are more democratic, have higher 
level of cooperation with public and private employment services, etc. According to the Ukrainian statistics, the 
unemployment rate in Ukraine has tendency to growth. Thus, implementation of modern and flexible models of 
employment might help significantly to improve employment od Ukrainians, both within country and abroad. 

However, staff leasing is being used in Ukraine, and parties regulate their relations by themselves with the 
use of contracts. This approach is based on the principle of freedom of contract and is considered to be legal and 
complying to law. 

The institute of staff leasing is interdisciplinary, because it is regulated by civil, labor, and commercial law 
of Ukraine.  
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Ukrainian legislation does not prohibit staff leasing and international staff leasing. This practice is 
considered as advisable and valuable for Ukrainian society and government, and complying to national and 
international law. 

Key words: staff leasing, borrowed labor, European integration. 
 
Постановка проблеми. Українське законодавство не тільки не містить легального 

визначення поняття лізингу персоналу, але й не регулює відносини, що охоплюються цією 
категорією. Між тим, суспільні відносини з лізингу персоналу об’єктивно існують і 
активно розвиваються в українському суспільстві та набувають міжнародного характеру. 
За умови правового врегулювання відносини з лізингу персоналу в Україні можуть набути 
стрімкого поширення, що принесе українському суспільству та державі ряд переваг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науковій літературі питання сучасних 
форм організації ринку праці піднімається досить часто. Окремі аспекти, що стосуються 
лізингу персоналу, розглядалися в роботах С.В. Легомінової, С.В. Лобової, М.С. 
Поліщука, О. Шевчука. Водночас варто відзначити, що в центрі уваги дослідників 
зазвичай опиняється економічний аспект лізингу персоналу, а юридична складова 
проблеми досі залишалася поза увагою. 

Постановка завдання. З використанням синергетичного підходу проаналізувати 
правомірність відносин з лізингу персоналу в Україні, їх доцільність, цінність для 
суспільства і держави, а також відповідність стратегічним євроінтеграційним намірам 
Української держави. 

Результати дослідження. Перш за все необхідно відмежувати поняття лізингу 
персоналу від суміжних категорій, що мають іноземне походження і подекуди 
використовуються, або навіть ототожнюються некоректно [15, 19]. Усі разом вони 
відносяться до категорії так званої «позикової праці» [13]: 

Лізинг персоналу передбачає надання одним суб’єктом господарювання 
(компанією-провайдером) своїх працівників іншому суб’єкту господарювання на умовах 
оренди. 

Аутсорсинг у буквальному значенні (out – «поза» і source – «джерело») означає 
використання зовнішніх джерел і являє собою залучення сторонніх організацій для 
виконання певних видів робіт, що не є профільними для цієї організації [10, 112]. 

Аутстаффінг являє собою вивід працівника за штат організації і оформлення його в 
штат компанії-провайдера, при цьому він продовжує працювати на попередньому місці і 
виконувати попередні обов’язки, але обов’язки роботодавця по відношенню до нього 
виконує вже компанія-провайдер [10, 112]. 

Отже, лізинг персоналу є одним із видів позикової праці, і передбачає участь трьох 
суб’єктів – працівника, праця якого стає об’єктом лізингу, роботодавця (компанії – 
провайдера), і іншого суб’єкта господарювання (лізингоодержувача). Між працівником і 
роботодавцем виникають трудові відносини, а між роботодавцем (компанією-
провайдером) і лізингоотримувачем виникають господарські відносини, які утворюють 
міжгалузевий інститут – інститут лізингу персоналу. 

Відносини з лізингу персоналу де-факто існують в Україні вже тривалий час, в 
умовах відсутності правового регулювання вказаної сфери. Про це свідчать численні 
публікації фахових економічних видань [9, 976], пропозицій таких послуг у відкритих 
джерелах [16]. Оскільки така практика є усталеною, є всі підстави стверджувати про 
наявність звичаю, який є джерелом цивільного права відповідно до ч. 1 ст. 7 ЦК України.  

Відповідно ж до ст. 9 ЦК України, положення Цивільного кодексу можуть 
субсидіарно застосовуватися як до господарських, так і до трудових відносин, якщо вони 
не врегульовані іншими актами законодавства. Актами господарського і трудового 
законодавства питання про застосування звичаю як джерела права не врегульоване, тому 
можна зробити висновок про субсидіарне застосування норми ч. 1 ст. 7 ЦК України до 
відносин з лізингу персоналу і вважати усталені правила поведінки в сфері лізингу 
персоналу правовим звичаєм, який є джерелом права. 
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Учасники відносин з лізингу персоналу, укладаючи трудові і господарські 
договори, керуються принципом свободи договору. Розглянемо правомірність 
застосування принципу свободи договору у господарських і трудових відносинах 
детальніше.  

Відповідно до ч. 1 ст. 6 ГК України, одним із загальних принципів господарювання 
є свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом. Принцип свободи 
договору закріплений в ст. 3 ЦК України, і розтлумачений у ст. 6 ЦК України. Відповідно 
до цих положень, сторони можуть врегулювати свої відносини, які не врегульовані актами 
цивільного законодавства, на власний розсуд і укласти договір, який не передбачений 
актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного 
законодавства.  

Принцип свободи договору випливає з диспозитивності методу правового 
регулювання, притаманному приватному праві взагалі. Легальне визначення 
приватноправових відносин міститься в ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне 
право», відповідно до норми якої приватноправовими є відносини, які ґрунтуються на 
засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності, суб'єктами 
яких є фізичні та юридичні особи. Аналізуючи структуру Закону України «Про 
міжнародне приватне право», можна дійти висновку про віднесення до категорії 
приватних трудових відносин, оскільки Розділ VIII названого нормативно-правового акту 
регулює саме трудові відносини з іноземним елементом. 

Слід зазначити, що галузевий принцип свободи трудового договору випливає з 
діалектичного взаємозв’язку міжгалузевого конституційного принципу свободи праці з 
принципом свободи договору у приватноправових відносинах. Виходячи з цього 
принципу, працівник і роботодавець можуть вільно врегульовувати свої відносини, якщо 
це не суперечить діючому законодавству. Кодекс законів про працю України не містить 
заборон ні щодо позикової праці взагалі, ні, зокрема, щодо лізингу персоналу. Архаїчність 
норм цього документу є загальновизнаною: відповідно до програми діяльності Кабінету 
Міністрів України на 2015-2016 роки, що була розроблена на підтримку курсу України на 
євроінтеграцію і опублікована на урядовому порталі 9-го грудня 2014 року[14], ухвалення 
Трудового кодексу мало відбутися ще в 2015 році. Станом на квітень 2016 року черговий 
проект Трудового кодексу України тільки готується на друге читання [8]. 

Вказаний законопроект, однак, не містить жодних положень щодо позикової праці 
взагалі і лізингу персоналу зокрема, що викликає подив, оскільки це є порушенням Закону 
України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу»[5]. Цей документ передбачає адаптацію 
законодавства, що визначається як процес приведення законів України та інших 
нормативно-правових актів у відповідність з acquis communautaire. В свою чергу, acquis 
communautaire являє собою правову систему Європейського Союзу, яка включає акти 
законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках 
Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і 
Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ. 

Крім того, Угодою про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, в ч.1 ст. 114 Україна взяла на себе зобов’язання 
адаптувати чинне законодавство України до законодавства Європейського Союзу [1]. 

На міжнародному рівні позикова праця регулюється Конвенцією МОП № 181 від 
1997 р. «Про приватні агентства зайнятості» [2]. Вказана Конвенція ратифікована 31 
країною, з них 13 належать до країн Євросоюзу: Бельгія, Республіка Болгарія, Республіка 
Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Італія, Республіка Литва, Нідерланди, Польща, 
Португалія, Словакія та Іспанія; а також такими країнами, як Албанія, Алжир, Боснія і 
Герцеговина, Грузія, Ефіопія, Республіка Фіджі, Держава Ізраїль, Японія, Республіка 
Молдова, Монголія, Королівство Марокко, Республіка Нігер, Панама, Сербія, Суринам, 
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Республіка Македонія, Уругвай і Замбія. З названих країн 3 країни приєдналися до 
Конвенції минулого року (Франція, Монголія і Республіка Нігер) [17]. 

Указом Президента України від 11.07.2005 р. № 1073/2005 КМУ України було 
доручено внести на розгляд Верховної Ради України до 1 грудня 2005 року проект закону 
України про ратифікацію вказаної Конвенції [7]. Однак цей припис виконано не було. 

Між тим, відповідно до результатів дослідження, проведеного Міжнародною 
конфедерацією приватних агентств зайнятості (Ciett), країни, що ратифікували Конвенцію 
МОП № 181, порівняно з іншими країнами мають нижчий рівень нелегальної праці, є 
більш демократичними, мають вищий рівень кооперації між публічними та приватними 
службами зайнятості, мають більш високий захист права свободи об’єднань, високу 
повагу до вільного використання права на страйк, свідомий і конструктивний соціальний 
діалог у галузі тимчасової агентської праці, більш високі заробітні плати для працівників 
агентств, контрольований і поступовий розвиток промисловості [18]. 

Відповідно до даних Державної служби статистики України, чисельність 
безробітного населення працездатного віку в Україні має тенденцію до збільшення (1712,5 
тис. осіб у 2010 р., 1660,9 тис. осіб у 2011 р., 1589,2 тис. осіб у 2012 р., 1510,3 тис. осіб у 
2013 р., 1847,1 тис. осіб у 2014 р.) [12]. Демократизація трудових відносин, поява нових, 
осучаснених їх форм може покращити ситуацію з безробіттям в Україні. 

Іншим аспектом досліджуваного питання є можливість застосування лізингу 
персоналу для легалізації праці Українців за кордоном. Відповідно до результатів 
дослідження, проведеного на замовлення Міжнародної організації з міграції, численність 
поточний міжнародних українських трудових мігрантів становить 688 тисяч осіб, а 
численність потенційних трудових мігрантів з України становить 310 тис. осіб. Загальний 
обсяг переказів до України в 2014 році, за даними вказаного звіту, становив 2,7 млрд. 
доларів США, а близько 400 тис. українських довгострокових трудових мігрантів 
заощаджують за кордоном 4 млрд. доларів на рік [11].  

Легалізація праці міжнародних трудових мігрантів України здатна суттєво 
збільшити об’єм сплачуваних податків, оскільки лізинг персоналу з іноземним елементом 
передбачає оподаткування таких операцій на території України. 

Так, відповідно до ст. 8 нині діючого Кодексу законів про працю України, трудові 
відносини громадян України, які працюють за її межами, регулюються відповідно до 
Закону України «Про міжнародне приватне право». Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 53 Закону 
України «Про міжнародне приватне право», трудові відносини громадян України, які 
працюють за кордоном, в разі, якщо громадяни України уклали з роботодавцями - 
фізичними або юридичними особами України трудові договори про виконання роботи за 
кордоном, у тому числі в їх відокремлених підрозділах, якщо це не суперечить 
законодавству держави, на території якої виконується робота, регулюються правом 
України. 

Ст. 101 Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони, регулює відносини щодо постачальників договірних послуг в рамках 
Генеральної угоди про торгівлю послугами 1994 року в таких сферах: юридичні послуги, 
бухгалтерський облік та бухгалтерські послуги, консультаційні послуги щодо 
оподаткування, послуги у сфері архітектури, містобудування та парково-ландшафтної 
архітектури, інженерні послуги та ряд інших. Крім того, в країнах, що ратифікували 
Конвенцію МОП № 181, діє національне законодавство, що регулює відносини з лізингу 
персоналу. 

Зокрема, у Фінляндії діє Закон «Про зобов’язання контрактантів» (Act on the 
Contractor’s Obligations and Liability when Work is contracted Out), датований січнем 2007 
року, положення якого регулюють відносини сторін при використанні тимчасової праці 
працівників агентств. Цей документ покладає на лізингоотримувача обов’язок перевірити 
наявність у лізингодавця статусу роботодавця щодо найманого працівника і сплату 
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необхідних податків, у разі порушення якого лізингоотримувач обкладається штрафом у 
розмірі від 1600 до 16000 євро. Фінське законодавство дозволяє перебування українських 
працівників у Фінляндії на умовах лізингу персоналу строком до 6 місяців без будь-яких 
відрахувань до фінського бюджету. 

Польща не має окремого нормативного правового акту, який би регулював 
відносини з лізингу персоналу: норми щодо лізингу персоналу містяться в розрізнених 
нормативних правових актах (Законом від 13.10.1998, Розпорядженням Міністра праці і 
соціальної політики від 18.12.1998 та ін.), які, зокрема, встановлюють мінімальні ставки 
оплати позикової праці на рівні мінімальної заробітної плати, встановленої колективними 
угодами у відповідних галузях. 

Висновки. Усталена практика відносин з лізингу персоналу в Україні дає підстави 
стверджувати про наявність правового звичаю врегульовувати відносини з лізингу 
персоналу шляхом укладання трудових і господарських договорів на керівних засадах 
свободи договору, у тому числі трудового. Такі підходи можна оцінити як прогресивні, 
відповідні інтересам українського суспільства і держави, євроінтеграційного курсу 
України. 

Наявність національної та міжнародної практики з лізингу персоналу, що не 
суперечить українському законодавству, означає формування нового однойменного 
міжгалузевого правового інституту. Належне нормативно-правове забезпечення відносин 
з лізингу персоналу надасть додаткові гарантії захисту трудових прав українських 
працівників, збільшить об’єм податкових відрахувань, сприятиме виконанню зобов’язань 
України перед Європейським Союзом щодо адаптації і гармонізації українського 
законодавства. 
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н.Б. НОВИЦЬКОЇ «ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ 
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Цимбалюк В.С. 
доктор юридичних наук,  
старший науковий співробітник,  
завідувач наукового відділу 
теорії та історії інформаційного права 
Науково-дослідного інституту 
інформатики і права НАПрН України 

 
На кожному історичному етапі розвитку цивілізацій постійно виникала проблема, 

яка набула умовної назви в Україні захист суспільної моралі, до якої долучаються 
відповідні організаційні структури суспільства, у тому числі держава. В умовах розвитку 
інформаційного суспільства, коли сучасні комп’ютерні інформаційні технології та засоби 
електронної телекомунікації проникають у всі сфери суспільного життя, знову постала 
проблема охорони, оборони, захисту суспільної моралі. Наприклад, Інтернет – глобальна 
мережа електронно-цифрової телекомунікації застосовується не тільки на користь людям, 
й у суспільно аморальних цілях: розповсюдження ідеології насильства, порнографії, 
людиноненависництва тощо на глобальному рівні. Суспільна дискусія загострюється, 
коли діяльність держави із захисту суспільної моралі втручається у приватне життя 
людини та коли під ідеєю захисту суспільної моралі певні економічні чи політичні кола 
суспільства, що знаходяться при владі, застосовують цю ідею для знищення своїх 
опонентів чи конкурентів. На ниві захисту суспільної моралі нерідко під благими 
намірами для суспільства стелиться дорога до пекла на землі через відтворення у різних 
інтерпретаціях цензури, у тому числі як складової державного управління, боротьби з 
конструктивною критикою помилок представників державної влади тощо. У зв’язку з цим 
виникає проблема визначення правової межі втручання держави у таку сферу суспільних 
відносин, як мораль в умовах розвитку інформаційного суспільства та напрацювання 
заходів протидії негативним проявам в інформаційній сфері і теоретичних обґрунтувань їх 
в рамках інформаційного права, зокрема, таких його провідних інститутів особливої 
частини, як співвідношення права на свободу інформації, слова, розповсюдження поглядів 
тощо та спеціальної частини, як медіа право і права національної інформаційної безпеки. 
Саме зазначеним вище проблемам присвячено монографію Новицької Наталії Борисівни 
«Захист суспільної моралі в умовах інформаційної трансформації суспільства». 

В своїй науковій праці авторка формує систему знань стосовно суспільної моралі 
як складової інституції системи науки інформаційного права України.  

Монографія складається із вступу та шести розділів, що дозволяє дослідниці 
вирішити складну наукову проблему - правового забезпечення захисту норм суспільної 
моралі в інформаційній сфері, напрацювати пропозиції та рекомендації, спрямовані на 
вдосконалення відповідного законодавства в сфері інформаційної політики з метою 
захисту суспільної моралі.  

Уважне знайомство з текстом засвідчує: це – помітний науковий доробок у сфері 
осмислення ролі держави в сфері захисту суспільної моралі. 

Перший розділ присвячено дослідженню теоретико-методологічних основ 
дослідження, де значна увага приділена аналізу співвідношення базових понять – мораль, 

                                                 
1 Новицька Н.Б. Захист суспільної моралі в умовах трансформації інформаційного суспільства: монографія / Н.Б. Новицька. – 
Дрогобич: Коло, 2016. – 452 с. 
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суспільна мораль та право. У розділі встановлено теоретико-правові положення, що є 
основою інформаційних відносин в сфері захисту суспільної моралі та сутність поняття 
захисту суспільної моралі. Авторка переконливо доводить, що суспільну мораль в 
інформаційному суспільстві необхідно перш за все співвідносити з правами людини на 
безпечний інформаційний простір та на право вільно створювати, поширювати, зберігати, 
одержувати інформацію, а також із закріпленням цих прав у законодавстві держави. За 
допомогою моралі і права забезпечується визначений порядок у сучасному 
інформаційному суспільстві. Саме тому сформовані віками моральні цінності, суспільна 
мораль як система цих цінностей потребує захисту з боку держави, та закріплення 
нормами права. 
Другий розділ присвячено дослідженню генезису правового забезпечення захисту 
суспільної моралі. Позитивним є те, що обрано саме діяльність певних органів держави та 
відповідне нормативно правове забезпечення функціонування цих органів щодо 
забезпечення захисту громадян від негативного контенту і на цій основі здійснено 
періодизацію генезису захисту суспільної моралі в інформаційній сфері.  

Монографія розкриває також проблеми проведення експертизи інформаційної 
продукції що суперечить нормам суспільної моралі (розділ 4). Цілком погоджуємося з 
авторкою що дана експертиза – це новий самостійний вид комплексної експертизи. 

До безсумнівних заслуг авторки, як дослідника можна віднести також 
обґрунтування з точки зору науки дефініції законне обмеження права на вільне 
поширення інформації. 

Цілком погоджуємося з висновком автора зробленим у третьому розділі, щодо 
визначення кола суб’єктів, які мають вдаватися до заходів щодо захисту суспільної 
моралі: в першому випадку такими суб’єктами є інститути громадянського суспільства та 
органи державної влади, тоді як у другому – інститути державної влади. 

Нарешті логічним завершенням проведеного дослідження стають пропозиції про 
доповнення проекту Інформаційного кодексу України статтями “Санкції”: в якій будуть 
регламентовані питання встановлення штрафних санкцій, накладення пені виключно щодо 
юридичних осіб, як суб’єктів адміністративних правопорушень та “Заходи впливу, що 
застосовуються до юридичних осіб”: в якій будуть регламентовані питання призупинення 
дії ліцензії, встановлення обмеження щодо певного виду діяльності, призупинення виду 
діяльності, встановлення індивідуального режиму ліцензування, тимчасове зупинення 
зовнішньоекономічної діяльності, заборона здійснення певних видів діяльності, 
конкретних правочинів. Зазначене вказує на прикладний, а не тільки загальнотеоретичний 
характер монографії.  

Оцінюючи монографію Н.Б. Новицької, можна констатувати її загальнонаукове 
значення. Викладені в ній положення є науково обґрунтованими та виваженими, що 
створює у читача цілісне уявлення про розглядувану проблему. Робота носить значною 
мірою методологічний характер і окреслює напрями проведення нових досліджень.   

Підсумовуючи, відзначимо, що рецензована монографія Новицької Наталії 
Борисівни «Захист суспільної моралі в умовах інформаційної трансформації суспільства» 
є вагомим здобутком української науки інформаційного права і заслуговує уваги 
правників усіх рівнів від студентів до законотворців.  
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журналістика; облік і оподаткування  бакалавр та магістр 
 
міжнародні відносини, суспільні  
комунікації та регіональні студії            бакалавр 
 
міжнародне право        магістр 

 
 диплом державного зразка 

 освіта за кордоном, вступ без ЗНО 
 паралельна освіта з дипломом ВНЗ країн-членів ЄС 

 навчання на військовій кафедрі 
 вступ на 2, 3 курс для осіб - «молодших бакалаврів», або 

«молодших спеціалістів» 
 підготовчі курси до ЗНО 
 друга вища освіта 

Телефони для довідок: тел.: (+38044) 278-50-12 
(+38093)185-80-60; (+38095)168-35-05; (+38067)583-

12-26 
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НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР В ІНСТИТУТІ ЗАКОНОДАВЧИХ 

ПЕРЕДБАЧЕНЬ І ПРАВОВОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ 

01001, Україна, Київ, Паторжинського 4, оф. 8 
тел.: (+38044) 278-50-12;  

моб.: (+3093)185-80-60; (+38095)168-35-05; (+38067)583-12-26  

e-mail: Education.center@meta.ua
Ліцензія АЕ № 458754 від 05.08.2014 р. 

приймає документи 
за освітніми програмами 

 ПВНЗ «ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БІЗНЕСУ ТА ПРАВА»: 

 аспірантура, докторантура
 захист кандидатських дисертацій

 курси англійської та інших мов (отримання сертифікату
відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з 

мовної освіти на рівні В2; B1; C1; C2) 
 підвищення кваліфікації

 публікація за кордоном результатів науково-дослідної
роботи  

 друга вища освіта
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Видавничий дім «АртЕк» 
Тел.: (067) 440-11-37 

e-mail: ph-artec@ukr.net 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

до Державного реєстру 
видавців, виготівників і розповсюджувачів 

видавничої продукції 
Серія ДК №4779 від 15.10.2014 р 
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