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Співвідношення принципу обґрунтованості з іншими принципами конституційного 
судочинства: зарубіжний досвід

Бзова Л. Г.
аспірант кафедри процесуального права
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
вул. Університетська, 19, Чернівці, Україна
orcid.org/0000-0003-3143-4904
l.bzova@chnu.edu.ua

У статті досліджується питання ефективності взаємодії принципів 
конституційного судочинства в порядку здійснення правосуддя, яке 
викликано актуальністю вивчення «живого» конституційного права 
у більшості країн. Принципи – це основні керівні положення права, що 
відображають об'єктивні закономірності, що виражають сутність і цінність 
усієї системи права. Конституційні принципи зумовлені конституційними 
цінностями, отже, значення і зміст принципів може бути розкрито лише 
з урахуванням розуміння цих цінностей. Проте, розглядаючи конституційні 
принципи, слід додати, що в нормах конституції міститься набагато більше 
положень про принципи, ніж про цінності.
Конституційні принципи мають своїми витоками конституцію як 
Основний Закон і доктрину конституціоналізму. Таким чином, 
конституційні принципи для сучасної, демократичної, правової 
держави є орієнтиром стійкого конституційного розвитку за умови їх 
судового захисту. Автор досліджує принцип обґрунтованості рішень 
конституційних судів, а також співвідношення даного принципу 
з іншими принципами конституційного судочинства. Зростаюче 
значення принципу обґрунтованості в конституційній юрисдикції 
супроводжується розробкою теоретичного поля, зосередженого особливо 
на аргументативних практиках конституційних судів. У доктринальних 
дослідженнях, які, як правило, задіяні в концептуальній атмосфері 
юридичної аргументації, зростає ілюзія на конкретну теоретичну сферу, 
що називається конституційним аргументом.
Отже, конституційні принципи являються базисом, основою для правового 
регулювання не тільки конституційно-правових, а й усіх без винятку 
суспільних відносин. Така універсальність конституційних принципів 
зумовлена роллю галузі конституційного права в системі права кожної 
країни. Але сьогодні існує проблема неоднакового наповнення змісту 
принципів у тексті нормативних приписів, яке має і науково-практичне 
значення, оскільки дозволяє юридичній науці сформувати та теоретично 
обґрунтувати систему основоположних, ключових універсальний ідей, 
що виражають сутність права, його зміст, характер впливу на суспільні 
відносини, і з урахуванням цього виробити конкретні рекомендації 
щодо вдосконалення законодавства та механізму правового регулювання 
загалом.
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Correlation of the principle of validity other procedural principles: foreign experience

Bzova L. G.
Postgraduate Student at the Department of Procedural Law
Chernivtsi National University
Universytetska str., 19, Chernivtsi, Ukraine
orcid.org/0000-0003-3143-4904
l.bzova@chnu.edu.ua

The article examines the effectiveness of the interaction of the principles 
of constitutional justice in the administration of justice, which is caused by 
the relevance of the study of “living” constitutional law in most countries. 
Principles are the basic guiding principles of law, reflecting the objective laws 
that express the essence and value of the entire legal system. Constitutional 
principles are conditioned by constitutional values, therefore, the meaning 
and content of the principles can be revealed only with an understanding 
of these values. However, when considering constitutional principles, it should 
be added that the norms of the constitution contain much more provisions on 
principles than on values.
Constitutional principles have their origins in the constitution as the Basic 
Law, and the doctrine of constitutionalism. Thus, the constitutional principles 
for a modern democratic state governed by the rule of law are a guideline 
for sustainable constitutional development, subject to their judicial protection. 
The author examines the principle of validity of decisions of constitutional 
courts, as well as the relationship of this principle with other principles 
of constitutional justice. The growing importance of the principle of validity in 
constitutional jurisdiction is accompanied by the development of a theoretical 
field focused especially on the argumentative practices of constitutional 
courts. In doctrinal studies, which are usually involved in the conceptual 
atmosphere of legal argumentation, the illusion of a specific theoretical area, 
called the constitutional argument, grows.
Thus, constitutional principles are the basis, the basis for legal regulation not 
only of constitutional law, but also of all public relations without exception. 
This universality of constitutional principles is due to the role of the field 
of constitutional law in the legal system of each country. But today there is 
a problem of unequal content of principles in the text of regulations, which 
has scientific and practical significance, as it allows jurisprudence to form 
and theoretically substantiate a system of fundamental, key universal ideas 
that express the essence of law, its content, the nature of influence on public 
relations, and with this in mind to develop specific recommendations for 
improving legislation and the mechanism of legal regulation in general.

Key words: principles, consti-
tutionalism, argumentation, 
motivation, interpretation.

Постановка наукової проблеми. Встанов-
лення гарантій у демократичних конститу-
ціях є фундаментальним елементом захисту 
нинішніх демократій, і вони становлять необ-
хідні елементи, щоб конституційне визнання 
прав не було чисто формальним, а й практич-
ним. Конституційна юрисдикція у своїй кон-
кретній функції захисту основних прав людей 
просочена принципами, що формують теорію 
основних прав.

Аналіз дослідження проблеми. Досліджен-
ням природи принципів конституційного процесу 
займалися такі вчені, як Пауло де Баррос Карвальо,  

Хаїм Перельман, Хосе Канотільйо, Луїз Баррозу, 
Хорхе Жуніор, Фабіо Соуза тощо.

Постановка завдання. Необхідним є аналіз 
теорії та законодавства зарубіжних країн з метою 
вивчення правової природи принципу обґрунтова-
ності та пропозиції щодо імплементації в норми 
вітчизняного законодавства.

Метою статті є дослідження співвідношення 
принципу обґрунтованості з іншими принци-
пами конституційного судочинства в зарубіжних  
країнах.

Виклад основного матеріалу. У теорії права 
під процесуальними принципами розуміють 



7

Herald of Zaporizhzhia National University. Jurisprudence  No. 2. 2021              ISSN 2616-9444

основні ідеї, керівні начала, що відображають 
найбільш суттєві риси і властивості юридичного 
процесу та забезпечують його єдність і досяг-
нення цілей, що стоять перед ним. Ці принципи 
або закріплюються в законодавстві, або випли-
вають із положень законодавства. Вони утворю-
ють основу, фундамент усіх процесуальних норм, 
забезпечують законність та ефективність діяль-
ності відповідних органів і обґрунтованість їхніх 
рішень [1].

Пауло де Баррос Карвальо вчить, що «прин-
цип» – це слово, яке часто відвідує філософ-
ський дискурс, висловлюючи «початок», «точку 
початку», «вихідну точку», «граничну гіпотезу», 
вибрану як робочу пропозицію. Це також вира-
жає форми синтезу, з якими філософські медита-
ції рухаються («бути», «не бути», «ставати-бути» 
і «треба бути»), крім того, вони мають обов'яз-
кову присутність там, де будь-яка теорія виховує 
наукові претензії, оскільки вся наука спирається 
на одну або більше аксіом (постулатів). Кожен 
«принцип», будь то простий термін або більш 
складне твердження, завжди сприйнятливий до 
вираження в пропозиційній, описовій чи припи-
сувальній формі [2].

Принципи – це конституційні приписи та гаран-
тії, що несуть у собі обіцянки та обмеження: 
обіцянка справедливого вирішення конфліктів 
та обмежень, наскільки вони обмежують та зумов-
люють усю державну діяльність, тобто забезпечу-
ють певні позиції для сторін та обмежують роботу 
судді. Тоді зазначається, що процес дійсно захи-
щений конституційними заповідями [3]. Щодо 
цього Сідней Амендейра-молодший заявляє, що 
«конституційний захист є набором конституційних 
гарантій, що забезпечують сторонам здійснення 
процесуальних повноважень, які є необхідними 
для здійснення юрисдикції. Отже, розуміється, що 
вони є не просто гарантіями сторін, а також гаран-
тують захист самого процесу, узаконюючи здійс-
нення юрисдикції державою» [3].

Ф. Мутз працює на межі риторики і гермене-
втики, досліджуючи питання права. Він поєднав 
герменевтичну філософію Г. Гадамера та рито-
ричну філософію Х. Перельмана для оцінювання 
юридичної практики на предмет дотримання 
принципу справедливості під час аргументування 
судового рішення [4].

Щодо оцінки правової аргументації, яка здійс-
нюється конституційними судами, слід сказати, 
що визначальним для них є принцип статутного 
тлумачення, який базується на основі законо-
давства та практики суду. Конституційний Суд 
України під час прийняття відповідного рішення 
звертається до попередніх рішень, що є головною 
ознакою використання принципу обґрунтованості 
у своїй діяльності.

Е. Хартман зазначає, що принцип мотивації 
рішень у демократичній державі є не лише полі-
тичною гарантією контролю суспільством за судо-
вими рішеннями, але й процедурною гарантією, 
яка забезпечує достатню прозорість здійснення 
владної юрисдикції та гарантує сторонам доступ 
до мотивування рішення, дозволяючи в майбут-
ньому його оскаржувати [5].

За словами С. Сайкі, дуже важливо підкрес-
лити, що принцип мотивації є невід'ємною части-
ною позитивної процесуальної правової системи, 
яка функціонує як об'єктивна межа системи, 
й тому не може бути відсутнім у моменти, коли 
він спрацьовує в процесі позитивізації правових 
норм як актів застосування законів [6].

Принцип мотивації, який також називають 
вільно мотивованим переконанням, зобов'язує 
суддю пояснити причини прийнятого висновку 
з відповідною мотивацією прийнятого рішення, 
оскільки якщо це не так, воно буде нульовим, 
тому мотивація представляє елементи засу-
дження, оцінене суддею [7]. Історично склалося 
так, що судовим органам не прийнято мотивувати 
свої рішення за допомогою норм, які змушують 
їх поводитись таким чином, настільки, що в дер-
жавах, де застосовується загальне право, судові 
органи зазвичай мотивують судові рішення, вине-
сені без чіткого правового правила, що покладає 
такий обов'язок [8].

Принцип єдності в Конституції базується на 
пошуку суперечливих тлумачень між конститу-
ційними нормами. Таким чином, цей принцип 
має на меті забезпечити, щоб суддя дотримувався 
конституційних норм у повному обсязі, тлума-
чачи Конституцію як гармонійну, інтегровану 
та цілісну систему норм [9].

Х. Канотільйо стверджує, що «принцип єдно-
сті Конституції набуває автономної актуально-
сті як інтерпретаційний принцип, коли означає, 
що Конституційний закон повинен тлумачитися 
таким чином, щоб уникнути суперечностей (анти-
номій, антагонізмів) між його нормами і переду-
сім між конституційними правово-політичними 
принципами структурування. Як «орієнтир», 
«керівництво для обговорення» та «фактор при-
йняття рішень герменевтики» принцип єдності 
зобов'язує тлумача розглядати Конституцію як 
єдине ціле та прагнути гармонізувати простір 
напруженості, що існує <...> між конституцій-
ними нормами для втілення. Отже, тлумач пови-
нен завжди розглядати конституційні норми не як 
відособлені та розпорошені норми, а як приписи, 
інтегровані в унітарну внутрішню систему норм 
і принципів» [10, с. 162].

Отже, можна сказати, що принцип єдності Кон-
ституції має на меті встановити конституційні 
норми як унікальні, однак взаємопов'язані, та їх 
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не слід аналізувати окремо, між установленими 
нормами завжди буде зв'язок. Цей принцип можна 
краще зрозуміти словами Л. Баррозу [11, с. 147], 
який говорить про його походження: «принцип 
єдності в Конституції має широкий курс німецької 
доктрини та юриспруденції». У рішенні, яке Клаус 
Штерн згадує як перше важливе рішення Федераль-
ного конституційного суду, цей Суд постановив, що 
«конституційне положення не може розглядатися 
окремо, і його не можна тлумачити виключно від 
нього самого». Це пов'язано значенням з іншими 
заповідями Конституції, що представляє вну-
трішню єдність. Посилаючись на таке рішення, 
Конрад Гессен зазначив, що взаємозв'язок та вза-
ємозалежність, що існує між різними елементами 
Конституції, вимагає врахування набору, в якому 
правило завжди враховується [12]. У пізнішому 
рішенні Федеральний конституційний суд Німеч-
чини повторно позначив принцип, навіть надавши 
йому особливу відмінність і першість: «найважли-
вішим принципом тлумачення є принцип єдності 
конституції як одиниці сукупності з технологічним 
сенсом, оскільки суть конституції полягає в унітар-
ному порядку політичного та соціального життя 
державної спільноти.

Принцип розумності – це ніщо інше, як інстру-
мент оцінки конкретного факту стосовно права, 
яке застосовується. Л. Баррозу зазначає, що цей 
принцип виник у Сполучених Штатах, функціо-
нуючи, таким чином, як параметр для судового 
контролю, тобто для контролю конституційності.

Х. Олівейра концептуально розуміє принцип 
розумності відповідно до причини його засто-
сування [13, с. 92]. Це сприяє поясненню, тобто 
зв'язку між наслідком та причиною. Це пов'язано 
з розсудливістю, моральними чеснотами, здоро-
вим глуздом, вищими цінностями, що пропагу-
ються в суспільстві.

Таким чином, принцип розумності націлений 
на здоровий глузд, ураховуючи співвідношення 
наслідку та причини, вимагаючи від судді діяти 
розсудливо. У. Авіла осмислює принцип розум-
ності шляхом аналітичної реконструкції рішень 
Суду, оскільки не існує єдиної термінології чи 
критеріїв, що підтверджують використання цього 
принципу. Таким чином, для автора цей принцип 
повинен бути проаналізований відповідно до кон-
кретного випадку [14].

Таким чином, принцип розумності шукає спра-
ведливості, акта дії з розумом, де суддя повинен 
ураховувати певну юридичну обставину відпо-
відно до її якісних аспектів, тобто соціальних, 
економічних, культурних та політичних аспек-
тів, завжди заснованих на правових параме-
трах. Слід зазначити, що принцип розумності  
є фундаментальним для тлумачення будь-якої 
конституційної норми.

Принцип інтегруючого ефекту лежить в основі 
того, що будь-яке конституційне тлумачення 
повинно зробити основні політичні принципи, 
які містяться в конституційному тексті, ефек-
тивними, оскільки вони представляють вибір 
виборців щодо основних цінностей суспільства.  
Отже, можна сказати, що цей принцип націле-
ний на гармонію між політичним та соціальним  
секторами.

Враховуючи, що принцип інтегруючого ефекту 
націлений на гармонійну політичну та соціальну 
інтеграцію, можна вважати, що суддя повинен 
надавати пріоритет тлумаченням, що зберігають 
цю гармонію, завжди маючи на увазі інші прин-
ципи, що зміцнюють політичну єдність, урахову-
ючи, що це одна з основних цілей Конституції.

За цим принципом П. Перейра пояснює, що 
«тлумачення має внаслідок виникнення право-
во-конституційних проблем надавати привілей 
усім елементам, що ведуть до збереження «полі-
тичної єдності» [15, с. 103]. Отже, в основному 
правильно говорити, що принцип інтегрованого 
ефекту націлений на гармонію між політичним 
та соціальним секторами, а також на мирне спів-
відношення всіх інших принципів.

Варто пам'ятати, що надзвичайно важливо 
не розглядати принципи окремо, оскільки, як 
і до конституційних норм, до них слід ставитися 
уніфіковано, сприяючи вирішенню конфліктів 
та напруженості, що існують у межах судової 
влади.

Для Х. Канотільйо принцип інтегруючого 
ефекту безпосередньо пов'язаний із принципом 
єдності конституції, і його слід тлумачити для 
вирішення правово-конституційних проблем, 
беручи в пріоритет фактори, що сприяють полі-
тичній та соціальній гармонії [16].

Як випливає з назви, принцип максимальної 
ефективності має на меті надати максимально 
можливу ефективність конституційним нормам. 
Слід ураховувати, що кожна конституційна норма 
має мінімальну ефективність, однак мета поля-
гає в тому, щоб надати тлумачення, що сприяє її 
більшій ефективності. Л. Баррозу концептуалізує 
ефективність так: «Ефективним є правильний акт 
для досягнення мети, заради якої він був створе-
ний. У випадку норми юридична ефективність 
визначає якість виробництва більшою чи меншою 
мірою її типових наслідків, регулюючи із самого 
початку ситуації, відносини та поведінку, зазна-
чені в ній; у цьому сенсі ефективність стосується 
застосовності, придатності до виконання стан-
дарту» [17, с. 219].

Принцип гармонізації, що розглядається в цій 
темі, який також відомий як принцип практичної 
згоди, згідно з Г. Фільо, має на меті забезпечити, 
щоб тлумачення конституційного правила відпо-
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відало його іншим конституційним принципам. 
Слід підкреслити, що один принцип завжди зна-
ходить свою межу в іншому принципі [18].

Принцип пропорційності діє у випадках колі-
зій правових принципів. Це означає, що він дія-
тиме як стандарт тлумачення та застосування, 
який не можна виключати. Основним момен-
том є розуміння того, що це норма, яка вирішує  
зіткнення.

Висновки. У процесі дослідження даної теми 
було висвітлено поняття та види принципів консти-
туційного судочинства в зарубіжних країнах, а також 
їх співвідношення з принципом обґрунтованості 
рішень конституційних судів. На нашу думку, імпле-
ментація даного принципу в норми національного 
законодавства дозволить більш ефективно суддям 
здійснювати правосуддя та забезпечить розвиток 
доктрини принципів конституційного судочинства.
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Мінімізація юридичних ризиків суб'єктів господарювання  
як важливий аспект національної безпеки України
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Авторами проаналізовано сутність національної безпеки України, виявлено 
основні загрози державі з точки зору національної безпеки. Наголошено, що 
в системі національного права України провідною галуззю є конституційне 
право, адже воно закріплює суспільні відносини, що становлять основи 
повновладдя народу України у сфері національної безпеки.
Виокремлено економічну безпеку як один з основних елементів 
національної безпеки України. Автори зауважують, що в сучасних мінливих 
умовах ризик є невід'ємною частиною існування як держави в цілому, так 
і будь-якого суб'єкта господарювання. Наголошено, що саме юридичним 
та економічним ризикам організація повинна приділяти найбільшу увагу, 
концентруючи свої ресурси для оцінювання та мінімізації ризиків.
Проаналізовано поняття та складові правові компоненти поняття 
юридичного ризику. Наголошено, що окрім некерованих, організація 
стикається з керованими ризиками, на які може і повинна впливати. 
Виявлено, що ситуацію ризику (під час здійснення діяльності певних 
посадових осіб відповідної правової компетентності) утворюють  
такі компоненти: умови небезпеки та виникнення конфлікту  
інтересів; неможливість точного прогнозування та передбачення 
потенційних ризиків та їхніх наслідків; ймовірність як негативних, 
так і позитивних наслідків настання умов ризику; ймовірність запо- 
діяння шкоди третім особам; ймовірність юридичної відповідаль- 
ності суб'єкта господарювання внаслідок негативних наслідків 
ризикованих дій.
Виокремлено сутність економічного ризику, узагальнено основні його 
види (операційний, ринковий, кредитний, діловий, ліквідності, ризик, 
пов'язаний із регулювальними органами тощо). Розкриті питання 
мінімізації ризиків в умовах державно-приватного партнерства.
Наведено механізми управління юридичними та економічними ризиками. 
Автори констатують, що за умови вчасного виявлення та прогнозування 
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ризиків імовірність настання негативних наслідків для суб'єктів 
господарювання значно зменшується.
Наголошено на необхідності залучення фахівців (внутрішніх 
або зовнішніх) задля виявлення та оцінювання як імовірності 
настання самих ризиків, так і негативних наслідків від їх проявів. 
Серед ефективних засобів захисту суб'єкта господарювання від 
недоброчесних контрагентів можуть стати уніфіковані, розроблені 
саме фахівцями-юристами конкретного підприємства типові 
угоди, контракти, договори тощо; облік та аналіз усіх контрагентів 
підприємства зі створенням бази доброчесних і недоброчесних 
партнерів; підвищення кваліфікації юридичного персоналу організації.
Запропоновано запровадити дієву систему оцінювання ризиків 
і загроз у сфері національної безпеки. Для цього на національному, 
регіональному та місцевому рівнях пропонується залучити широке 
коло компетентних осіб.

Minimization of legal risks of business entities  
as an important aspect of national security of Ukraine

Nalyvaiko L. R.
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Vice-rector
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
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orcid.org/0000-0002-7696-4223
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Lazaryan str., 2, Dnipro, Ukraine
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The authors note that in today's changing environment, risk is an integral 
part of any business entity. The authors emphasize that it is the legal 
and economic risks that the organization should pay the most attention 
to, concentrating its resources to assess and minimize risks.
The authors analyzed the concept and components of the legal 
components of the concept of legal risk. It is emphasized that in 
addition to unmanaged, the organization faces managed risks, which 
can and should be influenced. The authors found that the risk situation 
(in the activities of certain officials of the relevant legal competence) 
is formed by the following components: the conditions of danger 
and the emergence of conflicts of interest; inability to accurately predict 
and predict potential risks and their consequences; the probability 
of both negative and positive consequences of the occurrence 
of risk conditions; the likelihood of harm to third parties;  
the probability of legal liability of the entity due to the negative 
consequences of risky actions.

Key words: national security, 
risk, legal risks, economic 
risks, risk management, risk 
theory.
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The authors highlights the essence of economic risk, summarizes its main 
types (operational, market, credit, business, liquidity, risk associated with 
regulatory authorities, etc.). Issues of risk minimization in the conditions 
of public-private partnership are revealed.
Mechanisms for managing legal and economic risks are presented. The authors 
state that with the timely detection and forecasting of risks, the probability 
of negative consequences for business entities is significantly reduced.
Emphasis is placed on the need to involve specialists (internal or external) 
in order to identify and assess both the probability of occurrence of the risks 
themselves and the negative consequences of their manifestations. The authors 
believe that among the effective means of protection of the business entity from 
unscrupulous counterparties can be unified, developed by legal professionals 
of a particular company model agreements, contracts, agreements, etc.; 
accounting and analysis of all contractors of the enterprise with the creation 
of a database of bona fide and dishonest partners; advanced training of legal 
personnel of the organization.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Ризик – це ймовірність настання наслід-
ків у результаті небажаної, незапланованої події. 
Передбачити ризики в той чи іншій мірі за допо-
могою відповідних методик дослідження ціл-
ком можливо. У контексті національної безпеки 
України існує безліч ризиків та їхніх наслідків, 
що гіпотетично можуть вплинути на безпеку 
держави, тому вчасно передбачити ризики, про-
рахувати небажані наслідки та провести захисні 
або превентивні дії є складним завданням, але 
таким, що може бути реалізовано за умови відпо-
відних, грамотно побудованих у правовому полі 
заходів із боку держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У літературі виділяють дві основні теорії ризику – 
класичну та неокласичну. Класична теорія трактує 
економічний ризик як імовірність збитків і втрат, 
які супроводжують вибране рішення. Згідно 
з неокласичною теорією, ризик – це ймовірність 
відхилення від поставлених завдань.

Ризик є кількісним виміром невизначеності, це 
існування або ж можливість виникнення ситуації, 
за якої формуються передумови протидії реалі-
зації національних цінностей, інтересів та цілей 
забезпечення національної безпеки [1, с. 28]. 
Ризик розглядається як правова категорія, пов'я-
зана з питаннями відповідальності для визна-
чення характеру вчиненого правопорушення, 
і тому досліджується в межах адміністративного, 
господарського, кримінального, цивільного права 
тощо [4].

З економічної точки зору можна виокремити 
безліч потенційних ризиків, наприклад, ресурс-
ний, операційний, кредитний, репутаційний, стра-
тегії, проєкту, інновацій, якості, зміни валютних 
курсів, зміни облікової ставки, податкових змін, 
переривання процесу та ін. [2; 3].

Метою статті є розроблення напрямів мінімі-
зації юридичних ризиків у контексті національної 
безпеки України.

Виклад основного матеріалу. Національна 
безпека – це комплексне поняття, яке склада-
ється з багатьох компонентів, серед яких: полі-
тична, економічна, громадська, екологічна, 
військова, технологічна, інформаційна та інші 
види безпеки, які охоплюють різні сфери життя 
окремих громадян, суспільства та держави 
в цілому та покликані сприяти сталому роз-
витку держави. У Законі України «Про основи 
національної безпеки України» наголошено, що 
основними реальними та потенційними загро-
зами національній безпеці України є [9]: пося-
гання на державний суверенітет України з боку 
інших держав, поширення корупції, порушення 
з боку органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування Конституції і законів 
України, прав і свобод людини і громадянина, 
недостатня ефективність контролю за дотри-
манням вимог Конституції і виконання законів 
України, зростання кредитних ризиків, велика 
боргова залежність держави, «тінізація» еконо-
міки, комп'ютерна злочинність та комп'ютерний 
тероризм.

Правову основу національної безпеки станов-
лять Конституція та інші нормативно-правові 
акти, які гарантують захист фундаментальних 
прав людини і громадянина, організацію держав-
ної влади, утвердження загальнолюдських цін-
ностей. Загальними принципами забезпечення 
державної безпеки є: суверенність і незалеж-
ність держави, державного ладу України; утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина; верховенство права; мирне врегу- 
лювання конфліктів; професійність, наукова 
обґрунтованість [30].
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Економічна безпека є важливою складовою 
частиною національної безпеки України. Склад-
никами економічної безпеки є: макроекономіч-
ний, фінансовий, інвестиційний, виробничий, 
продовольчий [31]. Сутність економічної безпеки 
України полягає в мінімізації можливих супереч-
ностей і протиріч між державою, суб'єктами під-
приємницької діяльності та громадянами в про-
цесі їх функціонування та взаємодії [4, с. 235]. 
При цьому є ймовірність виникнення юридичних 
ризиків.

Юридичний ризик – це діяльність суб'єкта 
права в умовах невизначеності та неможливості 
точного прогнозування своїх дій, що може при-
звести до негативних наслідків [5].

В економічній діяльності суб'єктів господа-
рювання, на наш погляд, вкрай важливо виявити 
саме юридичні ризики. Під юридичними ризи-
ками розуміємо можливість настання подій, не 
передбачених сторонами угоди, що впливають 
на результати діяльності. Складовими правовими 
компонентами юридичного ризику є: наявність 
компетенції у суб'єкта ризику щодо впливу на 
ситуацію; наявність джерел права, що передбача-
ють дії суб'єкта в умовах ризику; юридична відпо-
відальність за спричинення шкоди третім особам. 
Більшості юридичних ризиків можна уникнути, 
вірно розставивши пріоритети вже на початко-
вому етапі підписання тієї чи іншої угоди.

Щодо економічного ризику, то його трактують 
як кількісну міру здатності підприємця творчо 
використовувати елемент невизначеності в про-
цесі відтворення для отримання додаткової вар-
тості [6]. Основними економічними ризиками 
науковці вважають операційний, ринковий, кре-
дитний, діловий, ліквідності [7; 8]. Методами зни-
ження економічних ризиків є: страхування, пра-
вова формалізація економічних взаємовідносин 
між суб'єктами економіки, ефективне функціону-
вання системи господарського судочинства.

Модель юридичного ризику в сучасному 
суспільстві має такий вигляд: народ – реаліза-
ція влади через політичні ініціативи – законо-
давче закріплення суспільних норм – реалізація 
цих норм – юридичні ризики. На державному 
рівні юридичні ризики проявляються в прийнятті 
неправильних господарських законів, що може 
призвести до погіршення макроекономічної ситу-
ації в країні й виникнення системних кризових 
явищ [10, с. 101].

У процесі своєї діяльності суб'єкти госпо-
дарювання укладають різного роду угоди, які 
передбачають певні обов'язки перед особами, які 
його укладають та надають їм відповідні права. 
У сучасних мінливих умовах завжди є ризик неви-
конання контрагентами тих чи інших зобов'язань. 
Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) 

регулює відносини між сторонами Договору. 
Ризик у цивільному праві – це несприятливі 
наслідки, які можуть наступити і за які не відпові-
дають ані сторони, ані треті особи [11; 12].

У чинному законодавстві надано різні варіанти 
тлумачення цього поняття, пов'язані з ризиком 
у підприємницькій діяльності, ризиком у страхо-
вій діяльності, зобов'язальним ризиком [13]. Так, 
щодо випадку невиконання зобов'язання передба-
чено загальне правило, згідно з яким ураховується 
лише невинуватість боржника, яка зумовлена 
непереборною силою. В.О. Тархов під випадком 
як підставою невинуватості розуміє «наслідки, 
які не охоплюються і не повинні охоплюватися 
передбаченням зобов'язаної особи, не можуть 
бути поставлені їй у вину» [14].

В юридичній літературі випадки поділяють 
на прості й форс-мажор. Відповідно до ст. 617 
ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, 
звільняється від відповідальності за порушення 
зобов'язання, якщо доведе, що це порушення ста-
лося внаслідок непереборної сили [15]. У теорії 
права випадок інколи визначають через ризик як 
передумову виникнення такої ймовірної обста-
вини [16]. Ризик зміни обставин договору означає 
обтяження сторони господарсько-невигідними 
наслідками за зміни обставин [17].

Задля мінімізації юридичних ризиків суб'єктів 
господарювання потрібно: мати в штаті компе-
тентного відповідального працівника, який оці-
нюватиме юридичні ризики та їхні наслідки; про-
гнозувати можливі ризики під час укладання угод; 
визначати критерії допустимості ризику під час 
укладання угод; сформувати оперативну інфор-
маційну систему, в межах якої можлива передачі 
інформації між підрозділами стосовно ймовірності 
настання того чи іншого ризику; постійний моніто-
ринг не тільки внутрішніх, а й зовнішніх ризиків; 
страхування юридичних ризиків. Крім того, ефек-
тивним захистом суб'єкта господарювання можуть 
стати уніфіковані, розроблені саме фахівцями-ю-
ристами конкретного підприємства типові угоди, 
контракти, договори тощо; облік й аналіз усіх кон-
трагентів підприємства зі створенням бази добро-
чесних та недоброчесних партнерів; підвищення 
кваліфікації юридичного персоналу організації.

Ми припускаємо, що недоброчесні контра-
генти можуть приховувати негативну інформацію 
про свою організацію, тому під час укладання 
угод потрібно вивчити інформацію про ймовір-
ного контрагента з доступних джерел, наприклад, 
з різного роду реєстрів, у тому числі звернутися 
до ресурсів прокуратури, трудової інспекції, 
а також моніторити інформацію із засобів масової 
інформації.

Ґрунтовні дослідження в площині теорії ризи-
ків провели автори у статті [18], які розробили 
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модуль для оцінки інвестиційних ризиків. За допо-
могою методу експертної оцінки дослідники роз-
робили відповідну модель, що дозволяє швидко 
проаналізувати 23 параметри ризику та пропонує 
напрями прийняття оптимального рішення інвес-
тування [18].

На питаннях збільшення дохідності та змен-
шення ризикованості портфелю активів під час 
прийняття управлінських рішень зосередили 
свою увагу науковці в статті [19].

Науковці в дослідженні [20] вказують, що 
посилення конкуренції на внутрішньому та зов-
нішньому ринках призводить до великої кількості 
факторів, що впливають на розвиток та ефектив-
ність банківської діяльності. Це супроводжується 
банківськими ризиками. Автори запропонували 
набір інструментів, орієнтованих на якісне управ-
ління ризиками [20].

Пошуку ефективних шляхів управління ризи-
ками присвятили своє дослідження і науковці 
в статтях [21; 22]. На їхню думку, використання 
інструментів управління ризиками дозволить 
уникнути зайвих витрат та вжити запобіжних 
заходів. Автори пропонують вибрати суб'єкту 
господарювання одну з трьох стратегій: прийняти 
ризик (залучити підрядника), пом'якшити ризик 
(залучити підрядника, але зберігати при цьому 
контроль) або уникати ризику (надавати послуги 
самостійно).

Як бачимо, аналізу та мінімізації наслідків різ-
ного роду ризиків присвятили свої дослідження 
чимало науковців. Так, деякі науковці наполя-
гають на необхідності вивчення, передбачення 
та розподілу ризиків унаслідок державно-приват-
ного партнерства в різних сферах господарювання 
[23; 24]. Інші вважають, що ключовим в ефектив-
ному розподілі ризиків є принцип, відповідно до 
якого певні види ризиків мають закріплюватися за 
тими учасниками, які найбільш пристосовані до 
оцінки, контролю та управління ризиками [25].

Управління ризиками – складний процес, ефек-
тивний механізм якого заснований на забезпеченні 
партнерам належних умов для виконання своїх 
зобов'язань [26]. До складу юридичних методів 

ризик-менеджменту входять: кримінально-пра-
вові, адміністративно-правові та цивільно-пра-
вові. Економічні методи управління ризиками 
(компенсації, спекулювання, стимулювання, стри-
мування) засновані на раціональному розподілі 
фінансових ресурсів з метою мінімізації потен-
ційних втрат і максимізації можливих доходів, що 
виникають у ситуаціях ризику [27].

Висновки. В умовах карантинних обмежень 
унаслідок поширення коронавірусної хвороби 
у світі питання національної безпеки кожної кра-
їни стало на перший план. Економічний спад на 
фоні падіння обсягів у багатьох сферах призвів 
до збільшення агресії як усередині держави, між 
громадянами єдиного суспільства, так і по відно-
шенню до інших держав. Екологічна, медична, 
інформаційна, економічна та інші види безпеки 
стали першочерговим питанням на нарадах най-
вищого рівня керівників держав.

Ситуація з пандемією коронавірусу, що вини-
кла в Україні в березні 2020 року, викрила недо-
ліки медичної системи; загострила питання еко-
номічної безпеки внаслідок скорочення обсягів 
виробництв, тотального скорочення кадрів, уходу 
підприємств у тіньову економіку; виявила недо-
статній розвиток діджиталізації в країні тощо [32]. 
Утопічно створювати раціональні протидії загро-
зам на всі випадки життя, їх неможливо закріпити 
в юридичних актах. Адже законодавець, так само, 
як й інші, не в змозі точно передбачити майбутнє. 
Але законодавство можна побудувати на встанов-
лених закономірностях відомої частини причин 
і наслідків загроз та небезпек. Тобто право здатне 
конструювати сталість виявлення, пізнання і подо-
лання національних загроз [29].

На наш погляд, в Україні потрібно запровадити 
дієву систему оцінювання ризиків і загроз у сфері 
національної безпеки. Для цього на національ-
ному, регіональному та місцевому рівнях пропо-
нуємо залучити широке коло компетентних осіб 
(представників міністерств і відомств, профіль-
них наукових та експертно-аналітичних установ, 
органів місцевого самоврядування, представників 
бізнесу, громадянського суспільства тощо).
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Статтю присвячено питанням розкриття сутності та змісту правового 
елемента організаційно-правового механізму реалізації конституційного 
права на житло. За результатами дослідження встановлено, що правовий 
елемент організаційно-правового механізму реалізації конституційного 
права на житло становить собою систему законодавчих, підзаконних 
і локальних нормативно-правових актів, що корелюються з положеннями 
Конституції України щодо права на житло і спрямовані на врегулювання 
суспільно-правової сфери житлових відносин. Структура правового 
елемента досліджуваного механізму становить собою логічну сукупність 
конституційного, кодифікованого, законодавчого, підзаконного 
і локально-нормативного складників. При цьому конституційний 
складник правового елемента виконує роль базису, фундаменту. Зокрема, 
Конституція України гарантує створення державою умов, за яких 
кожен громадянин може реалізувати своє право на житло, визначає 
умови реалізації цього права громадянами, які потребують соціального 
захисту, гарантує недоторканість житла та достатній життєвий рівень. 
Кодифікаційний складник деталізує Конституцію України в частині 
права на житло і конкретизує способи та шляхи реалізації даного права. 
До нього входять Житловий кодекс України та Цивільний кодекс України, 
котрі детально розкривають житлові права громадян і визначають право 
на житло як майнове право, ідентифікують громадянина, який реалізує 
досліджуване право, як фізичну особу, вказують способи реалізації 
даного права. Законодавчий складник регламентує кожен із можливих 
законних способів реалізації права на житло. Зокрема, Закон України 
«Про житловий фонд соціального призначення» фіксує право громадян, 
які потребують соціального захисту, на безоплатне отримання соціального 
житла; Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» 
визначає такий спосіб реалізації конституційного права на житло, 
як приватизація. Підзаконний і локально-нормативний складники 
виконують фасилітативну по відношенню до інших нормативно-правових 
актів функцію і мають такі типові характеристики: спрямованість на 
захист прав окремих категорій громадян, орієнтованість на міжнародну 
співпрацю та залучення грантових коштів для розвитку житлової сфери, 
дотримання вектора сприяння вдосконаленню фінансово-кредитного 
механізму забезпечення громадян України житлом. Локальні нормативно-
правові акти охоплюють рішення органів місцевого самоврядування, 
зокрема рішення місцевих рад. Такі рішення зазвичай стосуються 
затвердження цільових програм, спрямованих на підтримку і розвиток 
житлової сфери в межах певної територіально-адміністративної одиниці.

Ключові слова: конститу-
ційне право, конституційне 
право на житло, механізм 
реалізації права, організа-
ційно-правовий механізм, 
правовий елемент організа-
ційно-правового механізму.
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The paper is devoted to issues of opening of the essence and content 
of legal element of organizational and legal mechanism for implementation 
of Constitutional Right for Housing. As a result of research, there is identified 
that the legal element of organizational and legal mechanism for implementation 
of Constitutional Right for Housing is a system of legislative, regulative 
and local regulative acts that are related to provisions of Constitution of Ukraine 
on the Right for Housing, and are aimed to regulation of public and legal 
field of housing relations. The structure of the legal element of mentioned 
mechanism includes Constitutional, codified, legislative, regulative, and local 
regulative components that are ordered logically. Actually, Constitutional 
component of the legal element plays a role of a basis. Particularly, 
Constitution of Ukraine guarantees the creation by the state of conditions 
under which every citizen can implements his right for housing, determines 
the conditions for the implementing of this right by citizens who need of social 
protection, guarantees the inviolability of housing and a sufficient standard 
of living. Codified component details the Constitution of Ukraine in terms 
of the right for housing and specifies the ways and means of implementing 
this right. This component consists of Housing Code of Ukraine and Civil 
Code of Ukraine that reveal in detail the housing rights of citizens and define 
the right to housing as a property right, identify the citizen who implement 
the right for housing as an individual, indicate the ways of implementation 
this right. Legislative component regulates each of the possible legal 
ways to implement the right for housing. Particularly, the Law of Ukraine 
“On Housing Fund for Social Purposes” fixes the right of citizens in need 
of social protection to receive social housing free of charge; the Law 
of Ukraine “On Privatization of the State Housing Fund” determines such 
way of implementation of Constitutional Right for Housing as a privatization. 
Regulative and local regulative components perform a facilitative function 
in relation to other regulations and has the following typical characteristics: 
it is aimed to protection of some categories of citizens, it is oriented to 
international collaboration and involving of grant funds for the development 
of housing, compliance with the vector of assistance in improving the financial 
and credit mechanism for providing citizens of Ukraine with housing.  
Local regulative acts include decisions of local governments, in particular, 
decisions of local councils. These decisions, usually, are related to approval 
of targeted programs aimed at supporting and developing the housing sector 
within a certain territorial-administrative unit.

Key words: Constitutional 
Right, Constitutional Right for 
Housing, mechanism of imple-
mentation a right, organiza-
tional and legal mechanism, 
legal element of organiza-
tional and legal mechanism.

Постановка проблеми. Потреба в житлі 
є однією з базових людських потреб, задово-
лення котрої, крім іншого, виступає індикатором  
достатнього життєвого рівня. Однак сьогодні 

в Україні 89% населення не здатні задовільнити 
дану потребу, а отже, щонайменше за одним 
індикатором знаходяться за межею достатнього 
рівня. І хоча право на житло є конституційно  
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гарантованим правом громадян України, його 
практична реалізація залишається проблемним 
питанням сьогодення. Однією із причин такого 
стану речей, безперечно, є неналежне функціону-
вання організаційно-правового механізму реаліза-
ції конституційного права на житло (далі – ОПМР-
КПЖ) і, зокрема, правового елемента (далі – ПЕ) 
цього механізму. Йдеться про нормативно-правове 
забезпечення сфери житлових відносин, котре – 
попри свою імпліцитну цілісність та ґрунтовність – 
характеризується рядом латентних проблем. Серед 
них – моральна застарілість окремих законодавчих 
актів, відсутність кореляції між певними нормами 
законів та підзаконних актів тощо. Усе це зумовлює 
нагальну необхідність ретельного дослідження 
та аналізу правового елемента ОПМРКПЖ та свід-
чить про актуальність даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання реалізації конституційного права на 
житло знайшло своє відображення в працях бага-
тьох вітчизняних науковців. Наприклад, Д. Литвин 
зосередив свою увагу на нормативно-правовому 
забезпеченні реалізації права на житло працівни-
ків органів внутрішніх справ [1]. Проблеми коди-
фікації житлового законодавства України стали 
предметом дослідження М. Галянтич та О. Пижо-
вої [2]. Наукові пошуки Д. Харечко присвячені 
проблемам застосування нормативно-правового 
механізму щодо забезпечення житлом окремих 
категорій громадян [3].

Разом із тим практично поза увагою науков-
ців залишилося дослідження ПЕ ОПМРКПЖ, що 
й зумовлює актуальність дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в розкритті сутності та змісту ПЕ ОПМРКПЖ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досягнення зазначеної мети потребує переду-
сім розуміння концептуальної сутності власне 
ПЕ ОПМРКПЖ. Задля формулювання такого 
розуміння скористаємося запропонованим 
нами раніше авторським визначенням поняття 
«організаційно-правовий механізм реалізації 
конституційного права на житло»: під ОПМР-
КПЖ розуміємо систему законодавчих, підза-
конних і локальних нормативно-правових актів, 
що корелюються з положеннями Конституції 
України щодо права на житло і спрямовані на 
урегулювання сфери суспільно-правових жит-
лових відносин, та органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ і організацій, що взаємодіють 
між собою з метою перетворення норм права, 
закріплених у названих нормативно-правових 
актах, у практичні правомірні активності 
суб'єктів права у сфері суспільно-правових 
житлових відносин [4]. Отже, із вищенаведе-
ного випливає, що ПЕ ОПМРКПЖ становить  
собою систему законодавчих, підзаконних 
і локальних нормативно-правових актів, що 
корелюються з положеннями Конституції 
України щодо права на житло і спрямовані на 
урегулювання суспільно-правової сфери жит-
лових відносин. Зазначимо, що визначення 
ПЕ ОПМРКПЖ дає можливість уявити струк-
туру цього елемента як складової підсистеми 
вказаного механізму (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура правового елемента організаційно-правового 
механізму реалізації конституційного права на житло
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З рис. 1 очевидно, що базисом, «фундаментом» 
ПЕ, як у найзагальнішому розумінні, так і в кон-
тексті нашого дослідження, виступає Конституція 
України. На ній встановлені «несучі конструк-
ції» – кодифіковані законодавчі акти, зокрема 
Житловий кодекс Української РСР (далі – ЖКУ) 
та Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ), на 
котрих своєю чергою базується масив законодав-
чих актів, за допомогою яких регулюють сферу 
житлових правовідносин. Роль «надбудови» вико-
нують постанови Кабінету Міністрів України, 
укази Президента України та інші підзаконні нор-
мативно-правові акти.

Охарактеризуємо детальніше контент кожного 
із представлених на рис. 1 складників ПЕ ОПМР-
КПЖ.

Конституція України сформувала фундамен-
тальні засади реалізації громадянами України 
права на житло, закріпивши в ст. 47 положення 
про те, що кожен має право на житло [5] як на один 
з індикаторів достатнього життєвого рівня (ст. 48) 
[5]. Фактично ст. 47 Конституції України послугу-
вала «каркасом» для інших конституційних норм, 
у котрих деталізовано шляхи реалізації грома-
дянами права на житло, а саме щодо створення 
державою умов, за яких кожен громадянин може 
побудувати житло, придбати його у власність або 
взяти в оренду (ст. 47), щодо забезпечення дер-
жавою та органами місцевого самоврядування 
житлом громадян, які потребують соціального 
захисту (ст. 47), щодо гарантій на недоторканість 
житла (ст. 30), щодо достатнього життєвого рівня 
(ст. 48) [5].

Деталізацію названих конституційних норм 
було здійснено у ЖКУ та ЦКУ, котрі виступають 
основними законодавчими актами у сфері житло-
вих правовідносин. Так, у ст. 1 ЖКУ законодавець 
розкриває зміст ст. 47 Конституції України, вка-
зуючи, що право на житло забезпечується «роз-
витком і охороною державного і громадського 
житлового фонду, сприянням кооперативному 
та індивідуальному житловому будівництву, спра-
ведливим розподілом під громадським контро-
лем жилої площі, яка надається в міру здійснення 
програми будівництва благоустроєних жител, 
наданням громадянам за їхнім бажанням грошо-
вої компенсації за належне їм для отримання жиле 
приміщення для категорій громадян, визначених 
законом, а також невисокою платою за квартиру 
і комунальні послуги» [6]. Ст. 9 «Житлові права 
громадян» ЖКУ є за своєю сутністю деталізова-
ним відображенням ст. 47 Конституції України 
в частині шляхів набуття житла (одержання 
житла в безстрокове користування або грошо-
вої компенсації за належне житло, будівництво 
або придбання житла за державної підтримки, 
приватизація квартир або житлових приміщень  

у гуртожитках або їх придбання в житлових коо-
перативах, на біржових торгах, шляхом індиві-
дуального житлового будівництва чи одержання 
у власність на інших підставах, передбачених 
законом) і ст. 30 (заборона на незаконне виселення 
із займаного житлового приміщення або обме-
ження у праві користування ним) [6]. Рефлексією 
конституційної норми щодо права на соціальне 
житло є ст. 31 ЖКУ [6].

ЦКУ на відміну від ЖКУ є більш сучасним, 
релевантним українським соціально-економіч-
ним та правовим реаліям нормативно-правовим 
актом, котрий не лише безпосередньо врегульо-
вує житлові правовідносини у Главі 28 «Право 
власності на житло», але й ідентифікує власне 
саме право на житло як майнове право (ст. 12), що 
здійснюється в межах, наданих особі договором 
або актами цивільного законодавства, та у спосіб, 
що не порушує прав інших осіб, не передбачає 
завдання їм шкоди та не суперечить моральним 
засадам суспільства (ст. 13). Крім того, ЦКУ дає 
змогу детермінувати реалізацію права особи на 
житло як гарантію не лише забезпечення її пер-
винних потреб, але й ідентифікації індивіда як 
фізичної особи в розумінні цивільного права. 
Йдеться про те, що однією з детермінант фізичної 
особи як учасника цивільних правовідносин є її 
місце проживання, котрим, відповідно до ст. 29 
ЦКУ, визнається постійне або тимчасове житло, 
де мешкає особа [7].

Постійним або тимчасовим житлом, згідно зі 
ст. 379 ЦКУ, є житловий будинок, квартира, інше 
жиле приміщення, призначені та придатні для 
постійного або тимчасового проживання в них 
[7]. Саме житловий будинок (ст. 380) та квартира 
(ст. 382) виступають об'єктами права власності 
[7], тоді як інші жилі приміщення, призначені 
та придатні для проживання в них, не є такими 
об'єктами. У цьому немає жодної суперечності, 
оскільки такі приміщення особа не завжди може 
набувати у власність, а, наприклад, орендувати чи 
користуватися ними як службовим чи соціальним 
житлом. В обох випадках особа реалізує своє кон-
ституційне право на житло у спосіб, передбаче-
ний законом.

При цьому ЦКУ детально регламентує такі 
способи. Так, щодо реалізації права на житло 
шляхом набуття його у власність ЦКУ вказує, 
що право власності на новостворене нерухоме 
майно, із житловими будинками включно, вини-
кає з моменту створення майна (завершення 
будівництва) (ст. 331) і не виникає взагалі, якщо 
будівництво здійснюється самочинно (ст. 376) [7]. 
Необхідно також звернути увагу на те, що ЦКУ 
виокремлює такий специфічний спосіб реаліза-
ції права на житло, як набуття житла у власність 
за договором довічного утримання (ст. 744) [7], 
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тоді як інші нормативно-правові акти, котрими 
регулюють сферу житлових відносин, не містять 
такого аспекту. Що ж до реалізації права на житло 
шляхом його найму (оренди), то ЦКУ у Главі 59 
«Найм (оренда) житла» вказує, що такий спосіб 
реалізації досліджуваного нами конституційного 
права передбачає передавання власником (наймо-
давцем) наймачеві житла на певний строк та за 
визначену плату для проживання в ньому (ст. 810) 
[7]. Окремий інтерес становить такий спосіб 
реалізації права на житло, як оренда з викупом 
(ст. 810-1), сутність котрого полягає в передаванні 
підприємством-орендодавцем фізичній особі 
(особі-орендарю) житла за плату на довготрива-
лий (до 30 років) строк, після закінчення якого 
або достроково за умови повної сплати орендних 
платежів житло переходить у власність орендаря. 
Тут же варто звернути увагу й на те, що ЦКУ 
також указує і розкриває зміст такого способу реа-
лізації права на житло, як піднайм житла (ст. 823). 
Піднайм житла становить собою передавання 
наймачем житла за згодою наймодавця на певний 
строк, що не перевищує тривалості найму житла, 
частину або все найняте ним помешкання в корис-
тування піднаймачу за визначену плату [7].

Отже, у структурі ПЕ ОПМРКПЖ кодифіко-
вані законодавчі акти, зокрема ЖКУ та ЦКУ, хоча 
й знаходяться на одному ієрархічному рівні, віді-
грають дещо різні ролі: ЖКУ за своєю сутністю 
є деталізованою рефлексією Конституції України 
в частині права на житло, тоді як ЦКУ фактично 
конкретизує способи та шляхи реалізації даного 
права.

Наступною складовою частиною ПЕ ОПМР-
КПЖ є закони України, за допомогою котрих регу-
люють сферу суспільно-правових житлових від-
носин. Серед масиву такого законодавства крізь 
призму реалізації права на житло привертає увагу 
Закон України «Про житловий фонд соціального 
призначення» від 12 січня 2006 р. № 3334-IV. 
Даним Законом у ст. 2 фіксується право грома-
дян України, які потребують соціального захи-
сту, на безоплатне отримання соціального житла 
від органів місцевого самоврядування [8]. При 
цьому вказується, що соціальне житло – квартири 
в багатоквартирних жилих будинках, садибні 
(одноквартирні) жилі будинки та жилі примі-
щення в соціальних гуртожитках – перебуває 
в комунальній власності, не підлягає піднайму, 
бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, 
викупу та заставі (ст. 3) [8].

Однак Закон України «Про житловий фонд 
соціального призначення» створює нормативно 
закріплені передумови реалізації конституційного 
права на житло не для всіх громадян України, 
а лише для окремих їхніх категорій: для яких 
таке житло є єдиним місцем проживання або які 

мають право на поліпшення житлових умов від-
повідно до закону; середньомісячний сукупний 
дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну 
особу в сумі менший від величини опосередкова-
ної вартості найму житла в даному населеному 
пункті та прожиткового мінімуму, встановленого 
законодавством; внутрішньо переміщені особи, 
які не мають іншого житла для проживання на 
підконтрольній українській владі території або 
житло яких зруйновано (знищене) або пошкод-
жене до стану, непридатного для проживання, 
внаслідок проведення антитерористичної опера-
ції та здійснення заходів із забезпечення націо-
нальної безпеки й оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій 
та Луганській областях; мешканці тимчасових 
притулків для дорослих; громадяни, які мають 
право на соціальний захист у разі повної, частко-
вої або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості. При цьому реаліза-
ція зазначеними категоріями осіб права на житло 
шляхом набуття соціального житла не є перешко-
дою для реалізації вказаного права в інший закон-
ний спосіб (ст. 10) [8].

Іще одним законодавчим актом, котрий не 
можна оминути увагою, є Закон України «Про 
приватизацію державного житлового фонду» від 
19 червня 1992 року № 2482-XII. Даний Закон 
у контексті нашого дослідження є цікавим, 
оскільки він визначає один зі способів реаліза-
ції конституційного права на житло – приватиза-
цію житла. Відповідно до ст. 1, приватизація – це 
відчуження квартир (будинків), житлових при-
міщень у гуртожитках, призначених для прожи-
вання сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах 
та одноквартирних будинках, де мешкають два 
і більше наймачів, та належних до них госпо-
дарських споруд і приміщень державного жит-
лового фонду на користь громадян України [9]. 
Із даного визначення випливає щонайменше три 
важливих моменти: 1) суб'єктами приватиза-
ції є виключно громадяни України; 2) об'єктами 
приватизації є квартири (будинки), житлові при-
міщення в гуртожитках, призначених для прожи-
вання сімей та одиноких осіб, кімнати у квартирах 
та одноквартирних будинках, де мешкають два 
і більше наймачів, та належні до них господарські 
споруди і приміщення; 3) об'єкти приватизації до 
їх відчуження перебувають у власності органів 
місцевого самоврядування та державних підпри-
ємств, установ і організацій.

Щодо першого з вищеперерахованого заува-
жимо, що така позиція законодавця, по-перше, 
є логічним деталізованим продовженням кон-
ституційної норми, закріпленої в ст. 47 [5], і не 
суперечить їй, по-друге, спрямована на захист 
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державних інтересів і державної безпеки в сенсі 
запобігання нелімітованій зовнішній економіч-
ній інтервенції. Другий із зазначених моментів 
є суттєвим, оскільки встановлює вичерпний пере-
лік об'єктів приватизації, захищаючи при цьому 
від загарбання об'єкти, що мають загальнодер-
жавне, історичне, культурне тощо значення (пере-
лік таких об'єктів визначений у ст. 2 [9]). Третій 
момент є, власне, ідентифікатором поняття «дер-
жавний житловий фонд».

В аналізованому Законі також необхідно зро-
бити акцент на шляхах приватизації, оскільки це 
дає розуміння того, яким саме чином громадяни 
України можуть реалізувати своє конституційне 
право на житло у спосіб приватизації. Так, відпо-
відно до ст. 3, шляхами приватизації є безоплатна 
передача громадянам житлових приміщень із роз-
рахунку санітарної норми 21 квадратний метр 
загальної площі на наймача і кожного члена його 
сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю, 
а також продаж надлишків загальної площі жит-
лових приміщень громадянам України, що мешка-
ють у них або перебувають у черзі на поліпшення 
житлових умов [9].

Окрім проаналізованих законів, звичайно, 
вітчизняне правове поле послуговується ще низ-
кою законодавчих актів, за допомогою котрих 
регулюють сферу житлових відносин. До таких 
законів належать Закони України «Про особли-
вості здійснення права власності у багатоквартир-
них будинках» [10], «Про забезпечення реаліза-
ції житлових прав мешканців гуртожитків» [11], 
«Про об'єднання співвласників багатоквартир-
ного будинку» [12] та інші.

Наступним складником ПЕ ОПМРКПЖ є під-
законні нормативно-правові акти Кабінету Міні-
стрів України та Президента України. Їх масив 
є надзвичайно об'ємним, тому не видається 
можливим через обмежений обсяг статті здійс-
нити детальний їх аналіз. Однак загальний огляд 
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 
України та указів Президента дає змогу сформу-
вати загальне уявлення про даний складник ПЕ 
ОПМРКПЖ і визначити його типові характери-
стики. Серед останніх – спрямованість на захист 
прав окремих категорій громадян, зокрема вну-
трішньо переміщених унаслідок військової агресії 
Російської Федерації осіб (наприклад, Постанова 
Кабінету Міністрів України «Питання виплати 
грошової компенсації постраждалим, житлові 
будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок 
надзвичайної ситуації воєнного характеру, спри-
чиненої збройною агресією Російської Федера-
ції» від 02 вересня 2020 р. № 767 [13]), орієнто-
ваність на міжнародну співпрацю та залучення 
грантових коштів для розвитку житлової сфери 
(Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

підписання Грантової та Проектної Угоди між 
Кабінетом Міністрів України в особі Міністер-
ства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України («Одержувач») та Державним 
фондом сприяння молодіжному житловому будів-
ництву («Організація – Виконавець Проекту») 
та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») на надання 
25 500 000 євро – проект «Житлові приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб» – BMZ - № 2016 
685 16 та 2016 703 63 [14]), дотримання вектору 
сприяння вдосконаленню фінансово-кредитного 
механізму забезпечення громадян України жит-
лом (Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку використання коштів дер-
жавного бюджету, передбачених для поповнення 
статутного капіталу акціонерного товариства, 
яке створюється з метою впровадження фінан-
сово-кредитних механізмів забезпечення грома-
дян України житлом» від 16 листопада 2020 р.  
№ 1115 [15] тощо.

Локальні нормативно-правові акти, як пра-
вило, становлять рішення органів місцевого само-
врядування, зокрема рішення місцевих рад. Такі 
рішення зазвичай стосуються затвердження цільо-
вих програм, спрямованих на підтримку і розви-
ток певної сфери чи галузі, в нашому випадку – на 
забезпечення житлом мешканців регіону чи іншої 
локації. Прикладами таких локальних норматив-
но-правових актів можуть слугувати Рішення 
Хмельницької обласної ради від 15 березня 2012 р. 
№ 11-9/2012 «Про затвердження Цільової регі-
ональної програми підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі та поліпшення 
житлово-побутових умов сільського населення 
«Власний дім» на 2012–2020 роки» та Рішення 
Хмельницької обласної ради від 20 грудня 
2012 р. № 18-14/2012 «Про затвердження Облас-
ної програми забезпечення молоді житлом на 
2013–2020 роки».

Висновки з дослідження. Таким чином, 
усе вищевикладене дає нам змогу зробити такі 
висновки: 1) ПЕ ОПМРКПЖ становить собою 
систему законодавчих, підзаконних і локальних 
нормативно-правових актів, що корелюються 
з положеннями Конституції України щодо права 
на житло і спрямовані на врегулювання суспіль-
но-правової сфери житлових відносин; 2) струк-
турно ПЕ досліджуваного механізму становить 
собою логічно впорядковану сукупність консти-
туційного, кодифікованого, законодавчого, підза-
конного та локально-нормативного складників; 
3) конституційний складник ПЕ виконує роль 
базису, фундаменту, кодифікаційний – деталізо-
вано рефлексує Конституцію України в частині 
права на житло та конкретизує способи та шляхи 
реалізації даного права, законодавчий – «вузь-
коспеціалізовано» регламентує кожен із можли-
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вих законних способів реалізації права на житло, 
а підзаконний та локально-нормативний – вико-
нує фасилітативну по відношенню до інших нор-
мативно-правових актів функцію.

Перспективи подальших досліджень  
убачаємо в детальнішому дослідженні  
законодавчого та підзаконного складників  
ПЕ ОПМРКПЖ.
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У статті розглядається історичний генезис виникнення і розвитку 
системи правової охорони промислової власності в Україні. Зроблено 
висновок, що в умовах становлення ринкової економіки, нових 
форм власності в Україні вперше розроблено власне законодавство 
у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності, для розроблення 
і прийняття якого була використана значна наукова база і застосований 
як міжнародний, так і вітчизняний досвід. Загалом, законодавство 
України в цій сфері відповідає міжнародним нормам та вимогам ринкової 
економіки. Досліджено сучасні тенденції розвитку винахідництва 
в Україні в умовах європейської інтеграції. Зроблено висновок, що 
вибраний Україною шлях інтеграції в ЄС потребує максимального 
наближення законодавства України у сфері інтелектуальної власності 
до законодавств країн-членів ЄС. У статті наголошено на тому, що 
Угода про асоціацію України з ЄС містить значну кількість діючих 
у межах ЄС правових норм щодо охорони інтелектуальної та, зокрема, 
промислової власності, які мають бути імплементовані в законодавство 
України. Обґрунтовано, що для вирішення проблемних питань 
необхідно: встановити відповідність положень чинного національного 
законодавства у сфері охорони промислової власності законодавству 
країн-членів ЄС; удосконалити нормативно-правову базу та створити 
дієві механізми охорони промислової власності; розробити відповідну 
стратегію державної інноваційної економіко-правової політики для 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг. 
У статті запропоновані шляхи вдосконалення законодавства України 
у сфері охорони промислової власності до європейських норм.

Ключові слова: інтелекту-
альна власність, промислова 
власність, об'єкти права 
промислової власності, охо-
рона промислової власності, 
інтеграція України в ЄС.
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The article considers the historical genesis of the emergence 
and development of the system of legal protection of industrial 
property in Ukraine. It is concluded that in the conditions of market 
economy and new forms of ownership in Ukraine for the first time 
developed its own legislation in the field of protection of industrial 
property rights, for the development and adoption of which a significant 
scientific base was used and applied both international and domestic 
experience. In general, the legislation of Ukraine in this area meets 
international standards and requirements of a market economy. 
The modern tendencies of development of invention in Ukraine in 
the conditions of European integration are investigated. It is concluded 
that the path of Ukraine's integration into the EU requires the maximum 
approximation of Ukrainian legislation to the legislation of EU member 
states. The article emphasizes that the Association Agreement between 
Ukraine and the EU contains a significant number of existing within  
the EU legal norms on the protection of intellectual and, in particular, 
industrial property, which must be implemented in the legislation 
of Ukraine. Attention is drawn to the fact that Ukraine's chosen path 
of integration into the EU requires the maximum approximation 
of national legislation in the field of intellectual property to the legislation 
of EU member states.
It is argued that in order to resolve problematic issues it is necessary: 
to establish a compliance of provisions of the current Ukraine's 
legislation in the sphere of industrial property with the EU member 
states' legislation; to improve a regulatory framework and to create 
efficient mechanisms of the protection of rights to industrial property 
objects; to develop an appropriate strategy of state innovative economic 
and legal policy to increase the competitiveness of domestic goods 
and services. The ways of improving the legislation of Ukraine in 
the sphere of protection of rights to industrial property objects to 
European standards are proposed.

Key words: intellectual property, 
industrial property, objects of indus-
trial property law, protection of 
industrial property, integration of 
Ukraine into the EU.

Вступ. Наявність сучасної вітчизняної пра-
вової бази є необхідним атрибутом цивілізова-
ної держави та важливим елементом належної 
охорони та захисту прав промислової власності.  

Негативним фактором, що впливає на стан захи-
сту та реалізації прав промислової власності, 
є порушення прав власності з боку держави 
та суспільства в цілому, тому держава захищає 
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права та законні інтереси всіх учасників. Світовий 
досвід доводить, що ефективний механізм охо-
рони промислової власності є важливим елемен-
том економічної політики держави, спрямованої 
на розвиток наукових досліджень, упровадження 
інновацій та прискорення науково-технічного 
прогресу. Подальші кроки в цьому напрямі 
неможливі без удосконалення механізму охорони 
й комерціалізації об'єктів права промислової влас-
ності, без вироблення чіткої державної політики 
у сфері розвитку ринку і створення системи охо-
рони промислової власності.

Попри актуальність зазначеної проблеми, 
наразі питання законодавчого регулювання 
охорони прав суб'єктів промислової власності 
є таким, що потребує впливу державу на про-
блеми, пов'язані з ефективністю охорони та захи-
сту прав інтелектуальної власності, що перебуває 
у прямій залежності від дієвості нормативно-пра-
вової бази. Питанням становлення та розвитку 
інститутів охорони промислової власності при-
свячені праці таких відомих учених, як А.І. Абдул-
лін, О.В. Басай, Ю.Л. Бошицький, В.І. Єрьо-
менко, А.С. Довгерт, Р.Є. Еннан, В.М. Крижна, 
А.О. Кодинець, В.М. Коссак, Н.С. Кузнєцова, 
Р.А. Майданик, В.Є. Макода, О.М. Мельник, 
О.П. Орлюк, О.А. Підопригора, О.О. Підопри-
гора, Л.І. Ряботягова, О.Д. Святоцький, О.П. Сєр-
гєєв, В.П. Скрипко, Р.Б. Шишка, О.С. Яворська, 
І.Є. Якубівський та ін. Роботи зазначених авторів 
заклали підґрунтя для поглиблення та інтегра-
ції напрямів у сфері права промислової власно-
сті. Але наявні напрацювання не охоплюють усі 
питання правової охорони промислової власно-
сті в Україні, зокрема в умовах євроінтеграції 
та оновлення законодавства у цій сфері.

Мета статті полягає в дослідженні історії ста-
новлення й сучасних тенденцій розвитку сфери 
промислової власності в Україні та внесення про-
позицій і рекомендацій щодо вдосконалення наці-
онального законодавства у цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стрімке зростання ролі промислової власності 
в соціально-економічному розвитку суспіль-
ства, визнання творчої розумової праці як най-
важливішого чинника успішного комерційного 
та виробничого функціонування сучасних висо-
котехнологічних підприємств, підвищення їхньої 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зов-
нішньому ринках спонукає до створення ефектив-
ного та надійного механізму охорони промислової 
власності в Україні.

Можна стверджувати, що винахідництво – 
одне з найдавніших занять людини й має вузько 
професійну сферу. Доцільно розглянути, як відбу-
валось становлення та розвиток в Україні інсти-
туту права промислової власності взагалі. До 

1991 року в УРСР, як і в усій колишній Радянській 
державі, через панування соціалістичної ідеології 
та суспільної форми власності були відсутні спе-
ціальні закони у сфері охорони промислової влас-
ності. Правове регулювання відносин у цій сфері 
забезпечувалося переважно підзаконними актами. 
Виключенням був розділ VI Цивільного кодексу 
Української РСР та Положення про відкриття, 
винаходи і раціоналізаторські пропозиції від 
21 серпня 1973 року. Відповідно до норм Поло-
ження 1973 р. право на винахід належало вина-
хіднику. Винахідник міг за своїм бажанням вима-
гати: по-перше, визнання за ним тільки авторства 
та отримання авторського свідоцтва і передачу 
державі виключного права на винахід; по-друге, 
визнання за ним авторства, надання йому виключ-
ного права на винахід та отримання патенту.

Відповідно до п. 31 Положення 1973 р. патент 
видавався на 15-річний строк. Отримати патент 
можливо було тільки у виключному порядку. 
Якщо творець об'єкта права таки ставав власником 
патенту, то впровадження винаходу було його осо-
бистою справою. Але на той час в основному на 
винахід видавались авторські свідоцтва. За пові-
домленнями В.Р. Скрипка [1, с. 27], попри те, що 
законодавством СРСР передбачалося дві форми 
охорони винаходу – патент і авторське свідоцтво, 
99% радянських громадян подавали заявки на 
видачу їм саме авторських свідоцтв, а не патен-
тів. При цьому кількість патентів, що видавалися 
радянським винахідникам, з року в рік зменшува-
лася і становила буквально одиниці. Поряд із цим 
збільшувалося число іноземних заявників, що 
патентували свої винаходи в Радянській державі. 
Цей факт зумовлював необхідність збереження 
в законодавстві СРСР такої форми правової охо-
рони, як патент. Проте радянський винахідник як 
патентовласник не мав можливості організувати 
промислове застосування об'єктів промислової 
власності, бо на той час засоби виробництва не 
могли знаходитися у приватній власності. Тому 
соціалістична держава через авторські свідоцтва 
налагоджувала відношення з творцем об'єкта 
права. Держава виплачувала винахіднику вина-
городу та брала на себе турботу про реалізацію 
об'єкта промислової власності. Між тим патентна 
форма таки існувала завдяки міжнародній полі-
тиці й становила інтерес тільки для іноземних 
винахідників.

Отже, авторське свідоцтво не один десяток 
років діяло в умовах соціалістичного господарства 
і на той час виправдовувало себе. Радянські під-
приємства безоплатно використовували об'єкти 
промислової власності, оскільки вони були дер-
жавною власністю. Проте підприємства були 
зобов'язані виплачувати власнику авторського 
свідоцтва винагороду, яка була скоріше символіч-
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ною. Але на той час творець об'єкта права про-
мислової власності наділявся низкою пільг і прав, 
які були досить вагомими й суттєвими. Не можна 
однозначно стверджувати, що це була малое-
фективна форма правової охорони промислової 
власності. Вона була досить вигідна для самих 
творців: покладала турботу про використання 
об'єкта права промислової власності на державу, 
наділяла творців низкою пільг, яких не мали й не 
мають сучасні володільці патентів. Серед пільг 
були, наприклад, право на фіксовану винаго-
роду за використання об'єкта права промислової 
власності, право на позачергове одержання квар-
тири та інші. Але за роки існування СРСР протя-
гом десятиріч формувалось уявлення про те, що 
тільки держава повинна дбати про впровадження 
нових наукових розробок у життя. У результаті 
такої практики в колишній Радянській державі, 
в тому числі на той час і в Україні, не було влас-
ника, зацікавленого в реалізації об'єктів права 
промислової власності. Тому сприяли уніфіковані 
ціни на товари, уніфіковані товари та вилучення 
прибутку підприємств на користь держави.

Спеціальне законодавство у сфері винахід-
ництва в Україні почало формуватися після про-
голошення незалежності України. Тимчасове 
положення про правову охорону об'єктів промис-
лової власності й раціоналізаторських пропозицій 
в Україні від 18 вересня 1992 року стало першим 
нормативно-правовим актом у сфері промислової 
власності, який був прийнятий після легалізації 
приватної власності. Незважаючи на те, що вве-
дення в дію Тимчасового положення про правову 
охорону об'єктів промислової власності і раціона-
лізаторських пропозицій було тимчасовим захо-
дом, це Положення стало основою для створення 
правової бази у сфері охорони прав промислової 
власності в Україні. Тимчасовим положенням 
1992 р. була запроваджена єдина патентна форма 
охорони винаходів. Також завдяки Тимчасовому 
положенню 1992 р. стало можливим у стислі 
строки організувати прийняття заяв і видачу 
патентів на винаходи та вирішити питання пере-
реєстрації охоронних документів колишньої 
Радянської держави на території України.

Наступним кроком стало прийняття 15 грудня 
1993 р. Верховною Радою України трьох фунда-
ментальних законодавчих актів у сфері промис-
лової власності, а саме Законів України: «Про 
охорону прав на винаходи й корисні моделі», 
«Про охорону прав на промислові зразки», «Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг». За 
Законом України «Про охорону прав на винаходи 
й корисні моделі» право на одержання патенту 
мали винахідник, роботодавець, правонаступник 
винахідника чи роботодавця та Фонд винаходів 
України, і це, на думку авторів статті, було дуже 

доречно. Саме Фонд винаходів України мав здійс-
нювати функції власника майнових прав на патент 
від імені держави та в її інтересах. Проте цей 
Фонд не був створений, до того ж у новій редак-
ції цього самого Закону про нього взагалі не зга-
дується. Таким чином, Україна так і не створила 
практичного механізму реалізації свого права на 
винаходи.

У 1996 році відбулася видатна подія для всього 
українського народу − прийняття Конституції 
України. Конституція України чітко визначила 
принципові засади державної політики й у сфері 
інтелектуальної власності. Зокрема, ч. 1 ст. 41 
Конституції України надала право володіти, кори-
стуватися і розпоряджатися своєю власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяль-
ності. Статтею 54 Конституції України проголо-
шено свободу наукової, науково-технічної, худож-
ньої та іншої творчості. 

У 2000 році був прийнятий Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі». Але в новому 
законодавчому акті замість простого й чіткого 
режиму набуття та здійснення прав на винаходи 
(корисні моделі), який діяв раніше, було затвер-
джено громіздку систему із шести різновидів 
патентів, для отримання кожного з яких установ-
лено окремі правові підстави. Указом Президента 
України від 27 квітня 2001 р. «Про заходи щодо 
охорони інтелектуальної власності в Україні» 
було намічено шляхи до подальшого приведення 
українського законодавства у сфері охорони про-
мислової власності у відповідність до міжнарод-
них норм.

Таким чином, за роки незалежності України 
було розроблено, прийнято і введено в дію 
основні законодавчі акти з питань охорони про-
мислової власності. Цими законодавчими актами 
було закладено основу системи правової охорони 
промислової власності в Україні. Проте законо-
давство України у сфері охорони промислової 
власності хронічно відставало від потреб часу 
і не забезпечувало охорону прав на об'єкти права 
промислової власності. У зв'язку з цим виникла 
потреба перегляду національного законодавства 
і прийняття низки нових нормативних актів як на 
рівні поточного законодавства, так і на рівні коди-
фікованих актів. Тому важливим законодавчим 
актом у сфері інтелектуальної (промислової) влас-
ності став прийнятий 16 січня 2003 року Цивіль-
ний кодекс України. Нині основним положенням 
Цивільного кодексу України є визнання особи-
стих немайнових та майнових прав на результати 
інтелектуальної, творчої діяльності. На підставі 
ст. 421 ЦК України первинним суб'єктом інте-
лектуальної власності є творець об'єкта права. 
Проте наразі Цивільний кодекс України перебуває  
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в стадії рекодифікації, й головними чинниками 
сучасної рекодифікації Цивільного кодексу 
України є: новітні реформи цивільного права в кра-
їнах Європейського союзу, зокрема розроблення 
і прийняття нових законодавчих актів, модерніза-
ція цивільно-правових кодифікацій з урахуванням 
європейських та міжнародних норм, європейська 
тенденція до гармонізації та уніфікації цивіль-
но-правового регулювання.

Міжнародне співробітництво у сфері охорони 
промислової власності має великий вплив на 
розвиток підприємництва, зовнішньої торгівлі, 
інвестиційні та інноваційні процеси в Україні. 
Міжнародний обмін науково-технічною й осо-
бливо патентною інформацією, новітніми тех-
нологіями сприяє розвитку науково-технічного 
потенціалу в Україні. Тому після проголошення 
незалежності Україна заявила про подовження 
на її території дії Паризької конвенції про охо-
рону промислової власності, Договору про 
патентну кооперацію (РСТ) та приєдналася до 
основних міжнародних договорів у сфері про-
мислової власності. Також все більше визнання 
находять регіональні патентні союзи, як, напри-
клад, Європейська патентна конвенція. Йдеться 
про тенденцію зближення національних систем 
у сфері охорони промислової власності. Також 
у 1995 році набрала чинності Угода ТРІПС, яка 
є одним із договорів Генеральної угоди з тари-
фів і торгівлі (ГАТТ) Світової організації торгівлі 
(СОТ). Угода ТРІПС передбачає запровадження 
норм здійснення, охорони та захисту прав інте-
лектуальної власності; дотримання міжнародних 
конвенцій із захисту прав інтелектуальної влас-
ності; надання національному режиму охорони; 
надання режиму охорони державам найбільшого 
сприяння. Наша держава стала повноправним 
членом світової спільноти й вступила до СОТ. 
27 червня 2014 року Україна підписала Угоду 
про асоціацію між Україною – з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії та їхніми держа-
вами-членами – з іншої сторони (далі – Угода 
про асоціацію між Україною та ЄС). Подальші 
наміри України − інтегруватися до Європей-
ського союзу. Для цього Україні потрібно вирі-
шити чимало питань, одним з яких є формування 
в державі цивілізованого ринку охорони промис-
лової власності. Адже вибраний Україною шлях 
інтеграції в Європейський союз потребує мак-
симального наближення національного законо-
давства до законодавства країн-членів ЄС. Необ-
хідно зазначити, що Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС містить значну кількість чинних 
у межах Європейського союзу правових норм 
щодо охорони промислової власності, які мають 
бути імплементовані в законодавство України. 

Таким чином, в умовах становлення ринко-
вої економіки, нових форм власності в Україні 
вперше розроблено власне законодавство у сфері 
охорони прав промислової власності, для розро-
блення й прийняття якого була використана зна-
чна наукова база і застосований як міжнародний, 
так і вітчизняний досвід. Загалом, законодавство 
України в цій сфері відповідає міжнародним нор-
мам та вимогам ринкової економіки. Але стрімке 
зростання ролі промислової власності в еконо-
мічному розвитку суспільства, визнання інте-
лектуальної, творчої праці як найважливішого 
чинника успішного виробничого й комерційного 
функціонування сучасних високотехнологічних 
підприємств, підвищення їхньої конкурентоспро-
можності на внутрішньому та зовнішньому рин-
ках спонукає до створення ефективного та надій-
ного механізму правової охорони сфери охорони 
прав на об'єкти права промислової власності 
[2, с. 129−134]. Державна політика має підтриму-
вати найбільш важливі галузі виробництва, в яких 
використання новітніх досягнень технік і техно-
логій може забезпечити одержання найбільшого 
ефекту та віддачі [3, с. 213−214]. Світовий дос-
від доводить, що ефективний механізм охорони 
прав на винаходи взагалі та на винаходи у сфері 
біотехнології зокрема є важливим елементом еко-
номічної політики держави, спрямованої на при-
скорення науково-технічного прогресу і впрова-
дження інновацій. 

Проте автори статті вважають, що для вдо-
сконалення системи охорони та захисту інте-
лектуальної власності наразі в Україні доцільно 
створити й прийняти Кодекс України про інтелек-
туальну власність. Вагомими чинниками для при-
йняття кодифікованого акту у сфері інтелектуаль-
ної власності є: створення Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності; неузгоджені норми, 
суперечливі положення, прогалини між спеціаль-
ними законами у сфері інтелектуальної власності 
та Цивільним кодексом України; євроінтеграційні 
процеси в Україні; завдання створення єдиної сис-
теми охорони права інтелектуальної власності, 
здатної належним чином захистити права зацікав-
лених осіб.

На думку О. Світличного, створення Вищого 
суду з питань інтелектуальної власності не пов-
ною мірою вирішило питання з приводу розмежу-
вання підвідомчості справ, пов'язаних із захистом 
інтелектуальної власності [4, с. 89]. Якщо раніше 
вирішення питань судового захисту інтелектуаль-
ної власності здебільшого відбувалося в госпо-
дарських судах, то Указом Президента України від 
29.09.2017 р. № 299/2017 був утворений Вищий 
суд з питань інтелектуальної власності.

Висновок. Таким чином, прагнення України 
інтегруватись у ЄС потребує найвищого рівня 
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необхідного законодавчого узгодження, яке 
полягатиме у виконанні досить жорстких вимог, 
зокрема й у сфері охорони промислової власно-
сті, визначених в Угоді про асоціацію між Укра-
їною та ЄС та Директивах Ради ЄС. Розв'язання 
проблемних питань з охорони зазначеної сфери 
вбачається у: встановленні відповідності поло-
жень чинного законодавства України законодав-

ству країн-членів Європейського союзу; вдоско-
наленні нормативно-правової бази та створенні 
дієвих механізмів охорони промислової влас-
ності, включаючи фінансове забезпечення 
дослідницьких і наукових розробок; відповідній 
стратегії державної інноваційної політики для 
підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
них товарів і послуг.
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Договір управління майном як підстава виникнення довірчої власності
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У статті досліджується договір управління майном як підстава 
виникнення довірчої власності. Доведено, що договір управління майном 
спрямований на організацію та формування засад довірчого управління 
майнового об'єкта цивільних правовідносин. У рамках даного договору 
здійснюється передання повноважень власника іншій особі. Відносини 
між управителем майна та власником-установником управління 
носять довірчий характер. Водночас договір є підставою виникнення 
зобов'язального правовідношення між установником управління 
та управителем, де останній володіє, використовує, розпоряджається 
майном у межах, визначених договором.
Управитель здійснює управлінську діяльність не лише стосовно майна, 
переданого йому за договором. Управителеві (довірчому власнику) 
передаються майнові (речові) повноваження на підставі договору, який 
є формою регулювання водночас зобов'язальних взаємовідносин між 
цими ж сторонами. Для реалізації повноважень речового характеру 
довірчий власник має похідні від змісту права власності правомочності, 
абсолютний характер яких може бути обмежений договором. Тобто 
в процесі управлінської діяльності управитель набуває речові права 
на майно, яке є результатом здійснення його повноважень довірчого 
власника, які полягають у володінні, користуванні та розпорядженні 
майном.
Автор розглядає право очікування за договором управління майном як 
складову частину майна об'єкта цивільних прав з обмеженим речовим 
правом, відповідно до якого володілець цього права наділений певними, 
але не всіма правами власника майна, та, як засвідчує правомочність його 
власника, отримує право власності чи інше речове право на відповідне 
майно в майбутньому.
Довірчі речові права можна розглядати як сукупність правомочностей, 
які забезпечують особі можливість здійснювати суб'єктивні цивільні 
права щодо володіння, використання та розпорядження матеріальними 
об'єктами за своєю волею та в межах повноважень, визначених законом 
та договором.

Ключові слова: довірча 
власність, договір управ-
ління майном, речові права, 
довірчий власник, право очі-
кування.
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The article examines the property management agreement as a basis for 
the emergence of trust property. It is proved that the property management 
agreement is aimed at the organization and formation of the principles of trust 
management of the property of civil legal relations. Under this agreement, 
the transfer of powers of the owner to another person. The relationship between 
the property manager and the owner-founder of the department is trustworthy. 
At the same time, the contract is the basis for a binding legal relationship 
between the founder of the management and the manager, where the latter 
owns, uses, disposes of property within the limits specified in the contract.
The manager carries out management activities not only in relation to 
the property transferred to him under the contract. The manager (trustee) is 
transferred property (property) powers on the basis of a contract, which is 
a form of regulation of both binding relationships between the same parties. 
In order to exercise the powers of a material nature, the fiduciary owner has 
powers derived from the content of the right of ownership, the absolute nature 
of which may be limited by the contract. That is, in the process of management 
activities, the manager acquires real rights to the property, which is the result 
of the exercise of his powers of trust owner, which consist in the possession, 
use and disposal of property.
The author considers the right of expectation under the property management 
contract as an integral part of the property of a civil rights object with limited 
property rights, according to which the owner of this right is endowed with 
certain but not all rights of the property owner. real right to the relevant 
property in the future.
Trust property rights can be considered as a set of powers that provide a person 
with the opportunity to exercise subjective civil rights to own, use and dispose 
of material objects at will and within the powers defined by law and contract.

Key words: trust property, 
property management agreement, 
property rights, trust owner, right 
of expectation.

Вступ. В умовах сьогодення все частіше набу-
ває актуальності укладання договорів управління 
майном. У статті автор спробував проаналізувати 
юридичну конструкцію довірчої власності з пози-
цій цивілістичного вчення про речові та зобов'я-
зальні права, охарактеризувати специфіку пра-
вовідносин, що виникають у разі укладення 
договору управління майном про встановлення 
довірчої власності, розкрити проблемні аспекти 
правового регулювання відповідних суспіль-
них відносин. Даною проблематикою займа-
лися деякі вчені-юристи, зокрема, це питання  
у своїх працях проаналізували такі науков-
ці-цивілісти, як Р. Майданик, О. Дзера, В. Луць, 
В. Коссак, Ю. Заіка, Н. Кузнєцова, І. Венедіктова, 
Г. Буяджи та ін.

Виклад основного матеріалу. Відносини 
довірчої власності виникають на підставі дого-
вору управління. Поняття договору управління 
міститься в ст. 1029 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України) [1]. З дефініції «договір 
управління майном» можна виокремити ознаки, 
які властиві цьому договору і формують відно-
сини довірчої власності.

Визначальним є те, що названий договір є пра-
вовою формою передання правомочностей влас-
ника до іншої особи – довірчого власника. Договір 
управління є своєрідним титулом, що посвідчує 
повноваження довірчого власника.

Зміст будь-якого договору згідно зі ст. 628  
ЦК України становлять умови, визначені на  
розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які 
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є обов'язковими відповідно до приписів актів 
цивільного законодавства [1]. Зміст договору 
визначає права та обов'язки сторін, пов'язані 
з нормами цивільного права безпосередньо, 
оскільки вони передбачаються сторонами з метою 
регулювання своїх взаємовідносин за наперед 
визначеними правилами поведінки (договірними 
умовами). Тому договір є не просто домовлені-
стю між сторонами, а насамперед індивідуальним 
регулятором відносин між контрагентами. Нато-
мість закон діє як загальний нормативний регуля-
тор приватноправових відносин [2, c. 22].

Договір управління спрямований на організа-
цію та формування засад довірчого управління 
майнового об'єкта цивільних правовідносин. 
У рамках названого договору здійснюється пере-
дання повноважень власника іншій особі. Відно-
сини між управителем майна та власником-уста-
новником управління мають довірчий характер. 
Водночас договір є підставою виникнення зобов'я-
зального правовідношення між установником 
управління та управителем. Останній володіє, 
використовує, розпоряджається майном у межах, 
визначених договором. Управитель може здійс-
нювати фактичні та юридичні дії з управління 
в інтересах установника управління або вигодо-
набувача.

На підставі договору управління власник пере-
дає управителеві разом із річчю (майном) частину 
своїх правомочностей з володіння, користування 
і розпорядження, межі яких установлено догово-
ром. Речові та зобов'язальні відносини з приводу 
речей є майновими. Речові відносини є майновими 
за своєю суттю. Традиційно вирішальне значення 
в сучасному цивільному праві мають цивільні 
майнові відносини, які складаються між людьми 
з приводу майна, результатів робіт, послуг, інших 
майнових благ.

До майнових відносин належать відносини 
власності та цивільного обігу. Відносини власно-
сті – це майнові відносини в статиці, зміст яких 
становлять права володіння, користування і розпо-
рядження майном. Відносини обігу мають товар-
но-грошовий характер. І.А. Бipюков та Ю.О. Заіка 
визначають майнові відносини як конкретні 
вольові відносини з приводу належності, викори-
стання чи переходу нерухомого і рухомого майна 
та інших матеріальних благ від одного суб'єкта 
до другого [3, c. 4]. На думку Є.В. Гузь, майнові 
відносини – це вольові відносини з приводу речей 
та інших матеріальних благ, що визначають пра-
вомочності власника майна, пов'язані з володін-
ням, користуванням, розпорядженням майном за 
умови, що ці правомочності набуті на законних 
підставах [4, c. 114].

Предметом договору управління майном є два 
взаємопов'язані об'єкти – діяльність і майновий 

еквівалент. З одного боку, діяльність охоплює 
повноваження управителя здійснювати право-
мочності, встановлені договором управління, 
а з іншого – об'єктом правовідносин є конкретне 
майно, яке охоплює як окремі речі чи їх сукупність, 
так і майнові права. Таким чином, у рамках пред-
мету договору управління майном поєднується 
характеристика матеріалізованого об'єкта, який 
передається в управління, і фактичні та юридичні 
дії, які має право вчиняти управитель (довірчий 
власник). Поєднання зобов'язальних (відносних) 
та абсолютних (речових) правомочностей у рам-
ках договірних відносин з управління свідчить 
про змішану природу договору управління як під-
ставу виникнення цивільних прав та обов'язків. 
Останні регулюються як договором, так і поло-
женням закону.

Майно, передане в управління, має бути відо-
кремлене від іншого майна власника. Кількісний 
склад такого майна має охоплюватися поняттям 
об'єкту довірчої власності. При цьому слід розріз-
няти ціну послуги управління та вартість майна, 
переданого в управління. Це необхідно для оцінки 
ефективності управління в контексті збільшення 
управлінської маси довірчої власності.

Умови договору управління визначають зміст 
прав і обов'язків сторін у зобов'язальному право-
відношенні. У частині регулювання речових від-
носин застосовуються положення, що регулюють 
правомочності абсолютного характеру. При цьому 
титульний власник (управитель) має стосовно 
установника управління лише обов'язки.

Речово-правовий аспект регулювання абсо-
лютних прав, які здійснюються титульним (довір-
чим) власником, регулюються також нормами 
інституту права власності. При цьому повинні 
враховуватися форма права власності (державна, 
комунальна чи приватна) та правовий режим кон-
кретного об'єкта права власності.

Визначивши в законі повноваження власника, 
законодавець тим самим надав йому можливість 
приймати рішення щодо реалізації своїх повнова-
жень самостійно чи за допомогою (участю) інших 
осіб. Статус довірчого власника відповідає поло-
женням норм речового права щодо здійснення 
повноважень власника. Зазначені повноваження 
переходять до довірчого власника на основі пев-
ного титулу, яким і є договір управління. У його 
змісті встановлюються, крім прав та обов'язків 
зобов'язального характеру, також межі здійснення 
речових повноважень.

Право власності власник здійснює самостійно, 
без посередництва інших осіб. Йдеться про задо-
волення особистих потреб, а також використання 
свого майна для отримання прибутку (доходу) 
з метою підприємницької діяльності. Віднос-
ність цивільних прав у зобов'язальних відносинах  
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пов'язується з наявністю іншого контрагента 
(учасника) цивільних відносин.

У речових відносинах, похідних від права 
власності, зміст буде розщеплюватися на окремі 
правомочності. Їх здійснення можливе без-
посередньо титульним (довірчим) власником. 
Однак виникненню речових відносин передує 
юридичний факт надання їх власником на під-
ставі договору або їх набуття на основі приписів  
законодавства.

Правовою формою передання речових пра-
вомочностей титульному власнику на основі 
волевиявлення є договір. Таким чином, договір 
є підставою виникнення зобов'язальних та речо-
вих відносин. Відповідно, зобов'язальні права 
та обов'язки посередника в здійсненні правомоч-
ностей власника будуть визначатися договором. 
Відмінність у речово-правовому аспекті полягає 
в тому, що власник майна, який передав його на 
підставі договору управління в довірчу власність, 
не може реалізовувати свої повноваження влас-
ника протягом строку дії договору управління 
майном у частині речей, що становлять предмет 
названого договору. Це не означає, що установник 
управління не має права контролювати здійснення 
повноважень довірчим власником, які полягають 
у вчиненні фактичних і юридичних дій щодо 
переданого йому майна.

Закон не конкретизує перелік дій, які станов-
лять зміст повноважень управителя як довірчого 
власника, хоча договором можуть установлюва-
тися також конкретні повноваження довірчого 
власника з володіння, користування та розпоря-
дження довіреним йому майном. Особливу значи-
мість має визначення обсягу права розпорядження 
довіреним йому майном. Адже довірчий власник 
(управитель) може укладати договори з третіми 
особами. Відповідно, речове суб'єктивне право 
розпорядження може бути обмежене обсягом пра-
вомочності, визначеної в договорі.

Ці правомочності можуть обмежуватися окре-
мими майновими правами, наприклад, без права 
розпоряджатися переданим у довірче управління 
майном. Тобто повноваження довірчого власника 
(управителя) зводитимуться до фактичних дій 
з управління майном.

ЦК України визначає обов'язки управителя 
в договірних відносинах, не встановлюючи пере-
лік обов'язків установника управління. Однак, 
виходячи з характеристики змісту договору управ-
ління, можна дійти висновку, що названий договір 
є двосторонньо-зобов'язальним і, відповідно, оби-
дві сторони наділені певними обов'язками.

У речовому аспекті взаємовідносин власника 
і довірчого володільця перший жодних обов'яз-
ків не має. Це дало підстави в літературі трак-
тувати договір управління майном як реальний. 

Для реальних договорів характерною ознакою є, 
крім згоди сторін, також передання майна або вчи-
нення певних дій.

На думку Р.А. Майданика, договір довірчого 
управління майном є реальним, якщо інше не 
передбачено законом або не виникає із суті цих 
відносин. Зокрема, автор вважає консенсуаль-
ними договори довірчого управління державними 
корпоративними правами та договори довірчого 
управління нерухомим майном [5, c. 295].

Стверджуючи, що договір управління майном 
є реальним, І.В. Венедіктова допускає можли-
вість характеризувати договір управління майном 
консенсуальним залежно від об'єкта, над яким 
установлюється довірче управління, наприклад, 
договір довірчого управління державними корпо-
ративними правами, договір довірчого управління 
майном. До того ж вона зазначає, що ЦК України 
не містить норми, яка би передбачала, що пере-
дача майна є обов'язковим юридичним фактом, 
який буде підставою виникнення правовідносин 
з довірчого управління майном [6, c. 68].

Зазначені автори не виключають критерію кон-
сенсуальності для договорів, що опосередковують 
передання майна в довірче управління. З позиції 
зобов'язального права момент передання майна 
в довірчу власність пов'язується з виникненням 
прав та обов'язків у сторін.

Речові права також виникають із фактичною 
наявністю матеріального об'єкта у довірчого влас-
ника. Потенційний управитель не може вимагати 
у власника передання йому в довірче управління 
майна, оскільки в нього немає такого суб'єктив-
ного цивільного права. Речові правомочності 
титульний власник набуває з моменту передачі 
йому матеріального об'єкта.

У рамках договору управління майном власник 
може передати частково тріаду повноважень, що 
становлять зміст права власності, іншій особі – 
управителю, залишаючись при цьому суб'єктом 
права власності. На цьому заснована правова 
можливість передавати своє майно в управління 
іншій особі, що, однак, не веде до переходу права 
власності до управителя. Таким чином, під час 
здійснення управління відбувається не розчлену-
вання права власності між установником управ-
ління та управителем, а реалізація волі власника 
майна шляхом передачі управителю належних 
йому повноважень щодо здійснення правомочно-
стей володіння, користування та розпорядження 
відповідним майном [7, c. 13].

Управителеві (довірчому власнику) переда-
ються майнові (речові) повноваження на підставі 
договору, який є формою регулювання водно-
час зобов'язальних взаємовідносин між цими ж 
сторонами. Для реалізації повноважень речо-
вого характеру довірчий власник має похідні від  
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змісту права власності правомочності, абсо-
лютний характер яких може бути обмежений  
договором.

Повноваження титульного власника, які вини-
кають на підставі договору, становлять зміст довір-
чої власності. Договір управління майном є юри-
дичною формою передання окремих повноважень 
власника довіреній особі – довірчому власнику. 
При цьому він залишаться де-юре суб'єктом абсо-
лютного права власності на передане майно. Тому 
не можна погодитися із внесенням змін до дефі-
ніції ст. 316 ЦК України, якою було виключено 
договір управління майном серед підстав виник-
нення довірчої власності. Однак у ч. 2 ст. 1029 
ЦК України законодавцем надалі передбачено, 
що договором управління майном може засвідчу-
ватися виникнення в управителя права довірчої 
власності на отримане в управління майно [1].

Інвестор фонду операцій з нерухомістю може 
вимагати заміни управителя та розірвання дого-
вору управління. Серед інших негативних наслід-
ків є і позбавлення управителя права на винаго-
роду, якщо відбулося зниження вартості чистих 
активів у розрахунку на один сертифікат фонду 
операцій з нерухомістю порівняно з ціною пер-
винного розміщення цих сертифікатів на вели-
чину понад п'ять відсотків. Пониження вартості 
інвестиційних сертифікатів можна розглядати як 
завдані збитки діями чи бездіяльністю управителя 
інвесторам – власникам сертифікатів. У резуль-
таті можливим наслідком може бути припинення 
фонду операцій з нерухомістю та викуп серти-
фікатів фонду управителем. Зазначені негативні 
правові наслідки пов'язані із зобов'язальними 
відносинами, які виникають на підставі договору 
управління інвестованими коштами з управите-
лем фонду операцій з нерухомістю.

Отже, власник інвестиційних сертифікатів не 
має правових засобів впливати на інших учасни-
ків, з якими не перебуває в договірних відносинах. 
Відповідальність за вибір контрагентів повинен 
нести управитель фонду операцій з нерухомістю.

Відносини між власником сертифікатів та упра-
вителем фонду операцій з нерухомістю мають 
майновий характер. О.І. Міхно відносить до май-
нових прав як об'єктів цивільних правовідносин 
такі, що: можна відділити від суб'єктів таких 
правовідносин, оскільки відсутній нерозривний 
зв'язок з їхньою особистістю; є обороноздатними; 
мають грошовий вираз; набуваються суб'єктами 
на підставі правочинів чи інших юридичних фак-
тів. Майнові права як об'єкт цивільних правовід-
носин О.І. Міхно диференціює на: речові, зобов'я-
зальні, корпоративні й виключні права [8, c. 12].

Однак більшість учених не ототожнюють 
майнові права з об'єктами права власності, ви- 
значаючи їх як суб'єктивні права учасників  

правовідносин, пов'язані з володінням, корис-
туванням та розпорядженням майном, а також 
з матеріальними (майновими) вимогами, що 
виникають між учасниками цивільного обігу 
з приводу розподілу цього майна та обміну (това-
рами, послугами, виконанням робіт, грошима, 
тощо) [9, c. 434].

Із цього приводу О.В. Дзера стверджує, що 
не можуть бути об'єктом права власності нереа-
лізовані майнові права та невиконані договірні 
обов'язки (наприклад, невиплачена винагорода за 
продане майно), а тому вони можуть бути об'єктом 
зобов'язальних чи інших прав; об'єктами права 
власності можуть бути лише ті об'єкти цивільних 
прав, які мають речово-правовий характер, існу-
ють об'єктивно в тій чи іншій формі, доступній 
для реального володіння, користування чи розпо-
рядження [10, c. 617].

Це стосується взаємовідносин між власни-
ком сертифікатів фонду операцій з нерухомістю 
та управителем фонду. Права та обов'язки сторін, 
що випливають із договору, мають зобов'язаль-
ний характер. Однак передання в довірче управ-
ління грошових коштів не звільняє управителя 
від належної турботливості з управління набутого 
майна та майнових прав в інтересах довірителя.

Свого часу постановою Судової палати 
в цивільних справах Верховного Суду України 
від 30 березня 2016 року в справі № 6-3129цс15 
обґрунтовано висновок, що майновими правами 
визнаються будь-які права, пов'язані з майном 
та відмінні від права власності, в тому числі 
права, які є складовою частиною права власності 
(права володіння, користування, розпорядження), 
а також інші специфічні права та право вимоги. 
Майнове право, яке можна визначити як право 
очікування, є складовою частиною майна як 
об'єкта цивільних прав. Майнове право – це обме-
жене речове право, за яким власник цього права 
наділений певними, але не всіма правами влас-
ника майна, на яке засвідчує правомочність його 
власника отримати право власності на нерухоме 
майно чи інше речове право на відповідне майно 
в майбутньому [11].

Управитель здійснює управлінську діяльність 
не лише стосовно майна, переданого йому за 
договором. У процесі управлінської діяльності 
управитель набуває речові права на майно, яке 
є результатом здійснення його повноважень довір-
чого власника, які полягають у володінні, корис-
туванні та розпорядженні майном.

Законні очікування є наявним майновим акти-
вом (об'єктом, майном), пов'язаним із майбут-
німи майновими вигодами. Ознаками законних 
очікувань у майновому аспекті є те, що вони 
мають економічну цінність, яка може бути вира-
жена в грошовому еквіваленті. Це найважливіша 
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ознака змістовної характеристики будь-якого 
майна в розумінні ст. 1 Протоколу №1 Європей-
ської конвенції про захист прав людини й осново-
положних свобод [12, c. 210].

Це виключає з обсягу поняття «законні очі-
кування», «майбутні об'єкти» (ті, що виникнуть 
у майбутньому). А зважаючи на те, що законні 
очікування є майновим активом, з обсягу цього 
поняття виключаються й об'єкти, що не мають 
економічної цінності (нездатні оцінюватися в гро-
шовому еквіваленті) та борги (обов'язки, пасив). 
Водночас виникає можливість стверджувати, 
що поняття законних очікувань як об'єкта права 
мирного володіння майном за певних обставин 
охоплює собою такі відомі національній сис-
темі права майнові блага, як майнові права на 
речі (сукупності речей). Майнове право набуває 
функціонального значення законних очікувань 
у виникненні конструкції «право на право» і не 
тотожне суб'єктивному праву на нього (праву на 
цей актив). Речі (сукупності речей) набувають 
функціонального значення законних очікувань, 
коли їх використання за цільовим призначен-
ням має призвести до появи певних економічних 
вигод, які були набуті саме для цього. Це повною 
мірою стосується речових прав, які набуваються 
управителем у процесі управлінської діяльності 
на майнові об'єкти, отримані в довірчу власність. 
Останні не охоплюються предметом договору 
управління, який був укладений раніше [13, c. 75].

Вітчизняна судова практика розглядає майнове 
право очікування складовою частиною майна як 
об'єкта цивільних прав з обмеженим речовим 
правом, відповідно до якого володілець цього 
права наділений певними, але не всіма правами 
власника майна, та, як засвідчує правомочність 
його власника, отримати право власності чи інше 
речове право на відповідне майно в майбутньому.

ЦК України не визнає «право очікування» речо-
вим правом. Як об'єкт майнових відносин його 

можна розглядати в аспекті майнового блага, що 
буде об'єктом права власності певного суб'єкта. 
У нашому випадку повноваження управителя як 
довірчого власника будуть спрямовані на отри-
мання вигоди в інтересах інвестора. При цьому 
він учиняє юридичні дії з використання об'єкта 
нерухомості, збудованого за рахунок інвестова-
них довірителем коштів.

Право очікування інвестора полягає в набутті 
майнових прав у майбутньому на дохід, отри-
маний від господарської діяльності управителя 
фонду операцій з нерухомістю. Відповідно, упра-
витель має речове право володіти, користуватися 
та в межах, визначених законом та договором 
управління, розпоряджатися об'єктом нерухо-
мості з метою отримання прибутку (доходу) для 
подальшого розподілу серед довірителів (інвес-
торів). Зазначені правомочності управитель 
повинен здійснювати на засадах розумності, 
добросовісності та турботливості щодо об'єкта 
інвестиційної діяльності, що загалом відповідає 
положенням, які визначають обов'язки довірчого 
власника.

Майнове право очікування може виникати 
в різних правових конструкціях. Зазначене май-
нове право поєднує як договірні відносини, 
так і речові, охоплюючи норми зобов'язального 
та речового права.

Висновки. Договір управління майном є юри-
дичною формою передання окремих повноважень 
власника довіреній особі – довірчому власнику. 
При цьому установник управління залишаться 
де-юре суб'єктом абсолютного права власності 
на передане майно. А тому довірчі речові права 
можна розглядати як сукупність правомочностей, 
які забезпечують особі можливість здійснювати 
суб'єктивні цивільні права щодо володіння, вико-
ристання та розпорядження матеріальними об'єк-
тами за своєю волею та в межах повноважень, 
визначених законом та договором.
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Особливості укладення договорів купівлі-продажу в усній формі
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Важлива роль у правовому забезпеченні товарообігу в суспільстві 
належить цивільно-правовим договорам, пов’язаним з оплатним 
переданням майна у власність. Одним із найпоширеніших таких 
договорів є договір купівлі-продажу. З огляду на особливий правовий 
режим нерухомого майна законодавець установлює спеціальне правило 
про форму договорів купівлі-продажу, предметом яких є нерухоме 
майно. Такі договори укладаються в письмовій формі й підлягають 
нотаріальному посвідченню. До форми договорів купівлі-продажу 
рухомих речей застосовуються загальні правила щодо форми договорів 
і форми правочинів. Усна форма правочину є найменш складною. Тому 
закон не вимагає її застосування, а лише дозволяє це.
У законодавстві встановлена верхня межа суми, до якої фізичні особи між 
собою мають право укладати договори купівлі-продажу в усній формі. 
Межа легальності усної форми договору купівлі-продажу фізичних осіб 
між собою пов’язується з двадцятьма неоподатковуваними мінімумами 
доходів громадян. Договори на суму, що перевищують цю межу, повинні 
укладатися в простій письмовій формі. У випадках, коли закон допускає 
усну форму правочину, в тому числі й договору купівлі-продажу, 
можливим є виявлення волі не тільки словами, а й діями. Такі дії, з яких 
випливає воля вчинити правочин, називаються в науці конклюдентними. 
Згідно з ч. 2 ст. 205 Цивільного кодексу України правочин вважається 
вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання 
відповідних правових наслідків.
Усна форма договору як найбільш простий спосіб волевиявлення сторін 
завжди може бути замінена більш складнішою по відношенню до неї 
формою – простою письмовою чи нотаріально посвідченою. Наприклад, 
за загальним правилом, договір купівлі-продажу між фізичними особами 
на суму, що не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, укладається в усній формі. Однак сторони вправі оформити 
його письмово. Аналогічним чином сторони мають право вибирати 
нотаріальну форму замість передбаченої законом усної форми договору.

Ключові слова: договір, пра-
вочин, договір купівлі-про-
дажу, форма договору, усна 
форма.
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An important role in the legal provision of trade in society belongs to civil law 
contracts related to the paid transfer of property. One of the most common 
of these contracts is the contract of purchase and sale. Based on the special 
legal regime of real estate, the legislator has established a special rule on 
the form of contracts of purchase and sale, the subject of which is real estate. 
Such contracts are concluded in writing and are subject to notarization. The 
general rules on the form of contracts and the form of transactions apply to 
the form of contracts of sale of movables. The verbal form of the contract is 
the least complex. Therefore, the law does not require its application, but only 
allows it.
In the legislation it has been set an upper limit on the amount to which 
individuals have the right to enter into purchase and sales contracts in 
verbal. The limit of legality of the verbal form of the contract of purchase 
and sale of individuals has been connected with twenty non-taxable minimum 
incomes of citizens. Contracts for an amount exceeding this limit must be 
concluded in simple written form. In cases where the law allows a verbal form 
of the transaction, including the contract of purchase and sale, it is possible to 
express the will not only in words but also in deeds. Such actions, from which 
follows the will to make transactions, are called in science implicit. According 
to Part 2 of Art. 205 of the Civil code of Ukraine the transaction is considered 
made if the behaviour of the parties testifies to their will before occurrence 
of the corresponding legal consequences.
The verbal form of the contract as the simplest way of expressing the will 
of the parties can always be replaced by a more complex form in relation to 
it, a simple written or notarized. For example, as a general rule, a contract 
of purchase and sale between individuals for an amount not exceeding 
twenty non-taxable minimum incomes is concluded in verbal form. However, 
the parties have the right to draw it up in writing. Similarly, the parties have 
the right to choose a notarial form instead of the verbal form of the contract 
provided by law.

Key words: contract, 
transaction, contract of 
purchase and sale, form of 
contract, verbal form.

Вступ. Важлива роль у правовому забезпеченні 
товарообігу в суспільстві належить цивільно-пра-
вовим договорам, пов’язаним з оплатним пере-
данням майна у власність. Одним із найпошире-
ніших таких договорів є договір купівлі-продажу.

У складній структурі механізму правового 
регулювання економічного обороту договір купів-
лі-продажу як гнучка та універсальна форма 
опосередкування матеріально-грошових відно-
син займає особливе місце в системі договорів 
[1, с. 73]. Важливість договору купівлі-продажу 
підкреслюється й тим, що Розділ 3 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України), який покли-
каний врегулювати окремі види зобов’язань, роз-

починається саме з норм, які визначають відно-
сини купівлі-продажу.

В юридичній літературі питанням особли-
востей укладення договорів купівлі-продажу 
в усній формі присвячено праці багатьох нау-
ковців, зокрема: Н.Є. Блажівської, С.Я. Вавжен-
чука, А.В. Нижного, З.В. Ромовської, А.Г. Яреми 
та інших.

Метою статті є здійснення детального теоре-
тичного аналізу особливостей укладення дого-
вору купівлі-продажу в усній формі та виро-
блення авторського підходу щодо перспектив 
удосконалення регулювання досліджуваних  
відносин.
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Виклад основного матеріалу. З огляду на 
особливий правовий режим нерухомого майна 
законодавець установлює спеціальне правило 
про форму договорів купівлі-продажу, предметом 
яких є нерухоме майно. Так, згідно зі ст. 657 ЦК 
України такі договори укладаються в письмовій 
формі й підлягають нотаріальному посвідченню. 
До форми договорів купівлі-продажу рухомих 
речей застосовуються загальні правила щодо 
форми договорів (ст. 639 ЦК) і форми правочинів 
(ст. ст. 205–210 ЦК України).

Усна форма правочину є найменш складною, 
тому закон не вимагає її застосування, а лише 
дозволяє це. У ст. 206 ЦК України законодавець 
передбачає коло правочинів (у тому числі й дого-
ворів купівлі-продажу), які можуть укладатися 
в усній формі. Такими насамперед є правочини, 
момент учинення та виконання яких збігається 
в часі, внаслідок чого відбувається і припинення 
зобов’язання, що виникло на підставі такого пра-
вочину. Так, під час укладення договорів купів-
лі-продажу в роздрібній торговельній мережі згода 
на придбання товару, передача товару й оплата 
відбуваються одночасно, тому вони в більшості 
випадків укладаються усно. Іншим прикладом 
договору купівлі-продажу в усній формі є купівля 
товарів на ринку.

Договори купівлі-продажу укладаються 
в усній формі, як правило, з метою прискорення 
процесу купівлі та продажу товарів – і в цьому їх 
перевага. Вони є зручними та швидкими у вико-
ристанні. Напевно, саме тому значно ширше 
використовується укладення договору купів-
лі-продажу в усній формі в країнах, де право-
порядок і правосвідомість є більш розвиненими 
порівняно з Україною. Наприклад, в Австрії 
дозволено також в усній формі укладати дого-
вори купівлі-продажу землі. Однак для реєстра-
ції в поземельному реєстрі відповідно до § 432 
Австрійського цивільного уложення нового зем-
левласника цей правочин з нерухомістю потрібно 
нотаріально посвідчити [2, с. 61].

Вищенаведене правило щодо правочинів, які 
можуть учинятися усно, стосується також право-
чинів фізичних осіб з юридичними та правочинів 
фізичних осіб між собою на суму, що у двадцять 
і більше разів перевищує розмір неоподаткову-
ваного мінімуму доходів громадян (частини 2, 3 
ст. 208 ЦК України). Однак це правило не засто-
совується до правочинів, що потребують обов’яз-
кового нотаріального посвідчення; державної 
реєстрації (законодавством не передбачено укла-
дення таких договорів купівлі-продажу); обов’яз-
кового письмового оформлення під страхом їхньої 
недійсності.

У законодавстві встановлена верхня межа 
суми, до якої фізичні особи між собою мають 

право укладати договори купівлі-продажу в усній 
формі. Межа легальності усної форми договору 
купівлі-продажу фізичних осіб між собою пов’я-
зується з двадцятьма неоподатковуваними міні-
мумами доходів громадян. Договори на суму, що 
перевищують цю межу, повинні укладатися в про-
стій письмовій формі.

На думку З.В. Ромовської, встановлення такої 
межі є своєрідною охороною інтересів однієї 
особи від зловживань із боку другої, яка за допо-
могою лжесвідчень могла «доказати», наприклад, 
передання покупцеві більшої кількості товару 
чи передання продавцеві більше грошової суми. 
Тобто законодавцем визначається межа ризику 
в разі лжесвідчень [3, с. 361].

Те, що законодавець не встановлює певну суму 
правочину в гривнях, а пов’язує її з неоподатко-
вуваним мінімумом доходів громадян, викликане 
нестабільністю національної валюти та інфля-
ційними процесами, що постійно мають місце 
в економіці. Цим законодавець, очевидно, прагне 
уникнути необхідності перегляду час від часу 
суми правочинів залежно від економічної ситуації 
в країні [4, с. 243].

Водночас методика визначення суми право-
чину не здатна реалізувати вказаний план законо-
давця і забезпечити автоматичну зміну цієї суми. 
Річ у тім, що відповідно до п. 5 підрозділу І Роз-
ділу ХХ Податкового кодексу України для цілей 
застосування інших законів, які містять посилання 
на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 
використовується сума в розмірі 17 гривень, крім 
норм адміністративного та кримінального зако-
нодавства в частині кваліфікації адміністратив-
них або кримінальних правопорушень [5]. Тож 
виходить, що розмір двадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян завжди залишається 
незмінним і дорівнює 340 грн. Отже, призначення 
прив’язки суми правочину до розміру неоподат-
ковуваного мінімуму доходів громадян фактично 
не реалізовано. У теперішніх реаліях така макси-
мально допустима сума для усної форми договору 
купівлі-продажу є невиправданою.

В.О. Горєв вважає за доцільне визначити суму 
договорів у разі встановлення щодо них вимог 
про форму у вигляді конкретних грошових сум 
[6, с. 130]. Однак автор не вказує, які саме грошові 
суми повинні враховуватись у виборі форми дого-
вору, в тому числі й договору купівлі-продажу.

Варто зазначити, що конкретна максимально 
допустима грошова сума усного договору вико-
ристовуються в країнах з розвиненою економікою 
і стабільністю конвертованої валюти. Наприклад, 
відповідно до ст. 1341 Цивільного кодексу Фран-
ції будь-які правочини, які перевищують суму 
1500 євро в залежності від особливостей, мають 
бути укладені у простій письмовій формі або  
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з нотаріальним посвідченням [7, с. 137]. Згідно 
з § 2-201 Єдиного кодексу торгових законів США 
в письмовій формі з підписом сторони, яка здійс-
нює вирішальне виконання договору, повинні 
бути вчинені договори купівлі-продажу товарів 
вартістю понад 5 тис. доларів США [4, с. 243]. 
Отже, договори купівлі-продажу на суму менше 
1500 євро у Франції та 5 тис. доларів США можуть 
бути укладені в усній формі.

На думку Т.Я. Схаб-Бучинської, максимально 
допустиму суму усного договору слід обумовлю-
вати згідно з мінімальною заробітною платою. Ця 
заробітна плата постійно підвищується, оскільки 
повинна враховувати інфляційні процеси. Таким 
чином, і зміст п. 3 ч. 1 ст. 208 ЦК України не втра-
чатиме своєї актуальності та відповідати умовам 
ринку [8, с. 46].

У Проекті Закону України «Про внесення змін 
до Цивільного кодексу України (щодо осучас-
нення фінансового складника вимог до форми 
правочину)» пропонувалося внести зміни до ЦК 
України та передбачити, що в письмовій формі 
належить учиняти правочини фізичних осіб між 
собою на суму, що перевищує в 5 і більше разів 
розмір мінімальної заробітної плати, встановле-
ної на 1 січня року, в якому здійснюється право-
чин, крім правочинів, передбачених ч. 1 ст. 206 
ЦК України [9]. У Пояснювальній записці до про-
екту цього закону наводяться такі аргументи щодо 
доцільності перегляду в бік збільшення фінансо-
вого складника, що міститься у п. 3 ч. 1 ст. 208 
ЦК України, та прив’язки її не до неоподаткову-
ваного мінімуму доходів громадян, а до мінімаль-
ної заробітної плати. Зокрема, зазначається, що 
занадто складна форма для досить дрібних пра-
вочинів призводить до того, що громадяни просто 
масово ігнорують вимоги закону в цій частині, 
укладаючи договори в усній формі. Як наслідок, 
значення правового регулювання цивільного обо-
роту нівелюється, ефективність законодавчих 
приписів зменшується, а захист прав громадян 
щодо цивільних правочинів є фактично неможли-
вим через порушення форми договорів [10].

На підставі аналізу судової практики можна 
зробити висновок, що сторони далеко не завжди 
дотримуються правила про максимально допу-
стиму суму під час укладення договорів купів-
лі-продажу в усній формі. Наприклад, у постанові 
від 19.07.2018 р. (справа № 686/24536/15-ц) ВС 
установив, що згідно із записами погосподарської 
книги Монастироцької сільської ради Ярмоли-
нецького району Хмельницької області ОСОБА 4 
у період з 2002 по 2015 роки мала у своєму гос-
подарстві коня. 05.09.2015 року на підставі усної 
домовленості між сторонами ОСОБА 4 продала 
ОСОБІ 5 належного їй коня за 5 тис. грн. Факт 
купівлі-продажу та отримання позивачем від 

відповідача вказаної суми грошових коштів сто-
ронами не заперечувався. Не оспорюючи дійс-
ності договору купівлі-продажу, позивач фак-
тично просила на підставі ст. ст. 22, 23, 1166, 1167  
ЦК України відшкодувати шкоду, завдану непра-
вомірними діями відповідача. ВС вказав, що суди 
попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого вис-
новку про відсутність підстав для задоволення 
позову, оскільки ОСОБА 4 не надала належних 
і допустимих доказів на підтвердження непра-
вомірності дій відповідача (в тому числі й щодо 
введення її в оману) під час укладення договору 
купівлі-продажу [11].

Варто зазначити, що розрахунок на виконання 
усного договору купівлі-продажу, як правило, від-
бувається в готівковій формі.

Положенням про ведення касових операцій 
у національній валюті в Україні встановлені гра-
ничні суми готівкових розрахунків. Зокрема, п. 7 
цього Положення передбачено, що фізичні особи 
мають право здійснювати розрахунки готівкою:  
1) із суб’єктами господарювання протягом одного 
дня за одним або кількома платіжними доручен-
нями – у розмірі до 50 тис. грн уключно; 2) між 
особою за договорами купівлі-продажу, які підля-
гають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 
50 тис. грн уключно [12].

Отже, вважаємо, що максимально допустиму 
суму усного договору, в тому числі й договору 
купівлі-продажу, слід пов’язати з граничними 
сумами готівкових розрахунків.

Звертає на себе увагу також і те, що ст. 208  
ЦК України допускає можливість учинення в усній 
формі правочинів між фізичними і юридичними 
особами та фізичних осіб між собою, коли це 
передбачено ч. 1 ст. 206 ЦК України. Натомість 
стосовно правочинів між юридичними особами 
таке застереження відсутнє. Слід визнати, що ч. 1 
ст. 206 ЦК України та п. 1 ч. 1 ст. 208 ЦК України 
співвідносяться між собою як норми загальна 
та спеціальна. Тому в процесі правозастосу-
вання перевагу треба надавати п. 1 ч. 1 ст. 208 ЦК 
України, спеціальний характер якого зумовлений 
тим, що воно поширюється тільки на юридичних 
осіб (на відміну від ч. 1 ст. 206 ЦК України, що 
поширюється на всіх суб’єктів цивільного права) 
[6, с. 135; 13, с. 512].

Проте аналіз судової практики дозволяє зро-
бити висновок, що юридичні особи не завжди 
дотримуються відповідного правила та здійсню-
ють продаж товарів за відсутності письмового 
договору купівлі-продажу. Так, у рішенні Госпо-
дарського суду м. Києва від 30.11.2016 р. у справі 
№ 905/2379/16 зазначено, що між ПрАТ «Азове-
лектросталь» – відповідачем та ТзОВ «Лінокор» – 
позивачем було укладено договір купівлі-продажу 
на придбання товару в усній формі на загальну 
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суму 13 094, 22 грн, який відповідач частково 
оплатив на суму 830,40 грн, унаслідок чого 
в нього виникла заборгованість у розмірі 12 263, 
82 грн. На підтвердження факту поставки товару 
відповідачу позивачем надані суду копії видатко-
вих накладних, що підписані з боку відповідача 
та свідчать про прийняття ним поставленого 
товару. Часткова оплата відповідачем отриманого 
від позивача товару підтверджується платіжним 
дорученням. Однак суд відмовив у задоволенні 
позову, оскільки ухвалою Господарського суду 
м. Києва від 28.03.2016 р. у справі № 910/4518/16 
було порушено провадження у справі про бан-
крутство ПрАТ «Азовелектросталь», введено 
мораторій на задоволення вимог кредиторів, 
уведено процедуру розпорядження майном. 
У свою чергу позивач не звертався з відповід-
ною заявою про визнання його грошових вимог  
до боржника [14].

Укладені юридичними особами в усній формі 
договори купівлі-продажу за загальним прави-
лом, установленим п. 1 ч. 1 ст. 218 ЦК України, 
вважаються дійсними. Щоправда, у випадку запе-
речення однією зі сторін факту укладення такого 
договору або оспорювання окремих його частин 
підлягають застосуванню правові наслідки, 
передбачені п. 2 ч. 1 ст. 218 ЦК України.

Отже, якщо договір купівлі-продажу викону-
ється на момент учинення, не потребує нотаріаль-
ного посвідчення та не має наслідком недійсність 
у випадку неукладення його в письмовій формі, 
то він може бути укладений в усній формі й між 
юридичними особами.

Договір купівлі-продажу може бути укладений 
усно, перш за все прямим волевиявленням шля-
хом словесного вираження волі (у тому числі за 
допомогою мови жестів, якщо стороною договору 
є німа людина). За такого вираження волі сторона 
договору купівлі-продажу на словах формулює 
намір укласти договір і умови його виконання. 
Сторони мають право використовувати будь-які 
слова та словосполучення, зрозумілі контрагенту 
договору [15, с. 66].

Зазвичай обмін усним волевиявленням можли-
вий між присутніми особами: слова, які висловлені 
одним контрагентом договору купівлі-продажу, 
повинен чути інший. Однак з розвитком техніки 
стало можливим передавати усну мову дистан-
ційно, за допомогою засобів зв’язку (телефонного, 
супутникового зв’язку, на базі Інтернет-платформ 
Skype, Google Meet, Zoom тощо), що забезпечують 
можливість спілкування в режимі реального часу. 
Так, Н.Є. Блажівська зазначає, що «розглядаючи 
питання можливості укладення договорів в усній 
формі, слід зауважити, що сама усна форма для 
електронного правочину можлива шляхом укла-
дення правочину через мережу Інтернет шляхом 

спілкування контрагентів за допомогою веб-камер 
або спеціальних комп’ютерних програм, що дають 
можливість спілкуватися через мережу з допомо-
гою голосу чи в інший спосіб, оминаючи вико-
ристання знаків письма» [16]. Аналогічну точку 
зору висловлює А.В. Барінов. На його думку, про 
можливість укладення договору в усній формі за 
допомогою електронного зв’язку цілком доречно 
говорити, якщо сторони, наприклад, шляхом спіл-
кування через Інтернет, домовилися про умови 
прийнятих на себе зобов’язань, але при цьому не 
створили жодного не лише паперового, а й елек-
тронного документа [17, с. 103].

К.П. Татаркіна слушно зауважує, що до усного 
волевиявлення, зробленого за допомогою теле-
фону, застосовуються правила, що діють у відно-
синах між присутніми. І це зрозуміло, беручи до 
уваги, що через телефон, як і в присутності сто-
рін, має місце безпосереднє взаємне сприйняття 
волевиявлень [15, с. 66].

Слід зазначити, що дистанційні засоби зв’язку 
суттєво пришвидшують процедуру укладення 
договорів купівлі-продажу незалежно від міс-
цезнаходження сторін, які бажають його укласти. 
Крім цього, пандемія коронавірусу SARS-CoV-2 
та пов’язані з нею численні обмеження стали 
поштовхом для збільшення кількості укладення 
договорів купівлі-продажу за допомогою дистан-
ційних засобів зв’язку, адже багато людей через 
небезпеку для здоров’я вирішують залишитися 
вдома, а деякі не можуть вийти з дому, оскільки 
перебувають на карантині.

У випадках коли закон допускає усну форму 
правочину, в тому числі й договору купівлі-про-
дажу, можливим є виявлення волі не тільки сло-
вами, а й діями. Такі дії, з яких випливає воля 
вчинити правочин, називається в науці конклю-
дентними (від лат. сoncludere – укладати). Згідно 
з ч. 2 ст. 205 ЦК України правочин вважається 
вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує 
їхню волю до настання відповідних правових  
наслідків.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід 
вказати, що усна форма договору як найбільш про-
стий спосіб волевиявлення сторін завжди може 
бути замінена більш складнішою по відношенню 
до неї формою – простою письмовою чи нота-
ріально посвідченою. Наприклад, за загальним 
правилом, договір купівлі-продажу між фізич-
ними особами на суму, що не перевищує двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
укладається в усній формі. Однак сторони вправі 
оформити його письмово. Аналогічним чином сто-
рони мають право вибирати нотаріальну форму 
замість передбаченої законом усної форми дого-
вору. Позаяк усна форма договору купівлі-продажу 
має свої переваги, його можна укласти швидко 
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і без паперової тяганини. Проте вона має і суттєві 
недоліки. Так, в основному під час укладення дого-
вору в усній формі можлива помилка, адже в цьому 
випадку недостатня ясність вираження сторонами 
своїх дійсних намірів найбільш імовірна. Звідси 

цілком очевидно можна зробити висновок, що реа-
лізація та захист прав сторін, зокрема під час укла-
дення договору в усній формі, цілком і повністю 
залежить від сумлінності й порядності учасників 
цивільного обороту.
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Поняття та ознаки грошового зобов’язання в іноземній валюті
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Статтю присвячено теоретичному дослідженню правового регулювання 
грошових зобов’язань в іноземній валюті. Безумовно, для дослідження 
будь-якого правового явища необхідно насамперед аналізувати 
понятійний апарат. Так, необхідно дати точні дефініції поняттям, що 
досліджуються.
Під час вивчення відповідальності за невиконання грошових зобов’язань 
в іноземній валюті важливо зрозуміти, які саме зобов’язання можна 
віднести до грошових зобов’язань в іноземній валюті. Грошові 
зобов’язання – це цивільні правовідносини, змістом яких є право вимоги 
кредитора та відповідне юридичне зобов’язання боржника здійснити 
платіж (дію з переказу певної (визначеної) суми грошей. Звичайно, 
Україна як сучасна держава зацікавлена в розвитку власної економіки, що 
неможливо без запровадження та підтримки системи валютних операцій, 
незважаючи на те, що до цього часу найбільша увага в юридичній 
літературі приділяється проблемам правового регулювання грошових 
зобов’язань у національній валюті. У результаті розвитку ринкових 
відносин все більшу нішу в договірних правовідносинах займають 
грошові зобов’язання в іноземній валюті.
Натепер юридичного визначення поняття «грошове зобов’язання 
в іноземній валюті», на жаль, немає. У свою чергу автор розглянув поняття 
грошей та грошових зобов’язань загалом та визначив їхні характеристики. 
Проаналізовано, що законодавством України допускаються розрахунки 
в іноземній валюті за певних умов. Цивільний кодекс України вимагає, 
щоб валютою зобов’язання була валюта України – гривня, хоча сторони 
можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній 
валюті. Саме тому ця наукова робота, за умови дефіциту легального 
визначення, є актуальною. Зокрема, у статті розглянуто поняття 
грошового зобов’язання в широкому та вузькому розумінні. Здійснено 
аналіз таких понять, як «грошове зобов’язання», «грошове зобов’язання 
в іноземній валюті», «грошове зобов’язання з валютним еквівалентом» 
та їх співвідношення.

Ключові слова: зобов’яза- 
ння, гроші, грошове зобов’я-
зання, грошове зобов’я- 
зання в іноземній валюті, гро-
шове зобов’язання з валют- 
ним еквівалентом.
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This article is devoted to the theoretical study of the legal regulation of monetary 
obligation in foreign currency. First of all, to study any legal phenomenon, it 
is necessary to analyze, the concept. It is important to give precise definitions 
of the concepts under study. In the study of the terms of monetary obligations 
in foreign currency, it is important to understand what obligations can be 
attributed to monetary obligations in foreign currency. Monetary obligations 
are civil legal relations, the content of which is the right of the creditor to claim 
and the corresponding legal obligation of the debtor to make a payment (an 
action to transfer a certain (significant) amount of money (currency)). Ukraine 
as a modern state is interested in the development of its own economy, which 
is impossible without the introduction and support of a system of foreign 
exchange transactions. Despite the fact that so far most attention in the legal 
literature has been paid to the problems of legal regulation of monetary 
obligations in the national currency. As a result of the development of market 
relations, more and more niches in contractual legal relations are occupied by 
monetary obligations in foreign currency.
As of today, there is no legal definition of “monetary obligation in foreign 
currency”. The author considered the concept of money and monetary 
obligation in general and identified their characteristics. The legislation 
of Ukraine allows settlements in foreign currency under certain conditions. 
The Civil Code of Ukraine requires that the currency of the obligation must 
be the currency of Ukraine – the hryvnia, although the parties may determine 
the monetary equivalent of the obligation in foreign currency. That is why this 
scientific work, is relevant. In turn, the scientific article considers the concept 
of monetary obligation in a broad and narrow approach to the definition. The 
concepts such as “monetary obligation”, “monetary obligation in foreign 
currency”, “monetary obligation with currency equivalent” are analyzed.

Key words: liability, money, 
monetary obligation, mon-
etary obligation in foreign 
currency, monetary obligation 
with currency equivalent.

Вступ. Спектр правових термінів характеризує 
правову систему як багатогранне явище. Одно-
значно наявність легальних визначень юридич-
них понять полегшує правозастосовну діяльність, 
структурує її та сприяє уникненню двозначного 
підходу до розуміння, однак терміни не всіх пра-
вових категорій відображені в законодавстві. 
У сфері дослідження передумов, умов та відпо-
відальності за порушення грошових зобов’язань 
в іноземній валюті надважливо розуміти, які 
зобов’язання можна відносити до іноземних гро-
шових зобов’язань.

Постановка завдання. Метою статті є теоре-
тичне дослідження правового регулювання гро-
шових зобов’язань в іноземній валюті.

Виклад основного матеріалу. Здійснивши 
моніторинг нормативно-правових актів у пошуках 

легального визначення поняття «грошове зобов’я-
зання в іноземній валюті», можна зазначити про 
відсутність такої дефініції в українському зако-
нодавстві. Цивільний кодекс України розглядає 
зобов’язання як правовідносини з приводу вико-
нання або утримання від учинення певної дії 
(предмет зобов’язання) боржником на користь 
кредитора, при цьому останній наділений правом 
вимоги в такому правовідношенні щодо обумов-
леного предмету [1]. У свою чергу матеріальним 
об’єктом зобов’язання або, як його частіше нази-
вають, предметом виконання можуть бути речі, 
гроші й інше майно, а також дії, що не мають 
матеріальної оцінки, як, наприклад, у безоплат-
ному договорі доручення. А.В. Белов під грошо-
вими зобов’язаннями розуміє цивільні правовід-
носини, змістом яких є право вимоги кредитора 
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і кореспондуючий йому юридичний обов’язок 
боржника здійснити сплату або платіж, тобто дію 
(або дії) з передачі певної (визначної) суми гро-
шей (валюти). При цьому зазначає, що гроші, 
в юридичному сенсі цього слова, тобто предмет, 
який підлягає передачі для виконання грошового 
зобов’язання, є грошовими знаками країни – 
місця платежу, наприклад, казначейські білети, які 
є нерозмінними паперовими грошовими знаками, 
що випускаються державним казначейством, 
і (або) банкноти, які є грошовими знаками, що 
емітуються національним (державним, централь-
ним) банком (системою банків) відповідної дер-
жави, а також монети, які представляють собою 
металеві предмети зазвичай круглої форми, 
викарбувані спеціальними унітарними підприєм-
ствами (монетними дворами) на замовлення і для 
емісії через казначейство або національний банк 
[2, c. 4]. Виходячи з цього визначення грошового 
зобов’язання, основною характерною ознакою 
грошово-зобов’язальних правовідносин є право 
вимоги однієї сторони й обов’язок іншої щодо 
сплати грошових коштів. Праву кредитора корес-
пондує обов’язок боржника, праву вимоги кре-
дитора  – обов’язок боржника на тій стадії, коли 
він набув характеру боргу. Суб’єктивне право 
кредитора перетворюється в право вимоги в той 
самий момент, в який обов’язок боржника набуває 
характеру боргу. 

Український науковець І.М. Осадчий, дослід-
жуючи поняття грошового зобов’язання у при-
ватному праві, вказував на те, що визначальною 
ознакою грошового зобов’язання в цивільному 
законодавстві є саме обов’язок сплатити гроші 
на підставі цивільного договору і на інших під-
ставах, визначених цивільним законодавством, 
у рахунок погашення існуючого боргу [3, с. 155]. 
В.А. Бєлов детальніше вказує на те, що договірні 
грошові зобов’язання можуть бути класифіковані 
на зобов’язання з передачі грошей як предмета 
договору і зобов’язання з передачі грошей як ціни 
договору [2, c. 28], що перекликається з положен-
ням у Постанові Пленуму Вищого Господарського 
Суду України № 14 «Про деякі питання практики 
застосування законодавства про відповідаль-
ність за порушення грошових зобов’язань» від 
17.12.2013 р. щодо визначення поняття грошового 
зобов’язання. Так, до грошового зводиться будь-
яке зобов’язання, в якому саме гроші (грошові 
одиниці України або грошовий еквівалент в іно-
земній валюті) виступають предметом або ціною 
договору [4]. Іноземна валюта як вид фінансів 
є багатостороннім і складним явищем, що має 
власні ознаки, якості й форми прояву (готівкову 
і безготівкову), а отже, й розглядається в різних 
аспектах: економічному, юридичному, соціаль-
ному тощо. Загалом, поняття «грошей» все ж 

частіше розглядається в економічному значенні. 
У цьому аспекті грішми можуть виступати будь-
які предмети, які знаходяться у господарському 
обороті як знаряддя обігу.

У ЦК України міститься вимога про те, що 
валютою зобов’язання повинна бути грошова 
одиниця України – гривня, хоча сторони можуть 
визначити грошовий еквівалент зобов’язання 
в іноземній валюті. Законом України «Про платіжні 
системи та переказ грошей в Україні» встановлено, 
що гривня як грошова одиниця України (націо-
нальна валюта) є єдиним законним платіжним 
засобом в Україні, приймається всіма фізичними 
і юридичними особами без будь-яких обмежень 
на всій території України для проведення пере-
казів. У Законі України «Про валюту та валютні 
операції» визначено, що відноситься до національ-
ної та іноземної валюти. До національної валюти 
(гривні) відносяться: а) грошові знаки грошової 
одиниці України – гривні у вигляді банкнот, монет, 
у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних 
монет, і в інших формах, що перебувають в обігу 
та є законним платіжним засобом на території 
України, а також вилучені або такі, що вилучаються 
з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що 
перебувають в обігу; б) кошти на рахунках у банках 
та інших фінансових установах, виражені у гривні; 
в) електронні гроші, номіновані у гривні. Під іно-
земною валютою розуміються: а) грошові знаки 
грошових одиниць іноземних держав у вигляді 
банкнот, казначейських білетів, монет, що перебу-
вають в обігу та є законним платіжним засобом на 
території відповідної іноземної держави або групи 
іноземних держав, а також вилучені або такі, що 
вилучаються з обігу, але підлягають обміну на гро-
шові знаки, що перебувають в обігу; б) кошти на 
рахунках у банках та інших фінансових установах, 
виражені у грошових одиницях іноземних дер-
жав і міжнародних розрахункових (клірингових) 
одиницях (зокрема, у спеціальних правах запози-
чення), що належать до виплати в іноземній валюті;  
в) електронні гроші, номіновані у грошових оди-
ницях іноземних держав та (або) банківських мета-
лах [5]. Незважаючи на те, що гривня (банкноти 
і монети) як національна валюта є єдиним закон-
ним платіжним засобом на території України, при-
ймається всіма фізичними і юридичними особами 
без будь-яких обмежень на всій території України 
за всіма видами платежів, а також для зарахування 
на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів 
[6], усі грошові знаки зберігають свою грошову 
природу та можуть бути в обігу незалежно від того, 
в якій державі здійснено їх випуск. Так, згідно  
з ч. 3 ст. 533 України іноземна валюта теж може 
використовуватись для розрахунків у зобов’язан-
нях, однак у випадках, порядку і на умовах, уста-
новлених законом.
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Сьогодення характеризується непрогнозова-
ними коливаннями курсів валют, що безпосеред-
ньо впливає на грошові зобов’язання. Одними 
з найбільш розповсюджених інструментів уник-
нення валютних ризиків, які використовуються 
сторонами в цивільних правовідносинах, є вибір 
валюти зобов’язання. У свою чергу всі грошові 
зобов’язання в іноземній валюті нами розгляда-
ються у вузькому та широкому розумінні. У вузь-
кому розумні такими зобов’язаннями є лише ті, 
що виражені безпосередньо в іноземній валюті. 
Законодавством України передбачено, що гривня 
є єдиним законним платіжним засобом в Укра-
їні, водночас зазначається перелік обставин, 
за якими використання в розрахунках валюти, 
відмінної від національної – гривні, є можли-
вим з: 1) операціями зі здійснення іноземних 
інвестицій та повернення іноземному інвестору 
прибутків, доходів (у тому числі дивідендів) 
та інших коштів, одержаних на законних підста-
вах у результаті здійснення іноземних інвести-
цій; 2) операціями банків з надання банківських 
та інших фінансових послуг на підставі банків-
ської ліцензії; 3) операціями з надання фінансо-
вих послуг, визначених пунктами 1–5 частини 
другої та частиною третьою статті 9 цього ЗУ 
«Про валюту та валютні операції», що надаються 
небанківськими фінансовими установами та опе-
раторами поштового зв’язку, які мають ліцензію 
Національного банку України на здійснення 
валютних операцій; 4) операціями з розміщення, 
виплати грошового доходу та погашення обліга-
цій, казначейських зобов’язань України, номіно-
ваних в іноземній валюті, якщо це передбачено 
проспектом цінних паперів (умовами їх розмі-
щення); 5) операціями з купівлі-продажу дер-
жавних цінних паперів, номінованих в іноземній 
валюті, якщо ініціатором або отримувачем за 
такою валютною операцією є банк; 6) іншими 
операціями, визначеними Митним кодексом 
України та (або) нормативно-правовими актами 
Національного банку України [5]. Тобто будь-
які фінансові операції з використанням інозем-
ної валюти підлягають ліцензуванню НБУ. Хоча 
за договором позики коштів в іноземній валюті 
позичальник зобов’язаний, якщо інше не перед-
бачене законом чи договором, повернути пози-
кодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму 
позики), тобто таку ж суму коштів у іноземній 
валюті, яка отримана в позику. Тому як укла-
дення, так і виконання договірних зобов’язань 
саме в іноземній валюті безпосередньо не супе-
речить чинному законодавству [7].

У свою чергу в широкому розумінні до гро-
шових зобов’язань в іноземній валюті, окрім 
вищезгаданих, ми відносимо грошові зобов’я-
зання з валютним застереженням. Погоджуємось 
у цьому контексті з тим, що виконанням зобов’я-
зання з передачі іноземної валюти, як зазначив 
В.А. Бєлов, у деяких випадках слід вважати не 
тільки передачу обумовленої грошової суми 
в іноземній валюті, а й передачу її еквівалента [2, 
ст. 14]. У правовому полі під валютним застере-
женням розуміється особливе, погоджене сторо-
нами положення договору. Ця спеціальна умова 
договору передбачає, що сума платежу повинна 
бути переглянута в тій самій пропорції, в якій 
відбудеться зміна курсу валюти платежу по відно-
шенню до валюти застереження [8, ст. 126]. Так, 
гривня є лише платіжним засобом, а сума стяг-
нення заборгованості визначатиметься в узгодже-
ній сторонами саме іноземній валюті.

Норми чинного законодавства не містять забо-
рони на вираження в договорі грошових зобов’я-
зань в іноземній валюті, визначення грошового 
еквівалента зобов’язання в іноземній валюті, 
а також на здійснення перерахунку грошового 
зобов’язання у випадку зміни курсу національної 
валюти по відношенню до іноземної [9]. Також не 
можемо не згадати про досить поширену на прак-
тиці договірну умову, яка стосується застосування 
курсової різниці в грошових зобов’язаннях. Засто-
сування останньої не відноситься до грошових 
зобов’язань в іноземній валюті. У такому випадку 
сторони виражають своє зобов’язання в національ-
ній валюті – гривні, не визначаючи грошовий екві-
валент зобов’язання в іноземній валюті, та пого-
джують, що оплата за договором установлюється 
та здійснюється в національній валюті України.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, 
варто відзначити, що зміст грошового зобов’я-
зання розкривається через призму зобов’язаль-
ного правовідношення загалом та особливостей 
його предмету в конкретних правовідносинах. 
Законодавство України не містить прямої забо-
рони фізичним чи юридичним особам виконувати 
грошові зобов’язання в іноземній валюті. Грошові 
зобов’язання в іноземній валюті в широкому розу-
мінні ми розглядаємо як грошові зобов’язання 
безпосередньо в іноземній валюті, так і грошові 
зобов’язання з валютним застереженням. У свою 
чергу у вузькому розумінні грошові зобов’язання 
в іноземній валюті стосуються виключно тих пра-
вовідносин, в яких як і саме зобов’язання вира-
жене в іноземній валюті, так і здійснення розра-
хунків.
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Принципи юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці
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Статтю присвячено проблемним питанням уточнення системи принципів 
юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону 
праці. Визначено необхідність в узагальненні позицій науковців 
і практиків насамперед у сфері трудового права щодо розуміння 
сутності принципів юридичної відповідальності за порушення норм про  
охорону праці.
Метою статті є уточнення системи принципів юридичної відповідальності 
за порушення законодавства про охорону праці (норм про охорону праці) 
за допомогою синергетики як сучасної прогресивної методологічної 
парадигми юридичних досліджень.
Результатом дослідження, що базується на синергетичному підході, 
є уточнення системи сучасних принципів юридичної відповідальності 
за порушення законодавства про охорону праці, яка поєднує теоретичні 
та аксіологічні засади міжгалузевого комплексного правового інституту 
юридичної відповідальності (в системі права) і міжгалузевого 
комплексного правового інституту охорони праці (який більш тяжіє до 
науки трудового права). Аргументовано, що в зазначену систему входять 
такі загальні принципи: справедливість, законність, гуманізм, своєчасність, 
невідворотність, доцільність, індивідуалізація, обґрунтованість. Ці 
принципи випливають із фундаментальних ідей і засад міжгалузевого 
комплексного правового інституту юридичної відповідальності. В цю 
систему також входять спеціальні принципи, які беруть безпосередньо 
свої витоки з вихідних засад міжгалузевого комплексного правового 
інституту охорони праці. Серед них є такі принципи, як: принцип 
обов’язковості державного соціального страхування від нещасного 
випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; принцип 
відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань; принцип адаптації трудових 
процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я 
та психологічного стану та ін.
Отримані результати дослідження можуть стати підґрунтям для 
подальших розвідок змістового наповнення принципів юридичної 
відповідальності за порушення законодавства про охорону праці в науці 
трудового права.

Ключові слова: юридична 
відповідальність, законо-
давство про охорону праці, 
принципи юридичної відпо-
відальності, субінститут, 
право на безпечні та здо-
рові умови праці.
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The article is devoted to the problematic issues of determining the principles 
of legal liability for violations of labor protection legislation. The need to 
generalize the positions of scientists and practitioners, primarily in the field 
of labor law, on understanding the essence of the principles of legal liability 
for violations of labor protection standards is determined.
The purpose of the article is to clarify the system of principles of legal liability 
for violations of labor protection legislation (labor protection standards) with 
the help of synergetics as a modern progressive methodological paradigm 
of legal research.
The result of the study, which is based on a synergetic approach, is 
the definition of a system of modern principles of legal liability for violations 
of labor protection legislation, which combines the theoretical and axiological 
foundations of the intersectoral complex legal institute of legal responsibility 
in the legal system and the intersectoral complex legal institute of labor 
protection, which is more inclined to the science of labor law. It is argued that 
the specified system includes the following general principles: justice, legality, 
humanism, timeliness, inevitability, expediency, individualization, validity. 
These principles are derived from the fundamental ideas and foundations 
of the intersectoral integrated legal institute of legal responsibility. The 
system of modern principles of legal liability for violations of labor protection 
legislation also includes special principles that follow from the basic principles 
of the intersectoral integrated legal institute of labor protection. Among them 
are such principles as: the principle of mandatory state social insurance 
against accidents and temporary disability; the principle of compensation for 
harm to persons who have suffered from industrial accidents and occupational 
diseases; the principle of adapting labor processes to the capabilities 
of the employee, taking into account his health and psychological state, etc.
The obtained results of the study can become the basis for further study 
of the content of the principles of legal liability for violation of labor protection 
legislation in the science of labor law.

Key words: legal responsi-
bility, labor protection leg-
islation, principles of legal 
liability, subinstitute, right to 
safe and healthy working con-
ditions.

Вступ. Проблематика принципів юридичної 
відповідальності за порушення законодавства 
про охорону праці (норм про охорону праці) була 
і залишається найменш досліджуваною в юри-
спруденції, а також у науці трудового права. До 
того ж відсутність єдності поглядів учених трудо-
вого права і фахівців-правників щодо розуміння 
змісту та видів принципів юридичної відповідаль-
ності за порушення законодавства про охорону 
праці як вихідних засад та ідей функціонування 
і реалізації цієї відповідальності, на жаль, про-
дукує недостатню теоретичну обґрунтованість її 
подальшої розбудови та досконалості на доктри-
нальному рівні. Наразі є необхідність в узагальненні  

позицій науковців і практиків насамперед у сфері 
трудового права щодо розуміння сутності прин-
ципів юридичної відповідальності за порушення 
норм про охорону праці та вдосконалення класи-
фікації зазначених принципів за різними крите-
ріями з метою формування системного та комп-
лексного уявлення про змістове наповнення і ядро 
сутнісних ознак цих вихідних засад та ідей.

Визначенню і дослідженню системи принци-
пів юридичної відповідальності загалом та юри-
дичної відповідальності за порушення законодав-
ства про охорону праці зокрема, керівних засад 
та ідей правового регулювання охорони праці 
присвячені потужні доробки вчених-правознавців 
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радянської доби С.С. Алєксєєва [1], О.П. Бородан-
кова [2], С.А. Голощапова [3], В.І. Семенкова [4], 
П.Р. Стависького [5] й інших та сучасних науков-
ців-правників Л.П. Амелічевої [5], Ю.Ю. Івчук [7], 
О.Ф. Скакун [8], І.І. Шамшиної [9], О.Я. Яковлєва 
[10] та ін. Одним з останніх важливих доробків 
за означеною тематикою є монографічне дослі-
дження Р.Т. Чернеги «Правове забезпечення охо-
рони праці в контексті євроінтеграції України: 
теорія і практика» (2019 р.) [11], в якому дослі-
джено теоретико-методологічні засади розвитку 
правового забезпечення охорони праці в контексті 
євроінтеграції України. У цій праці виокремлено 
серед принципів правового забезпечення охорони 
праці групу фундаментальних ідей-принципів 
захисту працівників, які потерпіли від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захво-
рювань, і надано їм лапідарну характеристику. 
В іншому монографічному дослідженні О.М. Рим 
«Трудове право Європейського Союзу» (2020 р.) 
[12] з’ясовано зміст основних принципів спри-
яння покращенню охороні здоров’ю та профе-
сійній безпеці, закріплених у рамковій Директиві 
Ради (89/391/ЄЕС) «Про запровадження заходів, 
покликаних заохочувати до покращення безпеки 
та охорони здоров’я працівників на роботі» від 
12.06.1989 р. [13], які базуються на ризикоорієн-
тованому підході – новій прогресивній парадигмі 
системи управління виробничими (техноген-
ними) небезпеками на підприємствах, в установах 
і організаціях.

Водночас питання визначення й дослідження 
системи сучасних принципів юридичної від-
повідальності за порушення законодавства про 
охорону праці за синергетичним підходом, що 
поєднує теоретичні та аксіологічні засади міжга-
лузевого комплексного правового інституту 
юридичної відповідальності (в системі права) 
[14, c. 11] і міжгалузевого комплексного право-
вого інституту охорони праці (який більш тяжіє 
до науки трудового права) [3, с. 67–100], потребу-
ють ретельнішого системного дослідження.

Метою статті є уточнення системи принципів 
юридичної відповідальності за порушення зако-
нодавства про охорону праці (норм про охорону 
праці) за допомогою синергетики як сучасної про-
гресивної методологічної парадигми юридичних 
досліджень.

На використання автором саме синергетичного 
підходу в методології цього дослідження впли-
нуло те, що саме синергетика орієнтує розвиток 
системи права, вказуючи вихід її зі стану ентропії 
на зламі соціальних епох, що проявляється в тран-
зитивності більшості соціальних інститутів, цін-
ностей і норм, а отже, зумовлює виникнення 
нових соціальних структур і спричиняє зміни 
в організації управління суспільством [15, с. 11].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У спеціальній юридичній літературі нерідко заува-
жується, що законодавству про охорону праці 
(нормам про охорону праці) притаманний комп-
лексний характер, ядром якого переважно є норми 
трудового права. Цей масив норм вбирає в себе 
не тільки правові норми інших галузей права, які 
регулюють охоронні відносини у сфері забезпе-
чення безпечних і здорових умов праці, але й чис-
ленні техніко-юридичні норми [16, с. 17–18].

Подібну характеристику комплексу правових 
норм – юридичній відповідальності за порушення 
правил про охорону праці – надає й А.Т. Мада-
лінов. Учений стверджує, що цей масив вбирає 
в себе норми про відповідальність не лише зако-
нодавства про працю, але й норми цивільного, 
кримінального та адміністративного законодав-
ства. Тобто норми, що встановлюють відповідаль-
ність за порушення правил охорони праці, входять 
в інститути інших галузей права, тому що санкції, 
передбачені за відповідні правопорушення, міс-
тяться не тільки в трудовому, а й в інших галузях 
права [17, c. 93–94].

Враховуючи те, що цілісність будь-якого меха-
нізму правового регулювання суспільних відно-
син визначається передусім керівними ідеями 
й цілями, на досягнення яких спрямовані всі 
правові засоби, якими він репрезентований, то 
й механізм юридичної відповідальності за пору-
шення норм про охорону праці забезпечується 
також завдяки принципам правового регулювання 
відповідних охоронних відносин у сфері забезпе-
чення безпечних і здорових умов праці.

Необхідно відразу зауважити, що принципи 
юридичної відповідальності за порушення законо-
давства про охорону праці (норм про охорону праці) 
випливають із системи принципів юридичної від-
повідальності (як загальноправової категорії). Ця 
система принципів юридичної відповідальності 
складається із загальноприйнятих норм-ідей найви-
щого авторитету, які слугують основними засадами 
імперативного характеру, на підставі яких компе-
тентні органи застосовують санкції правових норм 
до правопорушників з метою забезпечення право-
вого порядку. Ці принципи є ще різновидом міжга-
лузевих принципів права [8, с. 432]. До них у спе-
ціальній юридичній літературі традиційно віднесені 
такі вихідні засади, як: законність, обґрунтованість, 
доцільність, невідворотність, своєчасність, справед-
ливість [8, c. 433–434; 18] й ін. Враховуюче зазна-
чене, в контексті нашого дослідження ці принципи 
слід визначити як загальні принципи міжгалузевого 
комплексного субінституту юридичної відповідаль-
ності за порушення норм охорони праці.

Далі необхідно розкрити зміст та сутність 
загальних принципів юридичної відповідальності 
за порушення норм охорони праці, а саме:
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1) принцип законності полягає в тому, що цей 
різновид юридичної відповідальності настає: 
за наявності складу трудового правопорушення 
у сфері охорони праці, коли правопорушник є сто-
роною трудових відносин на підставі укладеного 
трудового договору; за неправомірні діяння (дії 
чи бездіяльність) у сфері забезпечення безпечних 
і здорових умов праці, що проявляється в неви-
конанні або неналежному виконанні трудових 
обов’язків, порушенні вимог законодавства пра-
цівником чи роботодавцем у зазначеній сфері, які 
нерідко призводять до «невиконання трудових 
завдань, порушення належного процесу праці, а за 
певних умов – і до спричинення майнової шкоди» 
[19, c. 30] (а не за думки, світогляд, особистісні 
властивості); за суспільно шкідливі для життя 
і здоров’я працюючих і виробничого середовища 
та, як правило, винні діяння, вчинені особою, яка 
наділена, зокрема, трудовою правосуб’єктністю, 
елементом якої є деліктоздатність; за власні діяння 
правопорушника-сторони трудових відносин неза-
лежно від статусу працівника в ієрархії персоналу; 
відповідно до процесуально-процедурних норм 
(порядку розслідування нещасних випадків, про-
фесійних захворювань та аварій на виробництві, 
порядку накладення штрафів за порушення зако-
нодавства про охорону праці); на підставі рішень 
компетентних органів, котрі визначені законом 
(загальною чи спеціальною комісією з розсліду-
вання нещасних випадків та професійних захворю-
вань, судом, Держпраці тощо);

2) принцип обґрунтованості виражається: 
у встановленні самого факту здійснення стороною 
трудових відносин трудового правопорушення 
у сфері охорони праці як об’єктивної істини (як 
правило в акті розслідування (спеціального розслі-
дування) нещасного випадку, гострого професій-
ного захворювання (отруєння), аварії за формою 
Н-1, висновку МСЕК); встановленні інших юри-
дично значущих фактів, пов’язаних з висновками 
про факт трудового правопорушення і суб’єкта 
правопорушення (укладення трудового договору, 
отримання наряд-допуску до робіт підвищеної 
небезпеки, своєчасного проходження навчання 
та інструктажу з охорони праці тощо). Принцип 
«презумпції невинуватості» потребує, щоб вина 
особи-правопорушника, що притягується до від-
повідальності, була доведена і визначена в право-
застосовному акті;

3) принцип доцільності полягає у відповідності 
вибраного засобу впливу на правопорушника меті 
юридичної відповідальності (захистити правопо-
рядок, дисципліну праці (трудову, технологічну 
й іншу) на підприємстві, в установі чи організа-
ції засобами дисциплінарної, матеріальної, адмі-
ністративної чи кримінальної відповідальності, 
виховати поважне ставлення до права на безпечні 

й здорові умови праці), що вимагає: індивідуалі-
зації державно-примусових заходів залежно від 
тяжкості правопорушення і властивостей право-
порушника-сторони трудових відносин як особи, 
котра підлягає відповідальності; пом’якшення 
відповідальності і навіть відмовлення від застосу-
вання засобів відповідальності за наявності мож-
ливості досягти її цілей іншим шляхом (накладен-
ням громадських стягнень);

4) принцип невідворотності виражається в: 
неминучості настання юридичної відповідаль-
ності за порушення норм про охорону праці 
правопорушника – сторони трудових відносин; 
оперативності застосування засобів відповідаль-
ності за вчинені порушення вимог законодавства 
про охорону праці (догани, дисциплінарного 
звільнення, в тому числі керівника підприємства 
за однократне грубе порушення своїх трудових 
обов’язків у сфері охорони праці, що призвели 
до аварії або нещасних випадків на виробництві 
або до суттєвої втрати майна роботодавця тощо); 
ефективності заходів, застосовуваних до таких 
правопорушників. Незнання закону не звіль-
няє від відповідальності. Дія принципу невід-
воротності покарання не повинна порушувати 
іншого принципу відповідальності – презумпції  
невинуватості;

5) принцип своєчасності означає можливість 
застосування до правопорушника відповідаль-
ності протягом строку давності, тобто періоду, 
не занадто віддаленого від факту вчинення пору-
шення вимог законодавства про охорону праці 
(наприклад, до дисциплінарної відповідальності 
можна притягнути, якщо з дня скоєння дисциплі-
нарного проступку не пройшло 6 місяців, а з дня 
його виявлення – 1 місяць відповідно до ст. 148 
КЗпП України, до матеріальної відповідально-
сті в судовому порядку можна притягнути пра-
цівника-правопорушника протягом року з дня 
виявлення шкоди відповідно до ст. 233 КЗпП 
України тощо). Для адміністративних правопо-
рушень установлений строк давності в кілька 
місяців, для кримінальних злочинів – від 1 року 
до 10–15 років (залежно від тяжкості злочину 
та обставин справи). Закінчення терміну давності 
тягне за собою звільнення від юридичної відпо-
відальності (згідно з трудовим, адміністративним, 
кримінальним законодавством);

6) принцип справедливості виявляється 
в такому: під час встановлення засобів пока-
рання і стягнення за порушення норм про охо-
рону праці не повинна принижуватися людська 
гідність сторони трудових відносин; зворотної 
сили не має закон, що встановлює чи підсилює 
відповідальність, але не пом’якшує її (принцип 
відповідності покарання тяжкості вчиненого зло-
чину); кримінальне покарання не встановлюється 
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за проступки, зокрема пов’язані з порушенням 
вимог законодавства про охорону праці; лише 
одне стягнення встановлюється за одне правопо-
рушення, в тому числі у сфері забезпечення без-
печних і здорових умов праці (принцип, що став 
аксіомою) [8, c. 433–434; 18];

7) принцип індивідуалізації випливає зі ст. 61 
Конституції України, де закріплено, що «юри-
дична відповідальність особи має індивідуальний 
характер» та виражається в диференційованому 
закріпленні обов’язків з урахуванням правового 
статусу суб’єкта відповідальності (зокрема, тру-
дових обов’язків у сфері охорони праці для поса-
дових осіб у посадових інструкціях, у письмових 
трудових договорах, у локальних інструкціях про 
охорону праці), диференціації правопорушень 
і санкцій залежно від типової суспільної небезпеки 
правопорушення та особистості правопорушника, 
встановленні міри та обсягу відповідальності 
з урахуванням суспільної небезпеки правопору-
шення (особливо якщо це пов’язано з порушен-
ням загальних правил безпеки праці (статті 271, 
275 КК) і спеціальних правил при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки або на об’єктах підвищеної 
небезпеки (статті 272–274 КК);

8) принцип гуманізму полягає в тому, що 
особи, притягнені до юридичної відповідально-
сті, користуються правами і свободами людини 
і громадянина, а також означає функціональне 
здійснення юридичної відповідальності на 
основі ставлення до людини як до найвищої цін-
ності; встановлення системи пільг (виключень із 
принципів невідворотності, рівності) в залежно-
сті від особливих характеристик суб’єкта (так, 
з неповнолітнім працівником заборонено укла-
дати письмовий договір про взяття на себе пов-
ної матеріальної відповідальності за незабезпе-
чення цілості майна роботодавця, в тому числі 
й унаслідок порушення норм про охорону праці) 
або незалежно від них, що проявляється в актах 
амністії та помилування [18].

Крім вищезазначених загальних принципів 
юридичної відповідальності за порушення норм 
про охорону праці як міжгалузевого комплек-
сного субінституту, який пов’язаний з міжгалузе-
вим комплексним правовим інститутом юридич-
ної відповідальності, бажано виокремити й низку 
спеціальних принципів, які випливають із синер-
гетичного зв’язку цього субінституту з міжгалузе-
вим комплексним інститутом охорони праці.

Необхідно зауважити, що в наукових працях 
С.А. Голощапова, Р.Т. Чернеги серед принципів 
правового регулювання охорони праці виокрем-
лена група фундаментальних ідей і засад, пов’я-
зана саме із захистом працівників, які потерпіли 
від нещасних випадків на виробництві та про-
фесійних захворювань. Проте кожний із вчених 

по-своєму вбачає наповненість цієї групи принци-
пів, виходячи із законодавства про охорону праці, 
яке було чинним на час проведення ними своїх 
наукових досліджень.

Радянський учений-юрист С.А. Голощапов 
виокремлює групу принципів, що відображають 
основні засади правової політики в області захи-
сту права трудящих на здорові й безпечні умови 
праці, в яку входять: 1) принцип здійснення 
повсякденного контролю і нагляду за дотриман-
ням охорони праці; 2) принцип відшкодування 
матеріальної шкоди державою, колгоспами, під-
приємствами, установами та організаціями, спри-
чиненої за їхньою виною колгоспнику, працівнику 
трудовим каліцтвом та іншим пошкодженням 
здоров’я; 3) принцип відшкодування підприєм-
ствами, установами, організаціями витрат на 
догляд за потерпілим на виробництві, на додат-
кове харчування, протезування та санаторно-ку-
рортне лікування (включаючи оплату проїзду) 
та інші витрати, якщо він потребує ці виді допо-
моги (інакше кажучи, роботодавці зобов’язані 
відшкодовувати витрати потерпілих на виробни-
цтві в повному обсязі, тобто понад відшкодування 
його втраченого заробітку) [3, с. 144–147]. Для 
радянської доби виокремлення С.А. Голощаповим 
такої групи принципів було прогресивним, нині 
цю позицію розвивають уже сучасні вчені трудо-
вого права.

Продовжуючи думку С.А. Голощапова, сучас-
ний учений трудового права Р.Т. Чернега із прин-
ципів правового забезпечення охорони праці 
виокремлює групу принципів щодо захисту пра-
цівників, які потерпіли від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань, 
а саме: 1) принцип обов’язковості державного 
соціального страхування від нещасного випадку 
та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатно-
сті; 2) принцип відповідальності роботодавців 
та Фонду за реалізацію права застрахованої особи 
на матеріальне забезпечення та соціальні послуги 
в разі настання нещасних випадків на виробни-
цтві та професійних захворювань; 3) принцип 
відшкодування шкоди особам, які потерпіли від 
нещасних випадків на виробництві та професій-
них захворювань; принцип адаптації трудових 
процесів до можливостей працівника з ураху-
ванням його здоров’я та психологічного стану 
[21, с. 138]. Така позиція сучасного вченого тру-
дового права і фахівця-практика у сфері охорони 
праці є слушною і такою, що має перспективу роз-
витку й надалі в науці трудового права.

Проте багато вчених дотримуються й іншої 
позиції, схожою з позицією законодавця, коли 
із переліку принципів державної політики 
у сфері охорони праці не виокремлюється група 
принципів, що стосується захисту потерпілих  
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на виробництві від нещасного випадку чи про-
фесійного захворювання. Так, радянський вче-
ний-юрист В.І. Семенков у переліку принципів 
державної політики у сфері охорони праці чітко 
не виокремлює принципи, пов’язані з юридич-
ною відповідальністю у сфері охорони праці. 
Проте цей вчений надає ретельну характеристику 
принципу здійснення повсякденного контролю 
і нагляду за дотриманням охорони праці, що, на 
нашу думку, можна віднести до когорти принци-
пів юридичної відповідальності за порушення 
норм охорони праці. В.І. Семенков зауважує, що 
у сфері охорони праці є важливим те, що принцип 
здійснення повсякденного контролю і нагляду 
за дотриманням охорони праці здійснюється не 
лише державою, але й за допомогою громадських 
організацій, зокрема профспілками, громад-
ськими радами наукової організації праці, радами 
молодих спеціалістів, громадськими радами 
кадрів тощо [4, с. 87–93]. На жаль, не виокремлює 
групу принципів, що стосуються захисту потерпі-
лих на виробництві, із загального переліку прин-
ципів державної політики у сфері охорони праці 
й сучасний учений О.А. Яковлєв [10, с. 76].

Проведений аналіз різних поглядів учених на 
існування серед принципів правового регулю-
вання охорони праці виокремленої групи прин-
ципів, спрямованої на захист права працівників 
на безпечні і здорові умови праці, в тому числі 
на захист працівників, які потерпіли від нещас-
них випадків на виробництві та професійних 
захворювань, дає можливість стверджувати про  

існування, крім загальних, ще й спеціальних 
принципів юридичної відповідальності за пору-
шення норм охорони праці.

Висновки. Результатом дослідження, що базу-
ється на синергетичному підході, є уточнення 
системи сучасних принципів юридичної відпові-
дальності за порушення законодавства про охо-
рону праці, яка поєднує теоретичні та аксіологічні 
засади міжгалузевого комплексного правового 
інституту юридичної відповідальності (в системі 
права) і міжгалузевого комплексного правового 
інституту охорони праці (який більш тяжіє до 
науки трудового права).

У зазначену систему входять як загальні прин-
ципи (справедливість, законність, гуманізм, своє-
часність, невідворотність тощо), які випливають 
із фундаментальних принципів міжгалузевого 
комплексного правового інституту юридичної 
відповідальності, так і спеціальні принципи, які 
беруть безпосередньо свої витоки з вихідних ідей 
і засад міжгалузевого комплексного правового 
інституту охорони праці (принцип відшкодування 
шкоди особам, які потерпіли від нещасних випад-
ків на виробництві та професійних захворювань; 
принцип адаптації трудових процесів до можли-
востей працівника з урахуванням його здоров’я 
і психологічного стану та ін.).

Отримані результати дослідження можуть 
стати підґрунтям для подальших розвідок зміс-
товного наповнення принципів юридичної відпо-
відальності за порушення законодавства про охо-
рону праці в науці трудового права.
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Засоби забезпечення захисту прав пацієнтів у системі охорони здоров’я України
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Статтю присвячено дослідженню механізмів та засобів захисту 
прав пацієнтів в Україні. Підсумовано те, що відсутні механізми 
правозастосування основних прав пацієнтів. Розглянуті питання 
напрямів досліджень щодо захисту прав пацієнтів. Підкреслюється, 
що, незважаючи на визнання Конституцією та законами України життя 
і здоров’я людини найвищою соціальною цінністю, в Україні досі не 
створено належних механізмів правозастосування основоположних прав 
пацієнта. Здійснено класифікацію способів захисту прав пацієнта, а саме 
поділено їх на дві категорії: неюрисдикційній та юрисдикційній способи. 
Досліджено способи захисту порушених прав і законних інтересів 
у порядку самозахисту та в судовому порядку. Визначено такі проблеми 
в галузі захисту прав пацієнтів: 1) щодо збору доказової бази стосовно 
доведення втрати або шкоди здоров’ю пацієнта у зв’язку з діями чи 
бездіяльністю лікувального закладу; 2) відсутність клінічних протоколів, 
електронних баз медичних карток; 3) монополія експертних установ, що 
здійснюють судову експертизу; 4) відсутність особистої відповідальності 
медичних працівників. Метою досліджень було впорядкування основних 
засобів, способів захисту прав пацієнтів та основні проблеми в галузі 
захисту прав пацієнта. Досліджено, що визначені нормативними актами 
способи досудового захисту, такі як звернення до суду, мають свої 
переваги й недоліки, однак варто виокремити, що в разі конфлікту 
у сфері медичних послуг існує досить широкий вибір способів і засобів 
відновлення порушених прав під час надання медичних послуг. Зроблено 
висновок, що: 1) в Україні відсутні механізми правозастосування основних 
прав пацієнтів, таких як право на безпечну, своєчасну, якісну та доступну 
медичну допомогу; 2) необхідно створити спеціальний нормативно-
правовий акт, який би урегулював та визначав основні механізми реалізації 
та захисту прав пацієнтів на охорону здоров’я і медичну допомогу;  
3) чинна законодавча база у сфері охорони здоров’я потребує гармонізації 
відповідно до стандартів та механізмів, передбачених міжнародними 
нормативно-правовими актами ЄС.

Ключові слова: захист прав 
пацієнта, законодавство 
України в галузі охорони здо-
ров’я, правові засоби захи-
сту, медичне право, правові 
норми.
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The article is devoted to the study of mechanisms and means of protection 
of patients in Ukraine. It is summarized that there are no mechanisms for 
enforcing the fundamental rights of patients. The issues of research areas for 
patient rights are considered. It is emphasized that despite the recognition 
of the Constitution and Laws of Ukraine of Life and Human Health, 
the highest social value in Ukraine, there are still proper mechanisms for 
enforcing the fundamental rights of the patient. The classification of methods 
for protecting the rights of the patient is carried out, namely divided into two 
categories: non-virical and jurisdictional. Methods of protection of protection 
of violated rights and legitimate interests in the order of self-defense and in 
court are investigated. Is analyzed. Problems are identified by the following 
problems in the field of patient protection: 1) regarding the collection 
of a evidence base for proving loss, or damage to the patient's health due to 
actions, or inaction of the medical institution; 2) lack of clinical protocols, 
electronic bases of medical cards; 3) monopoly of expert institutions that 
carry out judicial examination; 4) Lack of personal responsibility of medical 
workers. The purpose of the research was ordering fixed assets, methods for 
protecting patients and major problems in the field of protection of the patient. 
The investigated normative acts of pre-trial protection methods such as appeals 
to the court has its advantages and disadvantages, but it is worthwhile to 
distinguish that there is a wide variety of ways and means of restoring violated 
rights during the provision of medical services. It is concluded that: 1) There 
are no mechanisms for enforcing the fundamental rights of patients in Ukraine 
as the right to secure, timely, high-quality and accessible medical assistance;  
2) it is necessary to create a special normative legal act that regulates and defined 
the main mechanisms for implementing and protecting patients with health care 
and medical care; 3) The current legislative framework in the field of health 
care requires harmonization in accordance with the standards and mechanisms 
provided by the international regulatory acts of the EU.

Key words: protection of 
patients’ rights, legislation of 
Ukraine in the field of health 
care, legal remedies, medical 
law, legal norms.

Вступ. Здоров’я та життя людини визнано на 
конституційному рівні найвищою в Україні цін-
ністю, що зумовлює обов’язок держави не лише 
гарантувати, а й забезпечувати невідлучні та непо-
рушні права громадян на охорону здоров’я.

Конституцією України проголошено, що 
людина, її життя та здоров’я є найвищою соціаль-
ною цінністю, що тим самим покладає на державу 
обов’язок гарантування та забезпечення меха-
нізму охорони й захисту здоров’я своїх громадян. 
Перш за все це полягає в розробленні державою 
необхідних нормативно-правових документів для 
здійснення контролю та нагляду в галузі охорони 
здоров’я. Важливо наголосити, що законодав-
ство України у сфері захисту прав пацієнтів зна-

ходиться на етапі формування, що у свою чергу 
зумовлює актуальність даного дослідження, яке 
спрямоване на систематизацію і вдосконалення 
правозахисного механізму захисту прав пацієнтів 
в Україні. 

Дослідженням правових проблем у сфері забез-
печення прав пацієнта, в тому числі механізмами 
забезпечення порушених прав пацієнтів, займа-
лися такі правники, як В.О. Галай, В.Б. Філатов, 
І.А. Петрова та інші.

Сьогодні в галузі охорони здоров’я норматив-
но-правові акти визначають основними напрямами 
державної діяльності в даній галузі – це гаранту-
вання прав пацієнтів. Важливою проблемою реалі-
зації нормативно-правових актів у цій галузі є забез-
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печення дотримання та реального виконання таких 
актів, що потребує негайного розв’язання цієї про-
блеми шляхом створення нових та вдосконалення 
вже наявних механізмів захисту, які здатні макси-
мально ефективно вирішувати актуальні проблеми 
пацієнтів, що виникли у зв’язку з порушенням пра-
вових приписів посадовими особами, які надають 
медичну допомогу, недотриманням та невиконан-
ням приписів законодавства, що регулюють права 
пацієнтів в Україні [1].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Рівень медичного обслуговування, професіона-
лізму медичних працівників та своєчасність нада-
них послуг є підставою для можливих претен-
зій пацієнтів. Будь-яке відхилення від бажаного 
результату або неналежне та несвоєчасне надання 
медичних послуг здатне вплинути на створення 
конфліктної ситуації.

Згідно зі статтею 49 Конституції України 
визначено права громадян на охорону здоров’я 
та медичну допомогу. Держава створює умови 
для ефективного і доступного для всіх громадян 
медичного обслуговування [2].

Основні принципи забезпечення прав на охо-
рону здоров’я та медичну допомогу громадян, 
їхні правові механізми, соціальні-економічні 
засади регулюються Основами законодавства 
України про охорону здоров’я [3], деякими нор-
мами Цивільного кодексу України [4] і нормами 
Кримінального кодексу України [5], що встанов-
люють відповідальність медичних працівників 
за неналежне виконання або невиконання ними 
своїх професійних обов’язків.

Здійснення захисту прав пацієнта можна кла-
сифікувати, як:

1) неюрисдикційній (захист порушених прав 
і законних інтересів у порядку самозахисту);

2) юрисдикційній (захист порушених прав 
і законних інтересів у судовому порядку в загаль-
носудовому або адміністративному порядку).

Сьогодні в українському суспільстві все більше 
обговорюють та досліджують питання цивіль-
но-правового захисту прав пацієнтів. Згідно 
з приписами норм Основного Закону кожний 
вправі захищати свої права і свободи всіма мож-
ливими засобами, що не забороні законодавством. 
На основі вищесказаного основні способи захи-
сту прав пацієнтів можна поділити на досудові 
й судові [6, с. 567].

До судового захисту порушених прав пацієнта 
відноситься  звернення до судових органів щодо 
відновлення порушених прав та законних інтере-
сів у загальному або адміністративному порядку. 
Судова система є одним із дієвих засобів захисту 
прав пацієнта, оскільки  суд – це державний орган, 
що здійснює правосуддя. Відповідно до ст. 1291 
Конституції України судове рішення є обов’язко-

вим до виконання. Держава забезпечує виконання 
судового рішення у визначеному законом порядку. 
Контроль за виконанням судового рішення здійс-
нює суд [2].

Пацієнт у залежності від медичної установи 
може звернутися в такому порядку:

а) подання позовної заяви в адміністративному 
порядку в межах адміністративного судочинства – 
на неправомірні дії, рішення, бездіяльність орга-
нів влади, державних і комунальних медичних 
закладів, їхніх посадових і службових осіб;

б) подання позовної заяви в цивільному 
порядку, в межах цивільного судочинства – на 
неналежне надання медичних послуг приватними 
медичними закладами.

Загалом, суд під час вирішення справи по суті 
може надати такі результати розгляду справи:

1) задовольнити адміністративний/цивільний 
позов повністю;

2) задовольнити адміністративний/цивільний 
позов частково;

3) відмовити в задоволенні адміністратив-
ного/цивільного позову повністю чи частково 
[7, с. 134–135].

Натепер склалася тяжка практика збору дока-
зової бази щодо доведення втрати чи шкоди здо-
ров’ю пацієнта у зв’язку з діями або бездіяль-
ністю лікувального закладу. Позитивне рішення 
суду не завжди є фінальною стадією для пацієнта. 
Більшість державних/комунальних органів про-
сто ігнорує рішення суду та й не виконує його, 
а державна виконавча служба у свою чергу завжди 
намагається швидше закрити провадження, навіть 
не виконавши рішення суду.

Обов’язок доведення втрати або шкоди здо-
ров’ю покладається на самого пацієнта. Доволі 
часто під час збору доказової бази виникає про-
блема зі збором медичної документації. Дана 
документація знаходиться в медичних закладах, 
які не завжди надають дану документацію на 
вимогу пацієнта.

Однією із проблем, яку необхідно вирішувати, 
є відсутність клінічних протоколів та електронних 
баз медичних карток. Урегулювання цієї проблеми 
вирішить неоднозначне призначення лікарями 
різного лікування одного й того ж захворювання. 
Також сьогодні проблемою є монополія експерт-
них установ, що здійснюють судову експертизу. 
Натепер пацієнт для експертного висновку може 
звернутися до державної судової експертизи, 
а інших уповноважених установ, компетентних 
для здійснення судової експертизи, немає. Також 
проблемою є відсутність особистої відповідаль-
ності медичних працівників. Передбачена відпо-
відальність на практиці майже не застосовується, 
та і правоохоронні органи не охоче займаються 
такими справами.
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В Україні нині існують як правові норми, які 
забезпечують можливість реалізації пацієнтом 
права на медичну допомогу, так і права на оскар-
ження дії, рішення та бездіяльності медичними 
закладами, пов’язаних з наданням медичних 
послуг.

Передбачені нормативними актами способи 
досудового захисту, як і звернення до суду, має свої 
переваги й недоліки, однак варто виокремити, що 
в разі конфлікту у сфері медичних послуг існує 
досить широкий вибір способів і засобів віднов-
лення порушених прав під час надання медичних 
послуг.

1 жовтня 2013 р. до Верховної Ради України 
було подано проект закону «Про права пацієн-
тів», який було зареєстровано під № 2438. Іні-
ціаторами даного законопроекту були народні 
депутати VII скликання Шкварилюк Володимир 
Васильович та Іванчук Андрій Володимирович. 
Законопроект створювався з метою визначення 
поняття та детальнішої деталізації прав паці-
єнтів на охорону здоров’я і медичну допомогу. 
Завданням законопроекту є створення пере-
думов для підвищення ефективності та яко-
сті надання медичної допомоги, недопущення 
будь-яких проявів дискримінації щодо доступу 
до медичної допомоги, підвищення обізнаності 
пацієнтів щодо їхніх прав, а також подальше 
наближення правового регулювання відносин 
у сфері охорони здоров’я до стандартів Євро-
пейського Союзу. По тексту цього законопро-
екту йшлося також про визначення правових, 
економічних та організаційних основ захисту 
прав пацієнтів. Законопроект було відкликано 
27 жовтня 2014 р., оскільки він дублював уже 
існуючі правові норми [8].

У 2007 р. також була спроба створення закону 
«Про захист прав пацієнтів». Законопроект було 
подано та зареєстровано народним депутатом 
Юрієм Каракаєм [9]. Стаття 31 цього проекту 
передбачала створення Національної комісії із 
захисту прав пацієнтів. Даний орган відносився до 
спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань охорони здоров’я. 
Також цей законопроект передбачав створення 
регіональних комісій із захисту прав пацієнтів, 
у територіальних органах яких повинні були роз-
глядатися питання щодо дотримання і реалізації 
прав пацієнтів, але даний законопроект не було 
розглянуто в залі Верховної Ради України.

Угоду про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, підписану Україною 
та іншими сторонами 21 березня 2014 року, було 
ратифіковано 16 вересня 2014 року, з набранням 
чинності 1 вересня 2017 року. Одним із напря-
мів співпраці сторін Угоди є сприяння розвитку 
та співробітництву в галузі охорони здоров’я. 
Метою цієї співпраці є підвищення рівня без-
пеки та захисту здоров’я людини як передумови 
сталого розвитку та економічного зростання. 
Створення державного органу, який би здійс-
нював захист прав пацієнтів, є обов’язковим  
для України.

Забезпечення прав пацієнтів, його стандарти 
та механізми визначені деякими міжнародними 
нормативно-правовими актами, які діють в Євро-
пейському союзі, такими як Європейський кодекс 
соціального забезпечення, Декларація про полі-
тику у сфері забезпечення прав пацієнтів у Європі, 
Європейська хартія пацієнтів та різні рекоменда-
ції Комітету Міністрів Ради Європи в галузі охо-
рони здоров’я.

Висновки. В Україні відсутні механізми пра-
возастосування основних прав пацієнтів, таких як 
право на безпечну, своєчасну, якісну та доступну 
медичну допомогу.

Сьогодні в українському законодавстві існує 
недосконала правова база у сфері захисту прав 
пацієнтів та відсутній спеціальний норматив-
но-правовий акт, який врегулював і визначав би 
основні механізми реалізації та захисту прав паці-
єнтів на охорону здоров’я та медичну допомогу.

Чинна законодавча база у сфері охорони здо-
ров’я потребує гармонізації відповідно до стан-
дартів та механізмів, які передбачені міжнарод-
ними нормативно-правовими актами ЄС.
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У статті здійснено аналіз стану наукової розробленості проблем 
оперативно-розшукового прогнозування шляхом узагальнення 
та систематизації наукових доробків вітчизняних і зарубіжних учених 
у галузі криміналістики, кримінології та оперативно-розшукової 
діяльності, присвячених цій проблематиці.
Наголошено на тому, що перші теоретичні розробки, присвячені 
юридичному прогнозуванню, зокрема таким його основним видам, 
як криміналістичне, кримінологічне та оперативно-розшукове 
прогнозування, сформувалася лише в другій половині ХХ століття.
З’ясовано, що найбільший обсяг теоретичних розробок (фундаментальних 
досліджень) у сфері прогнозування загроз національній безпеці як на 
державному, так і місцевих рівнях проводиться в економічно розвинутих 
країнах, зокрема: США, Німеччині, Данії, Великій Британії, Нідерландах, 
Японії та інших. Наприклад, у рамках спільного дослідницького проекту 
Департаменту поліції Лос-Анджелесу та Каліфорнійського університету 
у 2010 році було розроблено та впроваджено в практику правоохоронних 
органів систему прогнозування злочинності PredPol (алгоритмічне 
прогнозування злочинів). Згодом ця програма зарекомендувала себе як 
ефективний інструмент поліцейського контролю злочинності та почала 
впроваджуватися в інших регіонах США.
Зроблено висновок, що в науковій літературі сформовано достатню 
теоретичну базу для подальшого вдосконалення та розвитку теоретичних 
і практичних засад прогнозування у криміналістиці та кримінології. При 
цьому науково-теоретичні основи прогнозування в теорії оперативно-
розшукової діяльності залишаються малодослідженими – монографічні 
дослідження за часів незалежності України серед вітчизняних учених за 
цим напрямом не проводилися. За результатами опитування визначено, 
що стан вивчення окресленого питання потребує вдосконалення за 
такими напрямами: встановлення основних теоретичних підходів до 
трактувань поняття «оперативно-розшукове прогнозування» (56%); 
з’ясування відмінностей та співвідношення стратегічного, тактичного 
й організаційного прогнозування (59%). Першочергового опрацювання 
потребують питання, що стосуються сутності та змісту оперативно-
тактичного прогнозування як основи прийняття оперативно-тактичного 
рішення (75%).
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зування, теорія оператив-
но-розшукової діяльності, 
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The article analyzes the state of scientific development of operational 
and forecasting problems by generalizing and systematizing the scientific 
achievements of domestic and foreign scientists in the field of criminology, 
criminology and operational and investigative activities on this issue.
It is emphasized that the first theoretical developments devoted to legal 
forecasting, in particular its main types, such as forensic, criminological 
and operational-search forecasting were formed only in the second half 
of the twentieth century.
It was found that the largest amount of theoretical development (basic research) 
in the field of forecasting threats to national security at both state and local 
levels is carried out in economically developed countries, including the United 
States, Germany, Denmark, Great Britain, the Netherlands, Japan and others. 
For example, a joint research project by the Los Angeles Police Department 
and the University of California in 2010 developed and implemented 
the PredPol crime forecasting system (algorithmic crime forecasting). Later, 
this program proved to be an effective tool for police crime control and began 
to be implemented in other regions of the United States.
It is concluded that the scientific literature has formed a sufficient theoretical 
basis for further improvement and development of theoretical and practical 
principles of forecasting in criminology and criminology. At the same time, 
the scientific and theoretical bases of forecasting in the theory of operational 
and investigative activities remain poorly studied - monographic studies during 
the independence of Ukraine among domestic scientists in this area were not 
conducted. According to the results of the survey, it was determined that the state 
of study of the outlined issue needs to be improved in the following areas: 
establishment of basic theoretical approaches to interpretations of the concept 
of "operational search forecasting" (56%); clarifying the differences 
and the ratio of strategic, tactical and organizational forecasting (59%). Issues 
related to the essence and content of operational and tactical forecasting as 
a basis for making operational and tactical decisions need to be addressed as 
a matter of priority (75%).

Key words: state of scientific 
development, forecasting, 
theory of operative-search 
activity, criminological fore-
casting, criminological fore-
casting.

Вступ. Порівняно з 90-ми роками мину-
лого століття сучасна організована злочин-
ність кардинально змінила так звану «стратегію  
злочинної діяльності», що передбачає  
перехід від «силових» способів учинення  
злочинів до «інтелектуальних» – ефективне 
використання злочинними спільнотами 
сучасних досягнень науки і техніки у своїй  
протиправній діяльності.

Така ситуація потребує впровадження в прак-
тику правоохоронних органів сучасних прийомів 
і методів боротьби зі злочинністю, розроблення 
адекватних підходів до розв’язання існуючих 
проблем. Оперативно-розшукове прогнозування – 
один із таких підходів [1].

Водночас вивчення матеріалів практики свід-
чить про те, що цей ефективний напрям вияв-
лення та документування злочинних спільнот не 
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завжди знаходить належне застосування в діяль-
ності оперативних підрозділів. Серед основних 
причин такої ситуації – недостатнє науково-тео-
ретичне й методичне забезпечення щодо ефектив-
ності застосування оперативно-розшукового про-
гнозування у практичній діяльності підрозділів, 
які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 
(про що зазначило 61,2% опитаних).

Як слушно зазначають у цьому контексті 
окремі науковці [2, с. 70], недостатнє наукове, тео-
ретичне обґрунтування оперативно-розшукового 
прогнозування призводить до серйозних проблем, 
а іноді й до неможливості застосування такого 
виду прогнозування на практиці [2, с. 70]. Тому 
виникає потреба в аналізі стану наукової розро-
бленості проблем прогнозування в теорії опера-
тивно-розшукової діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним підґрунтям дослідження стали 
наукові праці у сфері криміналістики, криміно-
логії та теорії оперативно-розшукової діяльно-
сті вітчизняних і зарубіжних учених, таких як 
Ю.М. Антонян, Г.А. Аванесова, Ю.А. Блувштейн, 
Р.С. Бєлкін, П.Д. Біленчук, О.Я. Баєв, О.Ю. Булу-
луков, Г.М. Бірюков, В.В. Василевич, С.Е. Віцин, 
В.К. Весельський, К.К. Горяїнов, Л.Г. Горшенін, 
О.Ю. Дементьєв, О.М. Джужа, В.А. Журавель, 
А.П. Закалюка, А.Ф. Зелінський, Г.Г. Зуйков, 
Л.В. Кондратюк, О.М. Литвинов, В.А. Лука-
шов, В.П. Меживой, Є.М. Моісеєв, С.С. Овчин-
ський, О.Г. Обложко, К.І. Сотніков, М.В. Стащак, 
І.О. Теслюк, В.Ю. Шепітько та інші. Недостатня 
теоретична розробленість означеної проблема-
тики зумовлює актуальність теми дослідження.

З огляду на зазначене метою статті є аналіз 
стану наукової розробленості проблем опера-
тивно-розшукового прогнозування шляхом уза-
гальнення та систематизації наукових доробків 
вітчизняних і зарубіжних учених у галузі кримі-
налістики, кримінології та оперативно-розшуко-
вої діяльності, присвячених цій проблематиці.

Адже, як слушно відзначається в науковій 
літературі [3, с. 107], головною умовою будь-
якого наукового дослідження є ґрунтовний ана-
ліз наукового доробку вітчизняних та іноземних 
учених різних історичних періодів. Такий аналіз 
дасть можливість з’ясувати найвагоміші з-поміж 
них, що стали теоретичним підґрунтям предмета 
дослідження, з одного боку, й акцентувати на про-
блемних аспектах, що залишилися поза межами 
дослідження попередників, у контексті соціаль-
но-економічних, політичних, нормативно-право-
вих, криміногенних та інших чинників – з іншого 
[3, с. 107].

Виклад основного матеріалу. Здатність 
людини до прогнозування (антиципації, випере-
джуючого синтезу) проявляється в різних видах 

діяльності (мисленнєва, мовленнєва, навчальна, 
професійна). Тобто це поняття масштабне за своїм 
значенням [4, с. 26]. Значною мірою формуванню 
сучасного бачення прогнозування у сфері проти-
дії злочинності сприяли праці видатних учених 
різних галузей знань, зокрема філософії, психоло-
гії, педагогіки, економіки та інших наук. Напри-
клад, як свідчить аналіз наукової літератури [5; 
6], вперше поняття «прогнозування» було вжито 
видатним давньогрецьким ученим-лікарем Гіппо-
кратом (460–377 рр. до н.е.) у фундаментальній 
праці під назвою «Прогностика». Про важливість 
передбачення в різних сферах людської діяльності 
зазначають й інші видатні вчені різних історичних 
епох.

Основоположником прогнозування злочин-
ності вважається бельгійський вчений А. Кетле 
(1796–1874), який одним із перших зазначив, що, 
використовуючи систематичні дані про злочин-
ність, можна розрахувати, скільки індивідуумів 
стануть убивцями, скільки – злодіями і шахраями, 
скільки осіб народиться і помре [7].

Водночас прогностика як наукова дисципліна, 
яка вивчає закономірності процесу розроблення 
прогнозів у різних наукових галузях [8, с. 130], 
сформувалася лише в другій половині ХХ сто-
ліття. У цей період з’являються перші теоретичні 
розробки, присвячені юридичному прогнозу-
ванню [1, с. 23], зокрема таким його основним 
видам, як криміналістичне, кримінологічне 
та оперативно-розшукове прогнозування.

Одним з основоположників ідеї криміналіс-
тичного прогнозування вважається Р.С. Бєлкін, 
у наукових працях якого визначалися можливо-
сті й завдання прогнозування в криміналістиці. 
У 1970 р. в одній зі своїх монографій учений 
визначив завдання, гносеологічні, логічні основи, 
напрями, а також структуру майбутньої теорії 
криміналістичного прогнозування [9; 10, с. 23].

У подальшому теорія криміналістичного 
прогнозування набула розвитку в комплексних 
дослідженнях таких науковців, як Г.Г. Зуйков 
(1970) [11], який обґрунтував окремі положення 
щодо прогнозування способу вчинення злочину, 
П.Д. Біленчук (1983), що присвятив моногра-
фічне дослідження безпосередньо криміналістич-
ному прогнозуванню поведінки обвинуваченого 
під час досудового розслідування [12], О.Я. Баєв 
(1985) [13] – вивчав прогнозування поведінки осіб 
в умовах конфліктних ситуацій під час досудового 
розслідування, К.І. Сотніков (1987) – досліджував 
інформаційну сутність прогнозування в діяльно-
сті слідчого [14; 10, с. 23–25].

Пізніше різні аспекти цієї проблематики 
розглядали у своїх працях вітчизняні та зару-
біжні вчені, зокрема: В.К. Весельський (2012), 
Л.Г. Горшенін (1994), О.Ю. Дементьєв (2003), 
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В.А. Журавель (1999), О.Ю. Булулуков (2010), 
В.Ю. Шепітько (2001) та багато інших учених. 
Серед останніх комплексних робіт вітчизняних 
учених, присвячених цій проблематиці, варто від-
значити монографічне дослідження І.О. Теслюка 
на тему: «Тактичні засади застосування криміна-
лістичного прогнозування у досудовому розслі-
дуванні (на прикладі органів Національної полі-
ції України)» (2017) [15], в якому порушується 
широке коло питань, пов’язаних із застосуванням 
методу криміналістичного прогнозування в досу-
довому розслідуванні (на прикладі органів Націо-
нальної поліції України). У монографії розглянуто 
загальнотеоретичні засади методу криміналістич-
ного прогнозування та визначено напрями вдоско-
налення тактики застосування методу криміналіс-
тичного прогнозування під час окремих гласних 
слідчих (розшукових) дій.

Аналогічні дослідження прогнозування здійс-
нювались у кримінології. Значний інтерес у цьому 
контексті становить дисертація Г.А. Аванесова на 
тему «Кримінологічне прогнозування (теоретичні 
та організаційні основи)» (1972) [16], де вперше 
комплексно досліджено теоретичні, правові 
та організаційні засади кримінологічного прогно-
зування в кримінології.

Також значну увагу проблематиці кримі-
нологічного прогнозування в різні часи при-
діляли у своїх наукових дослідженнях такі 
вчені, як С.Є. Віцин (1972), Ю.В. Лобов (1976), 
Ю.М. Антонян, Ю.А. Блувштейн, Г.П. Чикваідзе 
(1977), А.Ф. Зелінський (1980), К.К. Горяїнов, 
Л.В. Кондратюк (1983), Г.М. Міньковський (1988), 
В.Д. Мінаєв (1989), О.Є. Жалінський (1989), 
М.П. Клейменов (1989), С.Р. Тютіков (1998), 
О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв (2000), В.Є. Новіч-
ков (2003), О.М. Литвинов (2011), В.В. Василе-
вич (2012), А.М. Бабенко (2014), І.Г. Богатирьов 
(2018) та багато інших учених.

Найбільш суттєво та глибоко аспекти з озна-
ченої проблематики серед наших співвітчизників 
висвітлено в докторській дисертації А.П. Зака-
люка на тему «Теорія і практика індивідуального 
прогнозування та профілактики злочинної пове-
дінки» (1986) [17]. Варто зазначити, що це перша 
робота зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне 
право і кримінологія; кримінально-виконавче 
право, в якій фактично запропоновано новий 
напрям кримінології – теорію індивідуального 
прогнозування злочинної поведінки. У роботі 
надано концепцію індивідуальної профілактики 
злочинної поведінки, що ґрунтується на ймовір-
ному прогнозуванні. Також автором обґрунто-
вано наукові положення щодо тактичних основ 
індивідуально-профілактичної діяльності та інші 
концептуальні фундаментальні теоретичні і прак-
тичні положення.

У теорії оперативно-розшукової діяльності 
В.А. Лукашов у докторському дослідженні на 
тему: «Правові та організаційно-тактичні про-
блеми радянського карного розшуку» (1972) 
одним із перших звернув увагу на необхідність 
застосування оперативно-розшукового прогнозу-
вання в діяльності оперативних підрозділів [18; 
19, с. 20].

Пізніше С.С. Овчинський опублікував ряд 
робіт, присвячених індивідуальному прогнозу-
ванню злочинної поведінки та інформаційно-про-
гностичному забезпеченню індивідуальної профі-
лактики, в яких він побічно порушував і питання 
оперативно-розшукової діяльності [29; 21;  
19 с. 20]. Згодом у своїх працях С.С. Овчинський 
спільно з О.Г. Обложком приділяв значну увагу 
питанню прогнозування в оперативно-розшуко-
вій діяльності як новій організаційно-тактичній 
категорії [1, с. 6]. Пізніше О.Г. Обложко захистив 
докторську дисертацію на тему «Прогнозування 
оперативно-розшукової діяльності органів вну-
трішніх справ» [22], де вперше в теорії оператив-
но-розшукової діяльності комплексно дослідив 
означену проблематику.

За роки незалежності України наукова пробле-
матика актуальних (концептуальних) питань тео-
рії і практики оперативно-розшукового прогно-
зування не віднайшла належного відображення 
в наукових працях – комплексних (монографіч-
них) досліджень не проводилося.

Окремі аспекти оперативно-розшукового про-
гнозування фрагментарно розглядались у пооди-
ноких закритих наукових статтях окремих науков-
ців, таких як М.Л. Грібов «Прогнозування в роботі 
підрозділів оперативної служби МВС України» 
(2011), В.В. Єфімов «Особливості прогнозування 
та планування в оперативно-розшуковій діяль-
ності» (2011), О.В. Тихонова «Оперативно-роз-
шукове прогнозування в забезпеченні фінансової 
безпеки держави» (2012).

У загальнодоступних джерелах цій пробле-
матиці були присвячені окремі наукові статті 
вітчизняних учених, зокрема Д.О. Акіменка 
«Тактичне прогнозування при проведенні спеці-
альних операцій» (2007), В.П. Меживого «Опе-
ративно-розшукове прогнозування як важливий 
елемент тактичного мислення оперативника» 
(2008), Г.М. Бірюкова «Оперативно-тактичне про-
гнозування як елемент оперативно-розшукової 
тактики» (2010), Р.А. Халілева «Оперативно-роз-
шукове прогнозування у сфері протидії злочинно-
сті на ґрунті етноконфесійних відносин» (2010), 
О.Ю. Бусол «Підрозділи аналітичної розвідки 
як спеціальний суб’єкт оперативно-розшукового 
прогнозування» (2011), М.В. Стащака «Зміст, види 
та значення прогнозування оперативної обста-
новки під час оперативного обслуговування сфери 
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надрокористування» (2012), Т.О. Рекрутенка 
«Оперативно-розшукове прогнозування як спосіб 
виявлення організованих злочинних формувань» 
(2015), В.Л. Ортинського «Особливості інформа-
ційного забезпечення оперативно-розшукового 
прогнозування в протидії злочинам у сфері обігу 
наркотичних засобів» (2017).

Не можемо обійти увагою напрацювання 
з означеної проблематики учених країн СНД. 
Зокрема, теоретичні основи оперативно-роз-
шукового прогнозування знайшли своє відо-
браження в наукових працях М.І. Журавленка 
«Оперативно-розшукове прогнозування злочи-
нів економічної спрямованості», В.Є. Дівольда 
«Проблемні питання реалізації оперативно-роз-
шукового прогнозування» (2019), С.В. Харченка 
«До питання про прогнозування ОРД ОВС під час 
боротьби з кримінальним автобізнесом» (2015), 
Д.О. Васильченка «Особливості оперативно-роз-
шукового прогнозування злочинної поведінки 
в діяльності оперативних підрозділів органів вну-
трішніх справ» (2020) та інших.

На особливу увагу заслуговує дисертаційне 
дослідження В.В. Агеєва «Теоретичні та органі-
заційно-правові основи оперативно-розшукового 
прогнозування» (2008) [1], в якому досліджено 
історичні періоди становлення та розвитку про-
гнозування в теорії та практиці оперативно-розшу-
кової діяльності, сформульовано авторське визна-
чення поняття «оперативно-розшуковий прогноз» 
та здійснено класифікацію оперативно-розшуко-
вих прогнозів. Також у науковій праці автором 
запропоновано рекомендації щодо підвищення 
ефективності оперативно-розшукового прогнозу-
вання в практичній діяльності підрозділів, які здій-
снюють оперативно-розшукову діяльність.

Зрештою, слід зазначити, що найбільший 
обсяг теоретичних розробок (фундаментальних 
досліджень) у сфері прогнозування загроз наці-
ональній безпеці як на державному, так і місце-
вих рівнях проводиться в економічно розвинутих 
країнах. Наприклад, у рамках спільного дослід-
ницького проекту Департаменту поліції Лос-А-
нджелесу та Каліфорнійського університету [23] 
у 2010 році було розроблено та впроваджено 
в практику правоохоронних органів систему про-
гнозування злочинності PredPol (алгоритмічне 
прогнозування злочинів) [24]. Згодом ця програма 
зарекомендувала себе як ефективний інструмент 
поліцейського контролю злочинності та почала 
впроваджуватися в інших регіонах США [25]. 
Також варто зазначити, що аналогічні програми 
використовуються у правоохоронній діяльності 
в Німеччині, Данії, Великій Британії, Нідерлан-
дах, Японії [25] та інших країнах.

Проблематика прогнозування злочинності 
віднайшла широке обговорення серед іноземних 

учених, зокрема таких, як: Джей Олбанезе (Jay 
Albanese) «Прогнозування та контроль організо-
ваної злочинності: Інструмент оцінки ризиків для 
орієнтування діяльності правоохоронних органів» 
(2001) [26]; Вілпен Горр, Річард Харрісб (Wilpen 
Gorr, Richard Harriesb) «Основні засади прогнозу-
вання злочинів» (2003) [27]; Вікас Гровер, Річард 
Аддерлі, Макс Брамер (Vikas Grover, Richard 
Adderley, Max Bramer) «Огляд сучасних мето-
дів прогнозування злочинів» (2007) [28]; Джоел 
М. Каплан (Joel M. Caplan) «Моделювання: кримі-
налістична теорія і методи для прогнозування зло-
чинності» (2010) [29]; Різван Ікбал, Масра Азріфа 
Азмі Мурад, Аїда Мустафа, Пайам Хассані Шаріат 
Панах, Насім Ханахмадліраві (Rizwan Iqbal1, 
Masrah Azrifah Azmi Murad, Aida Mustapha, Payam 
Hassany Shariat Panahy, Nasim Khanahmadliravi) 
«Експериментальне вивчення алгоритмів кла-
сифікації для прогнозування злочинів» (2013) 
[30]; Абба Бабакура; Насир Сулейман; Махмуд 
А. Юсуф (Abba Babakura; Md Nasir Sulaiman; 
Mahmud A. Yusuf) «Удосконалення методів кла-
сифікації алгоритмів прогнозування злочинності» 
(2014) [31]; Лірія Беннет Моисей (Lyria Bennett 
Moses) «Алгоритмічне прогнозування в поліцей-
ській діяльності: припущення, оцінка та підзвіт-
ність» (2016) [32]; Хитеш Кумар Редді Тіппі Редді, 
Бхавна Сайні, Джініка Махаджан (Hitesh Kumar 
Reddy Tippi Reddy, Bhavna Saini, Ginika Mahajan) 
«Основи прогнозування та моніторингу злочин-
ності на основі просторового аналізу» (2018) 
[33]; Одхран Дж. Маккарті (Odhran. J. McCarthy) 
«Штучний інтелект та глобальне управління: 
запобігання злочинності за допомогою прогнозу-
вання в поліцейській діяльності» (2019) [23].

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна 
констатувати, що в науковій літературі сформо-
вано достатню теоретичну базу для подальшого 
вдосконалення та розвитку теоретичних і прак-
тичних засад прогнозування в криміналістиці 
та кримінології. При цьому науково-теоретичні 
основи прогнозування в теорії оперативно-роз-
шукової діяльності залишаються малодослідже-
ними – монографічні дослідження за часів неза-
лежності України серед вітчизняних учених за 
цим напрямом не проводилися. За результатами 
опитування визначено, що стан вивчення окресле-
ного питання потребує вдосконалення за такими 
напрямами: встановлення основних теоретич-
них підходів до трактувань поняття «оператив-
но-розшукове прогнозування» (56%); з’ясування 
відмінностей та співвідношення стратегічного, 
тактичного й організаційного прогнозування 
(59%). Першочергового опрацювання потребують 
питання, що стосуються сутності та змісту опера-
тивно-тактичного прогнозування як основи при-
йняття оперативно-тактичного рішення (75%).
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Процесуальний порядок здійснення заходів із виявлення  
та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт

Плюшкін А. Ю.
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У статті досліджується процесуальний порядок здійснення заходів 
з виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт. Автор 
провів ретельний та всебічний аналіз кримінального процесуального 
законодавства та наукової літератури щодо способів збирання доказів 
у контексті здійснення заходів з виявлення та розшуку майна з метою 
подальшого арешту.
Детально проаналізовано способи збирання доказів, передбачені 
Кримінальним процесуальним кодексом України, в контексті здійснення 
заходів з виявлення та розшуку майна. Досліджено співвідношення 
таких способів збирання доказів, як витребування та отримання 
речей і документів, тимчасовий доступ до речей і документів, а також 
проведення обшуку.
Приділено увагу порядку взаємодії Національного агентства України 
з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, зі слідчими, детективами, прокурорами, 
органами досудового розслідування, органами прокуратури 
з питань виявлення та розшуку активів (коштів, майна, майнових 
та інших прав), на які може бути накладено арешт у кримінальному 
провадженні. Акцентовано увагу на важливості використання слідчими 
та прокурорами всіх передбачених кримінальним процесуальним 
законом способів збирання доказів під час здійснення заходів з виявлення  
та розшуку майна.

Ключові слова: майно, 
активи, способи збирання 
доказів, процесуальний поря-
док виявлення та розшуку 
майна, на яке може бути 
накладено арешт, арешт 
майна, прокурор, слідчий, 
Національне агентство 
України з питань виявлення, 
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чинів.
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Procedural order of implementation of measures finding  
and tracing property that may be arrested
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The article examines the procedural order of the implementation by 
the investigator and prosecutor of measures finding and tracing property that 
may be arrested. The author conducted a thorough and comprehensive analysis 
of criminal procedure law and the scientific literature about the methods 
of collecting evidences in the context of the implementation of measures 
finding and tracing property that may be seized.
Methods of collecting evidences, provided the Criminal Procedure Code 
of Ukraine, in the context of the implementation of measures finding 
and tracing property are detaily analyzed. The correlation of such methods 
collecting evidences as requesting and receiving objects and documents, 
temporary access to objects and documents, as well as conducting a search 
has been studied.
Attention is paid to the procedure of interaction of the National Agency 
of Ukraine for finding, tracing and management of assets derived from 
corruption and other crimes with investigators, detectives, prosecutors, pre-
trial investigation bodies, prosecutor's offices for finding and tracing of assets 
(funds, property, property and others rights) that may be seized in criminal 
proceedings. Emphasis is placed on the importance of the use by investigators 
and prosecutors of all methods of collecting evidences provided by the criminal 
procedure law in the implementation of measures for finding and tracing for 
property that may be arrested.

Key words: property, assets, 
methods of collecting evi-
dences, procedural order of 
finding and tracing property 
that may be arrested, arrest 
of property, prosecutor, inves-
tigator, National Agency of 
Ukraine for Finding, Tracing 
and Management of Assets 
Derived from Corruption and 
Other Crimes.

Вступ. Законом України «Про Національне 
агентство України з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів» від 10 листопада 
2015 року частину першу статті 170 Криміналь-
ного процесуального кодексу України (далі – КПК 
України) доповнено реченням щодо необхідно-
сті вжиття слідчим, прокурором заходів з метою 
виявлення та розшуку майна, на яке може бути 
накладено арешт у кримінальному провадженні, 
зокрема шляхом витребування необхідної інфор-
мації в Національного агентства України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів, 
інших державних органів та органів місцевого 
самоврядування, фізичних і юридичних осіб [1].

Ці прийняті до кримінального процесуального 
законодавства зміни встановлюють необхідність 
визначення процесуального порядку здійснення 
заходів з виявлення та розшуку майна, на яке 
може бути накладено арешт.

Окремі питання способів збирання доказів, 
порядок проведення слідчих та негласних слід-
чих (розшукових) дій, заходів забезпечення, 
витребування та отримання речей і документів 
досліджувалися такими вченими, як: Ю.І. Аза-
ров, В.В. Вапнарчук, В.В. Давидюк, О.В. Капліна, 
С.О. Ковальчук, О.В. Ковтун, В.М. Тертишник, 
В.І. Фаринник, І.М. Чемерис та ін.

Однак відсутність комплексних наукових праць 
стосовно процесуального порядку здійснення 
заходів з виявлення та арешту майна з метою 
накладення арешту підтверджує актуальність 
дослідження даної проблематики та необхідність 
аналізу законодавства та наукової думки в даному 
контексті.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в дослідженні кримінального процесуального 
законодавства щодо процесуального порядку 
здійснення заходів з виявлення та розшуку майна, 
зокрема способами збирання доказів, визначе-
ними кримінальним процесуальним законом.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначаючи процесуальний порядок здійснення 
заходів з виявлення та розшуку майна з метою 
накладення арешту, варто зауважити, що кримі-
нальний процесуальний закон не визначає поря-
док ужиття слідчим та прокурором зазначених 
заходів, вказуючи лише на можливість витре-
бування необхідної інформації в Національного 
агентства України з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів, інших державних орга-
нів та органів місцевого самоврядування, фізич-
них і юридичних осіб [2].

Однак необхідно вказати, що здійснення захо-
дів з виявлення та розшуку є фактично одним 
з елементів процесуального доказування – зби-
рання доказів, водночас спрямованого на отри-
мання доказів існування майна, на яке може бути 
накладено арешт.

Збирання доказів у кримінальному процесі 
здебільшого визначають як елемент доказування, 
змістом якого є здійснення уповноваженим (ком-
петентним) державним органом пошуково-пізна-
вальних дій з метою сприйняття інформації, що 
міститься в слідах кримінального правопору-
шення, її вилучення та закріплення в матеріалах 
кримінального провадження [3, с. 290].

Водночас необхідно зазначити, що у ч. 2 ст. 171 
КПК України вказується, що у клопотанні слід-
чого, прокурора про арешт майна повинно бути 
зазначено про документи, які підтверджують 
право власності на майно, що належить арешту-
вати, або конкретні факти й докази, що свідчать 
про володіння, користування чи розпорядження 
підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, тре-
тіми особами таким майном.

Тобто на слідчого та прокурора, окрім обов’язку 
вжиття заходів з виявлення та розшуку майна, 
покладено фактично обов’язок перевірки отрима-
них відомостей та інформації щодо їх належності, 
достовірності та допустимості, оскільки надалі 
такі відомості та інформація, відображені у відпо-
відних документах, будуть надані суду в підтвер-
дження поданого клопотання про арешт.

Із внесенням змін до КПК України щодо необ-
хідності здійснення слідчим та прокурором захо-
дів з виявлення та розшуку майна законодавець 
указав насамперед на можливість витребування 
необхідної інформації у Національного агентства 
України з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активами (далі – Національне агентство).

Ст. 15 Закону України «Про Національне 
агентство України з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів» встановлює, що Наці-
ональне агентство взаємодіє з органами досудо-
вого розслідування, прокуратури та суду, зокрема 

шляхом виконання звернень слідчого, детектива, 
прокурора, слідчого судді, суду з питань вияв-
лення, розшуку, проведення оцінки та управління 
активами, а також щодо виконання рішень інозем-
них компетентних органів про накладення арешту 
та конфіскацію активів.

Окрім того, згідно зі ст. 17 цього ж Закону 
Національне агентство забезпечує виконання 
звернень органів досудового розслідування, про-
куратури та судів щодо виявлення, розшуку акти-
вів та надає відповідь у найкоротший можливий 
строк, але не пізніше, ніж протягом трьох робочих 
днів із дня надходження звернення або в інший, 
більш тривалий строк, зазначений у ньому. Цей 
строк може бути продовжений за погодженням 
з органом досудового розслідування, прокуратури 
та судом.

З метою більш ефективної взаємодії під час 
здійснення заходів з виявлення та розшуку акти-
вів між органами досудового розслідування 
та прокуратури, з однієї сторони та Національним 
агентством – з іншої, спільним наказом Націо-
нального агентства України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, Національного 
антикорупційного бюро України, Генеральної 
прокуратури України, Служби безпеки України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Мініс-
терства фінансів України від 20 жовтня 2017 року 
№ 115/197-о/297/586/869/857 затверджено Поря-
док взаємодії при розгляді звернень органів, що 
здійснюють досудове розслідування, прокура-
тури та виконанні запитів іноземних держав щодо 
виявлення та розшуку активів (далі – Порядок) 
[4]. Зазначений Порядок визначає засади взаємо-
дії між Національним агентством та слідчими, 
детективами, прокурорами, органами досудового 
розслідування, органами прокуратури з питань 
виконання Національним агентством звернень 
слідчих, детективів, прокурорів, органів досудо-
вого розслідування, органів прокуратури щодо 
виявлення та розшуку активів (коштів, майна, 
майнових та інших прав), на які може бути накла-
дено арешт у кримінальному провадженні.

Зокрема, в Порядку встановлюються суб’єкти 
звернення, якими є слідчий, детектив, прокурор, 
які діють у межах повноважень, що підтверджу-
ються витягом з Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань, а також органи, що здійснюють досу-
дове розслідування, та органи прокуратури в особі 
їхніх керівників, вимоги до оформлення та змісту 
звернень, підстави для відмови розгляду, строки 
їх розгляду та безпосередньо вимоги до результа-
тів розгляду цих звернень.

Важливими критеріями встановлених вимог 
до звернення є факт внесення відомостей про вчи-
нене кримінальне правопорушення до Єдиного 
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реєстру досудових розслідувань, що підтверджу-
ється відповідним витягом, стислий опис фабули 
кримінального провадження та правова кваліфі-
кація кримінального правопорушення із зазначен-
ням статті (частини статті) Кримінального кодексу 
України. Наявність цих критеріїв фактично вка-
зує на існування підстав для здійснення слідчим 
та прокурором заходів з виявлення та розшуку 
майна, на яке можливо накласти арешт у кримі-
нальному провадженні.

У свою чергу за результатами вжитих заходів 
з виявлення, розшуку активів Національне агент-
ство складає відповідь на звернення, в якому 
зазначаються встановлені відомості, що свідчать 
про існування активів, на які може бути накладено 
арешт у кримінальному провадженні, а також про 
їх місцезнаходження чи останнє відоме місцезна-
ходження.

При цьому в разі встановлення Національним 
агентством за результатами вжиття заходів з вияв-
лення, розшуку активів ознак правопорушень, 
не вказаних у зверненні, відповідним правоохо-
ронним органам надсилається висновок, який 
є обов’язковим для розгляду ними.

Водночас під час здійснення заходів з вияв-
лення та розшуку майна, на яке можливо накласти 
арешт, кримінальний процесуальний закон 
зобов’язує слідчого та прокурора не обмежува-
тися лише зверненням до Національного агент-
ства, а й витребовувати інформацію в інших 
державних органів та органів місцевого самовря-
дування, фізичних і юридичних осіб.

Можливість витребування та отримання слід-
чим та прокурором як стороною обвинувачення 
від органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та органі-
зацій, службових і фізичних осіб речей, докумен-
тів, відомостей, які можуть містити інформацію 
про майно, є одним із засобів збирання доказів, 
передбачених ст. 93 КПК України.

Зокрема, згідно зі ст. 93 КПК України збирання 
доказів здійснюється шляхом проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшуко-
вих) дій; витребування та отримання від органів 
державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та організацій, служ-
бових та фізичних осіб речей, документів, відо-
мостей, висновків експертів, висновків ревізій 
та актів перевірок; проведення інших процесуаль-
них дій, передбачених цим Кодексом, а також 
одержання доказів на території іноземної держави 
в результаті здійснення міжнародного співробіт-
ництва під час кримінального провадження.

У зв’язку з цим доцільно розглянути питання 
можливості здійснення заходів з виявлення та роз-
шуку майна, на яке може бути накладено арешт, 
кожним із зазначених способів збирання доказів.

Збиранню доказів шляхом проведення слід-
чих (розшукових) дій та негласних слідчих (роз-
шукових) дій приділено увагу у главах 20 та 21 
КПК України. Частина 1 статті 223 КПК України 
вказує, що слідчі (розшукові) дії є діями, спря-
мованими на отримання (збирання) доказів або 
перевірку вже отриманих доказів у конкретному 
кримінальному провадженні. У свою чергу, 
у ч. 1 ст. 246 КПК України зазначається, що нег-
ласні слідчі (розшукові) дії є різновидом слідчих 
(розшукових) дій, відомості про факт та методи 
проведення яких не підлягають розголошенню, за 
винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Як зазначалось вище, одним зі способів зби-
рання доказів є витребування та отримання від 
органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, підприємств, установ та організацій, 
службових та фізичних осіб речей, документів, 
відомостей, висновків експертів, висновків реві-
зій та актів перевірок. На вказаний шлях збирання 
доказів щодо встановлення та існування майна, на 
яке можливо накласти арешт, законодавець прямо 
вказав у ч. 1 ст. 170 КПК України.

У науковій думці, як правило, витребування 
та отримання речей, документів, відомостей, 
висновків експертів, висновків ревізій та актів пере-
вірок прийнято розділяти на два самостійні способи 
збирання доказів, враховуючи, що в разі витребу-
вання ініціатива походить від суб’єктів криміналь-
ного провадження, в разі отримання – від інших  
осіб [5, с. 280–281; 6, с. 7–10; 7, с. 86; 8; с. 251].

Водночас думки вчених різняться щодо про-
цесуальної форми збирання доказів шляхом 
витребування документів, відомостей тощо. Без-
посередньою підставою наявності такої різносто-
ронності думок є відсутність у кримінальному 
процесуальному законі регламентованої проце-
дури таких дій.

Так, на думку окремих учених, витребування 
може здійснюватися шляхом направлення вимог, 
доручень, запитів [9, с. 227; 10, с. 60], приймання 
рішення у формі постанови [11, с. 137; 7, с. 87; 
8, с. 254], а інші ж указують, що з огляду на те, 
що кримінальне процесуальне законодавство не 
містить вимог до форми, змісту, строків реалі-
зації та відповідальності за невиконання вимоги 
слідчого щодо витребування документів чи відо-
мостей, єдиною законною можливістю отримати 
документи чи інформацію про факти є виключно 
інститути тимчасового доступу й обшуку 
[12, с. 142; 13, с. 342].

Стосовно здобуття доказів шляхом проведення 
процесуальних дій не можливо не погодитись, що 
найбільш дієвою процесуальною дією серед усіх 
передбачених заходів забезпечення є тимчасовий 
доступ до речей і документів, який регламенту-
ється главою 15 КПК України.
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Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий 
доступ до речей і документів полягає в наданні 
стороні кримінального провадження особою, 
у володінні якої знаходяться такі речі й доку-
менти, можливості ознайомитися з ними, зробити 
їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень глави 15 КПК України 
тимчасовий доступ до речей і документів здійс-
нюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, 
постановленої за результатами звернення з кло-
потанням прокурора або слідчого, погодженого 
з прокурором.

Водночас неодноразово в науковій думці підій-
малося питання співвідношення таких проце-
суальних дій, як витребування та отримання речей, 
документів чи копій документів (ч. 2 ст. 93 КПК 
України), тимчасовий доступ до речей чи доку-
ментів (ст. ст. 159–166 КПК України) та обшук 
(ст. 234 КПК України).

У даному випадку в науковій думці присутня 
єдність позиції, що витребування та отримання здій-
снюються на підставі звернення чи рішення слідчого 
або прокурора, а тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів та обшук – на підставі ухвали слідчого судді, 
при цьому витребування речей і документів та тим-
часовий доступ до речей і документів не передбачає 
застосування примусових заходів, оскільки відомо 
місце знаходження та володілець речей і документів, 
на відміну від здійснення обшуку [11, с. 139–140; 
13, с. 342–343; 6, с. 6–7].

Останнім зі способів збирання доказів є одер-
жання доказів на території іноземної держави 
в результаті здійснення міжнародного співробіт-
ництва під час кримінального провадження.

Загальні засади та порядок здійснення між-
народного співробітництва під час криміналь-
ного провадження регулюється розділом ІХ КПК 
України.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 541 КПК України міжна-
родна правова допомога визначається як прове-
дення компетентними органами однієї держави 
процесуальних дій, виконання яких необхідне для 
досудового розслідування, судового розгляду або 
для виконання вироку, ухваленого судом іншої 
держави або міжнародною судовою установою.

Процесуальний порядок міжнародної правової 
допомоги під час проведення процесуальних дій 
регулює глава 43 КПК України, в якій визнача-
ються вимоги до запиту про міжнародну правову 
допомогу та наслідки виконання запиту в інозем-
ній державі.

Висновки з дослідження. Проведене дослі-
дження дозволяє встановити, що виявлення 
та розшук майна, на яке може бути накладено 
арешт, здійснюється способами, визначеними 
в ст. 93 КПК України, зокрема шляхом про-
ведення слідчих (розшукових) дій та неглас-
них слідчих (розшукових) дій, витребування 
та отримання від органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, службових та фізичних 
осіб речей, документів, відомостей, висновків 
експертів, висновків ревізій та актів перевірок, 
проведення інших процесуальних дій, передба-
чених цим Кодексом, та одержання доказів на 
території іноземної держави в результаті здійс-
нення міжнародного співробітництва під час  
кримінального провадження.
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Міжнародне співробітництво оперативних та інших підрозділів правоохоронних  
органів під час протидії злочинам, що вчиняються організованими групами  

і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі
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Аналіз досліджуваної наукової проблематики щодо протидії 
злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними 
організаціями, які сформовані на етнічній основі, наразі зумовлює 
необхідність подальшого дослідження етнічної злочинності в Україні 
та світі загалом. Формування українською державою багатовекторного 
механізму протидії організованим групам і злочинним організаціям, які 
сформовані на етнічній основі, неможливо без розуміння сутності даної 
проблеми, відповідних законодавчо закріплених понять та класифікації 
і виокремлення рис організованої етнічної злочинності, що мають 
важливе практичне значення для роботи правоохоронних органів 
та держави, а головним ефективним фактором такої діяльності 
виступає гарантування безпеки громадянам і цілісності держави 
від злочинних посягань організованих груп та злочинних організацій, 
які сформовані на етнічній основі. Таким чином, для ефективного 
та злагодженого співробітництва правоохоронних органів під 
час протидії злочинам, що вчиняються організованими групами 
і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, необхідна 
обґрунтована концепція такого співробітництва, яка натепер відсутня 
та в перспективі потребує негайного прийняття і реалізації, що покладе 
початок упорядкуванню відносин правоохоронних органів з обміну 
й реалізації інформації, що стосується діяльності як вітчизняних 
злочинних формувань, так і діяльності організованих злочинних груп 
іноземних громадян або тих, що сформувалися на етнічній основі. 
На основі порівняльно-правового дослідження зарубіжного досвіду 
щодо протидії злочинам, що вчиняються організованими групами 
і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, визначено 
можливості запровадження позитивного зарубіжного досвіду в роботу 
правоохоронних органів України. З’ясовано, що значення нашої наукової 
розвідки передусім полягає в тому, щоб на практиці правоохоронним 
органам, які займаються протидією організованим групам та злочинним 
організаціям, які сформовані на етнічній основі, була можливість мати 
уявлення про це негативне явище.
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злочинність, організовані 
групи, які сформовані на 
етнічній основі, злочинні 
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The analysis of the researched scientific problems on counteraction to crimes 
committed by organized groups and criminal organizations, which are formed 
on an ethnic basis, now necessitates further research of ethnic crime in Ukraine 
and the world in general. Formation by the Ukrainian state of a multi-vector 
mechanism of counteraction to organized groups and criminal organizations 
formed on an ethnic basis is impossible without understanding the essence 
of this problem, relevant legally established concepts and classification 
and separation of features of organized ethnic crime that are important for law 
enforcement and the main effective factor in such activities is to guarantee 
the security of citizens and the integrity of the state from criminal encroachments 
of organized groups and criminal organizations that are formed on an ethnic 
basis. Thus, for effective and coordinated cooperation of law enforcement 
agencies in combating crimes committed by organized groups and criminal 
organizations, which are formed on an ethnic basis, a sound concept of such 
cooperation is needed, which is currently absent and in the future requires 
immediate adoption and implementation. streamlining the relations of law 
enforcement agencies on the exchange and sale of information concerning 
the activities of both domestic criminal groups and the activities of organized 
criminal groups of foreign nationals or those formed on an ethnic basis. 
Based on a comparative legal study of foreign experience in combating 
crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on 
an ethnic basis, the possibilities of introducing positive foreign experience in 
the work of law enforcement agencies of Ukraine are identified. It is noted that 
the importance of our scientific intelligence, first of all, is that in practice, law 
enforcement agencies engaged in combating organized groups and criminal 
organizations, which are formed on an ethnic basis, had the opportunity to 
have an idea of this negative phenomenon.

Key words: ethnic crime, 
organized groups that are 
formed on an ethnic basis, 
criminal organizations that 
are formed on an ethnic basis, 
counteraction, interaction, 
cooperation.

Постановка проблеми. Одним із наслід-
ків глобалізації стало посилення криміналізації 
суспільних відносин як на національному, так 
і на міжнародному рівнях [1]. Діяльність етнічних 
злочинних угруповань становить собою одну із 
найбільш небезпечних форм організованої зло-
чинності. За свідченнями фахівців правоохорон-
них органів України, організована злочинність 
має різноплановий характер і проникла у всі 
сфери суспільного життя. Організовані злочинні 
угруповання, що мають тривалий кримінальний 
досвід, на системній основі вчиняють велику 
кількість тяжких злочинів, значна частина яких 

залишається нерозкритою. Як правило, етнічні 
злочинні угруповання мають транснаціональний 
характер, що підвищує рівень їхньої суспільної 
небезпеки та ускладнює їх виявлення [2, с. 191]. 
Нарощування спільних зусиль правоохоронних 
органів під час протидії злочинам, що вчиняються 
організованими групами і злочинними організаці-
ями, які сформовані на етнічній основі, має відбу-
ватися в більш ширшому контексті щодо забезпе-
чення національної безпеки.

Організована злочинність натепер охоплює 
як східну, так і західну півкулі й включає осіб 
з етнічними або культурними зв’язками з Європи, 
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Африки, Азії та Близького Сходу. Крім того, її 
присутність у певній галузі становить значну 
загрозу для національної безпеки у вигляді сер-
йозних наслідків для громадської безпеки, сфери 
охорони здоров’я, демократичних інститутів, еко-
номічної стабільності тощо. Члени організованих 
злочинних груп постійно прагнуть корумпувати 
чиновників як усередині країни, так і за кордоном, 
проникнути на глобальні енергетичні та страте-
гічно матеріальні ринки, які життєво важливі для 
інтересів національної безпеки, а також надають 
матеріально-технічну й іншу підтримку терори-
стам та іноземним розвідувальним службам. Тому 
не дивно, що в кожній країні світу існують спеці-
альні підрозділи, інколи навіть організації право-
охоронної направленості, метою діяльності яких 
є протидія організованій злочинності [3, с. 282].

Відповідно, основним обов’язком правоохо-
ронних органів є швидке розкриття і розсліду-
вання злочинів, що вчиняються організованими 
групами і злочинними організаціями, які сформо-
вані на етнічній основі, що неможливо без ефек-
тивного та злагодженого міжнародного співробіт-
ництва цих органів.

Таким чином, для ефективного та злагодже-
ного співробітництва правоохоронних органів під 
час протидії злочинам, що вчиняються організо-
ваними групами і злочинними організаціями, які 
сформовані на етнічній основі, необхідна обґрун-
тована концепція такого співробітництва, яка сьо-
годні відсутня та в перспективі потребує негай-
ного прийняття і реалізації, що покладе початок 
упорядкуванню відносин правоохоронних органів 
з обміну й реалізації інформації, що стосується 
діяльності як вітчизняних злочинних формувань, 
так і діяльності організованих злочинних груп 
іноземних громадян або тих, що сформувалися на 
етнічній основі.

Теоретичним і практичним проблемам, пов’я-
заним з міжнародним співробітництвом оператив-
них та інших підрозділів правоохоронних органів 
під час протидії злочинам, що вчиняються орга-
нізованими групами і злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі, приділяли 
увагу відомі вітчизняні та зарубіжні вчені в різ-
них галузях, зокрема В.С. Буркаль, А.В. Войці-
ховський, А.А. Глазков, Р.Р. Грень, Є.В. Зозуля, 
О.В. Ілляшенко, О.Г. Кальман, П.М. Каркач, 
Г.В. Кириченко, А.В. Коваленко, О.В. Краснов, 
Я.О. Морозова, С.М. Невмержицький, О.М. Позд-
няков, В.В. Ремський, О.І. Хараберюш, С.В. Чучко, 
С.А. Шепетько. 

Мета статті – проаналізувати стан та дослі-
дити окремі проблемні питання, що виникають 
під час міжнародного співробітництва оператив-
них та інших підрозділів правоохоронних органів 
під час протидії злочинам, що вчиняються орга-

нізованими групами і злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Правильно організована взаємодія правоохорон-
них органів містить значні потенційні можливості 
щодо зменшення кількості нерозкритих злочинів, 
здійснення профілактичних заходів, підви щення 
ефективності правоохоронної діяльності в цілому 
[4, с. 97]. Отже, взаємодія є обов’язковою катего-
рією для успішного здійснення будь-якої спільної 
діяльності. Не є винятком розкриття і розсліду-
вання кримінальних правопорушень, адже ефек-
тивність поєднання сил і засобів правоохоронних 
органів забезпечить найбільш швидке притяг-
нення до відповідальності винних у вчиненні про-
типравного діяння. Протидії злочинам, що вчи-
няються організованими групами і злочинними 
організаціями, які сформовані на етнічній основі, 
також вимагає від відповідних підрозділів право-
охоронних органів спільних заходів і проведення 
процесуальних дій [5, с. 267].

Стаття 5-1 Закону України «Про оператив-
но-розшукову діяльність» визначає міжнародне 
співробітництво у сфері оперативно-розшукової 
діяльності так: «Співробітництво у сфері опера-
тивно-розшукової діяльності між міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої 
влади, державними органами, до складу яких вхо-
дять оперативні підрозділи, визначені у статті 5 
цього Закону, та правоохоронними і спеціальними 
службами інших держав, які мають у своєму 
складі відповідні підрозділи, а також з міжнарод-
ними правоохоронними організаціями, здійсню-
ється відповідно до законодавства України, між-
народних договорів України, а також установчих 
актів та правил міжнародних правоохоронних 
організацій, членом яких є Україна» [6].

Важливим документом виступає також Стра-
тегія розвитку Міністерства внутрішніх справ 
України до 2020 р. [7]. Цей документ приділяє 
досить багато уваги саме взаємодії різних струк-
тур і відомств поліції під час запобігання та проти-
дії злочинності, зокрема в міжнародному аспекті 
(тісна робота з Інтерполом). Зазначена Стратегія 
пропонує підвищити ефективність роботи і вза-
ємодії всіх підрозділів МВС через максимальне 
використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, а також через створення відповідних 
механізмів взаємодії сучасного зразка, взявши за 
основу міжнародний досвід [8, с. 52].

Організаційні форми взаємодії оперативних 
підрозділів правоохоронних органів України 
передбачені спільними відомчими нормативними 
актами МВС, СБУ, ДМСУ, ДПСУ, ДПтСУ або 
витікають з їхніх вимог. Згідно зі статтею 7 Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
оперативні підрозділи зобов’язані здійснювати 
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взаємодію між собою та іншими правоохорон-
ними органами, в тому числі відповідними орга-
нами іноземних держав та міжнародними антите-
рористичними організаціями, з метою швидкого 
і повного попередження, виявлення та припи-
нення злочинів [9, с. 100].

Отже, етнічна злочинність на сучасному етапі 
розвитку суспільства становить надзвичайно сер-
йозну небезпеку для його подальшого розвитку. 
Вийшовши за межі кордонів певної держави, зло-
чинність набула небезпечного транснаціональ-
ного характеру. Сьогодні уряду будь-якої держави 
(незалежно від засобів і ресурсів, якими вона 
володіє) украй складно вживати заходів, що ефек-
тивні для боротьби з транснаціональною організо-
ваною злочинністю, не вдаючись до тієї або іншої 
форми міжнародного співробітництва. Усі країни 
світу повинні усвідомлювати, що жодна з них не 
захищена від зіткнення із транснаціональною зло-
чинністю. Саме тому в сучасному міжнародному 
праві боротьба зі злочинністю належить до пріо-
ритетних напрямів міжнародного співробітництва 
всіх держав і зумовлена необхідністю взаємодії 
держав у цій важливій справі [10].

Враховуючи те, що Україна стала об’єктом 
зростаючої зацікавленості міжнародних зло-
чинних угруповань (зокрема, у сферах відми-
вання «брудних» грошей, незаконної міграції, 
торгівлі людьми, зброєю, небезпечними мате-
ріалами, наркотичними речовинами тощо), то 
вирішення Україною важливих соціально-еконо-
мічних, політичних та інших завдань практично 
неможливо без її участі в міжнародному співро-
бітництві в боротьбі зі злочинністю, в діяльно-
сті міжнародних правоохоронних організацій. 
З огляду на це участь нашої держави в міжна-
родній співпраці у галузі протидії злочинності, 
на основі норм і принципів міжнародного права 
є досить важливою. Цілком зрозуміло, що таке 
співробітництво України з країнами світу, між-
народними організаціями є вагомою умовою 
успішного вирішення багатьох проблем не лише 
зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного, 
а й внутрішнього характеру [10].

Організовані групи і злочинні організації, які 
сформовані на етнічній основі, мають злочинні 
зв’язки в різних державах, тому міжнародне спів-
робітництво являється ефективним засобом про-
тидії таким групам.

Слід визнати, що міжнародне співробітництво 
правоохоронних органів України та інших євро-
пейських держав у сфері протидії злочинам, що 
вчиняються організованими групами і злочин-
ними організаціями, які сформовані на етнічній 
основі, є вкрай важливим і повинно бути чітко 
скоординованим, зокрема з питань правового 
використання підсистем та розробки нових на 

міждержавному рівні, що дозволить надалі під-
вищити рівень протидії злочинам, що вчиняються 
організованими групами і злочинними організаці-
ями, які сформовані на етнічній основі, та більш 
ефективно вирішити дану проблему [11].

У свою чергу міжнародне співробітництво 
в боротьбі зі злочинністю як напрям кримінальної 
політики держави має різні аспекти, серед яких 
можна зазначити інформаційно-аналітичний, 
організаційно-правовий, методичний та ресурс-
ний аспекти [12, с. 65].

Щодо міжнародної взаємодії правоохоронних 
органів, то тут існує спільний наказ Міністерства 
внутрішніх справ України, Генеральної прокура-
тури України, Служби безпеки України, Держав-
ної фіскальної служби України «Про затвердження 
Інструкції та порядок використання правоохо-
ронними органами можливостей НЦБ Інтерполу 
в Україні в попередженні, розкритті та розслі-
дуванні злочинів», котрим із ціллю покращення 
співпраці правоохоронних органів України з пра-
воохоронними департаментами іноземних держав 
у рамках Міжнародної організації криміналь-
ної поліції Інтерполу встановлено шляхи їхньої 
співпраці щодо підвищення якості боротьби 
з криміналітетом. Ця вищевказана Інструкція була 
розроблена відповідно до нормативно-правової 
бази України, яка дає можливість співпрацювати 
Національному Центральному бюро Інтерполу 
України з Генеральним секретаріатом Інтерполу 
зарубіжних держав щодо розкриття та розсліду-
вання злочинів, які виходять за межі України не 
тільки кримінального спрямування але й еконо-
мічного [13].

Щодо практичних контактів наших слідчих 
та оперативних співробітників з країнами даль-
нього і ближнього зарубіжжя для міжнародного 
співробітництва у протидії злочинності, то станом 
на 2016 р. діє 40 двосторонніх договорів з усіма 
республіками колишнього СРСР, Польщею, США, 
Канадою, Бразилію та ін. Крім того, налічується 
близько 50-ти міжвідомчих договорів, які є право-
вою основою переважно для реалізації криміналь-
но-процесуальних заходів боротьби зі злочинні-
стю. Щодо міжнародного співробітництва у сфері 
оперативно-розшукової діяльності, то найбільш 
ефективно воно здійснюється з державами СНД. 
Надійними партнерами у вирішенні цієї проблеми 
є Інтерпол та Європол – це організації, які змо-
жуть надати реальну допомогу. Відповідно до цих 
документів сторони для запровадження заходів 
з протидії організованій злочинності співпрацю-
ють, що відбувається в таких формах, як: а) пере-
дача оперативно-розшукової інформації щодо 
осіб, що причетні до міждержавної злочинності 
(80%); б) проведення за запитами розшукових 
заходів та процесуальних дій щодо справ про зло-
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чини, що пов’язані з ОЗГ, які мають міждержавні 
зв’язки (65%); в) проведення погоджених заходів 
(операцій) із перекриття каналів переправлення 
наркотиків (88%); г) використання технічних засо-
бів з виявлення та припинення легалізації коштів, 
що отримані внаслідок злочинної діяльності тощо 
(45%). Міждержавна угода є універсальною фор-
мою такої взаємодії [14, с. 180].

Згідно із Законом України «Про основи наці-
ональної безпеки України» «поширення коруп-
ції в органах державної влади, зрощення бізнесу 
і політики, організованої злочинної діяльності» 
є однією із загроз у сфері державної безпеки [15, 
ст. 7]. У тому самому Законі основними напря-
мами державної політики у сфері державної без-
пеки названо такі:

− зосередження ресурсів і посилення коорди-
нації діяльності правоохоронних, розві дувальних 
і контррозвідувальних органів України для 
боротьби з організованою злочинні стю й нар-
кобізнесом;

− участь України в міжнародному співробіт-
ництві у сфері боротьби з міжнародною злочин-
ністю, тероризмом, наркобізнесом, нелегальною 
міграцією [15, ст. 8].

Для протидії вищевказаним злочинам важ-
ливою є співпраця між органами правосуддя 
на національному, європейському (EUROPOL, 
FRONTEX, OLAF, ОБСЄ, Рада Європи) та міжна-
родному рівнях (INTERPOL, FATF, ООН). Поміж 
іншого, така співпраця спрямована на розвиток 
обміну інформацією, засобами зв’язку, а також 
сучасними методами та засобами розслідування 
кримінальних правопорушень, що вчиняються 
у складі організованих груп і злочинних організа-
цій [16, c. 24; 17, c. 177].

Така взаємодія може здійснюватися й з компе-
тентними суб’єктами міжнародного права (Інтер-
пол, Європол та ін.). Для прикладу, можна від-
значити взаємодію вітчизняних правоохоронних 
інституцій з Європолом. Загалом, ця взаємодія 
зводиться до таких видів напрямів її здійснення, 
як: 1) обмін інформацією (відповідно до наці-
онального законодавства держав – членів ЄС) 
між офіцерами зв’язку Європолу (ELOs) кожної 
з країн; 2) реалізація відповідних заходів націо-
нальними поліцейськими органами за допомо-
гою оперативного аналізу інформації; 3) підго-
товка стратегічних рапортів (оцінювання загрози 
зростання кількості злочинів) і аналіз криміналь-
ної активності на підставі інформації, наданої 
державами – членами ЄС, зібраної самим Європо-
лом або отриманої з інших джерел; 4) проведення 
експертизи й технічної підтримки розслідувань 
та поліцейських операцій у межах ЄС під контр-
олем і за відповідальності зацікавлених держав; 
5) розвиток аналітичних поліцейських підрозділів 

і гармонізації методів ведення слідства в держа-
вах – членах ЄС [18, с. 128–129].

Серед факторів, що знижують дієвість заходів 
протидії транснаціональній економічній злочин-
ності, необхідно вказати і відсутність всеохоплю-
ючої взаємодії держав на цьому напрямі, а також 
недостатньо ефективне використання можли-
востей спеціальних наднаціональних правоохо-
ронних структур (Інтерпол, Європол, Євроюст) 
[19]. Робочий апарат Укрбюро Інтерполу є центром 
координації й забезпечення взаємодії правоохо-
ронних та інших органів державної влади України 
з компетентними органами іноземних держав 
з питань, що належать до сфери діяльності Інтер-
полу та Європолу [20]. Іншими словами, взаємодія 
між правоохоронними органами та Інтерполом 
і Європолом безпосередньо спрямовано на обмін 
інформацією, що може виражатися у формі інфор-
маційно-аналітичного співробітництва, інформа-
ційно-оперативного та інформаційно-правового 
забезпечення. Взаємодія оперативних підрозді-
лів органів внутрішніх справ України з органами 
та службами зарубіжних держав щодо вирішення 
питань боротьби зі злочинністю, що має тран-
снаціональний характер або виходить за межі 
країни, здійснюється тільки через Національне 
центральне бюро Інтерполу. При цьому необхідно 
звернути увагу на те, що правоохоронні відомства 
країн, з якими наша держава має спільний кордон, 
також визначають, що однією з найбільш ефек-
тивних форм забезпечення практичної взаємодії 
правоохоронних органів із зарубіжними партне-
рами в боротьбі зі злочинністю (особливо органі-
зованою, незаконним оборотом наркотиків, зброї 
і культурних цінностей, економічними злочи-
нами) є інститут представників правоохоронних 
органів, що працюють на постійній основі в іно-
земних державах («поліцейські аташе»), який має 
значний розвиток у світі [12].

Сьогодні, крім держав-членів Європейського 
Союзу, за двосторонніми стратегічними та опе-
ративними угодами Європол співпрацює також 
із Канадою, США, Ісландією, Норвегією, Росією, 
Швейцарією, Туреччиною, Албанією, Боснією 
і Герцеговиною, Хорватією, Македонією, Мол-
довою й такими міжнародними організаціями, 
як Європейський банк розвитку та заощаджень, 
Міжнародна організація кримінальної поліції 
(Інтерпол), Всесвітня митна організація (WCO) 
та Європейський центр контролю за наркотиками 
і наркоманією (EMCDDA) [21].

Натепер вагомою перешкодою для розвитку 
транскордонного співробітництва залишається 
неузгодженість вітчизняного законодавства 
у сфері комплексної взаємодії правоохоронних 
органів у боротьбі з організованою злочинністю. 
Це проявляється в застарілості окремих правових 
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норм підзаконних нормативно-правових актів, 
які регулюють порядок координації правоохорон-
них органів, а також у відсутності систематич-
ного комплексного обміну інформацією в режимі 
реального часу як між суб’єктами боротьби з орга-
нізованою злочинністю, так й іншими органами 
державної влади та громадськими інституціями. 
Така ситуація негативно впливає на кількісні 
та якісні показники діяльності суб’єктів, які здій-
снюють боротьбу з організованою злочинністю, 
а також на оцінку їхньої діяльності з боку громад-
ського суспільства [22, с. 103].

Наступним, не менш важливим напрямом взає-
модії на глобальному (універсальному) рівні, який 
сформувався саме в новітню історію української 
державності, є співпраця правоохоронних органів 
України зі спеціальними інституціями ООН, які 
ведуть боротьбу з транснаціональними формами 
організованої злочинності [12].

Їх проведення дозволило суттєво поліпшити 
стан боротьби з міжнародним криміналом етніч-
ної спрямованості. Окрім країн-учасниць СНД, 
країн Європи, МВС України розвивало міжна-
родне співробітництво з правоохоронними орга-
нами США. Співпраця правоохоронних органів 
України та Сполучених Штатів Америки регла-
ментована Меморандумом про взаєморозуміння 
між Урядами обох держав щодо допомоги з пра-
воохоронних питань, який був підписаний ще 
у 2002 році. Відповідно до положень Меморан-
думу в Україні створено програмно-технічну інф-
раструктуру для забезпечення оперативно-розшу-
кової діяльності підрозділів Міністерства. Крім 
того, було проведено навчальні тренінги з під-
готовки фахівців у сфері внутрішньої безпеки 
та боротьби з корупцією [12, с. 392].

Серед інших практичних здобутків співпраці – 
організоване з ініціативи Департаменту юстиції 
США у Вашингтоні систематичне навчання груп 
керівників структурних підрозділів МВС, СБУ, 
Генпрокуратури України. Також було розроблено 
єдину правову інформаційну систему в Укра-
їні, проводиться цілеспрямована робота щодо 
вивчення досвіду ФБР США щодо створення 
спільних (з Росією та Італією) робочих груп із 
розслідування діяльності й забезпечення взаємо-
дії для ліквідації транснаціональних мафіозних 
злочинних угруповань [12, с. 221].

Загальновизнаною і важливою формою співро-
бітництва, налагодження контактів у рамках Між-
народної організації кримінальної поліції стала 
участь у конференціях, нарадах, симпозіумах, які 
провадяться Генеральним секретаріатом органі-
зації за різними напрямами боротьби зі злочин-
ністю. Протягом усього періоду співпраці пред-
ставники правоохоронних органів України беруть 
активну участь у цих заходах. Результатом участі 

працівників апарату НЦБ у конференціях стало 
створення у вересні 1997 р. на базі НЦБ наці-
онального консультативного пункту з проблем 
комп’ютерних злочинів, завдяки чому з’явилася 
можливість більш оперативно, професійно, ква-
ліфіковано виробляти як стратегію, так і тактичні 
прийоми боротьби з цим видом злочинності, що 
є реальною загрозою для економіки, фінансової 
і банківської систем української держави [23; 12].

У рамках Співдружності Незалежних Держав 
(СНД) створені й активно функціонують два коор-
динаційних центру боротьби зі злочинністю. Це 
Бюро з координації боротьби з організованою зло-
чинністю та іншими небезпечними видами зло-
чинів на території держав Співдружності і Рада 
міністрів внутрішніх справ держав – учасниць 
Співдружності. Пріоритетними напрямами діяль-
ності є:

– надання правової допомоги в кримінальних 
справах та оперативне супроводження розсліду-
ваних кримінальних справ;

– сприяння встановленню, затриманню та екс-
традиції злочинців, розшукуваних на міждержав-
ному рівні;

– організація забезпечення одноразових комп-
лексних операцій, оперативно-профілактичних 
заходів з актуальних напрямів боротьби зі злочин-
ністю [24; 25].

Успішно розвивається співробітництво україн-
ської сторони з Міжнародною організацією з мігра-
ції, провідна роль в якому належить Міністерству 
внутрішніх справ. У цьому напрямі МВС України 
разом із Державною прикордонною службою 
України (ДПСУ) налагодило активну співпрацю 
з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та її 
представництвом в Україні. Основними напрямами 
співпраці є впровадження найкращого досвіду 
у сфері центрів тимчасового перебування інозем-
ців та у сфері захисту прав мігрантів за допомогою 
створення спільних механізмів контролю за умо-
вами проживання, надання гуманітарної допомоги 
та поліпшення доступу мігрантів до кваліфікова-
них медичних, правових, перекладацьких та інших 
соціальних послуг [26; 12].

Необхідно зауважити, що міжнародне співро-
бітництво України зводиться не лише до здійс-
нення практичних заходів для розкриття злочину, 
розшуку і видачі злочинців зацікавленій дер-
жаві. Важливим чинником ефективної протидії 
будь-яким проявам злочинності є налагодження 
співпраці між державами щодо обміну досвідом; 
проведення наукових досліджень; надання про-
фесійно-технічної допомоги; обміну й навчання 
фахівців у міжнародних і національних центрах 
тощо [10].

Отже, основними формами міжнародної співп-
раці з виявлення зазначених злочинів та осіб, які 
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входять у склад ОЗГ, є: обмін оперативно-розшу-
ковою та іншою правовою інформацією в основі 
направлення та виконання запитів і повідомлень 
щодо членів злочинних груп та способів учинення 
контрабанди; спільне проведення спеціальних опе-
рацій типу «Канал» і міжнародних контрольованих 
постачань з перекриття наркотрафіків; проведення 
заходів із профілактики міжнародного наркобіз-
несу; оголошення розшуку членів ОЗГ на основі 
міждержавних договорів з виконання персональ-
них звернень до держави-партнера; розроблення 
проблем з вивчення та аналізу детермінантів, які 
спонукають учинення міжнародних наркозлочинів 
та запровадження заходів їх усунення; організація 
спільних навчань з проведення міжнародних 138-
ми контрольованих постачань наркотичних засо-
бів, а також обмін досвідом роботи поліцейських 
та інших органів у протидії наркобізнесу.

У підсумку необхідно відзначити, що міжна-
родна взаємодія правоохоронних органів під час 
протидії злочинам, які вчиняються організова-
ними групами і злочинними організаціями, котрі 
сформовані на етнічній основі, вимагає актив-
ної співпраці, вдосконалення правового регулю-
вання, постійного обміну інформацією, пошуку 
найбільш раціональних форм та їх впровадження 
в практичну діяльність, а також детального комп-
лексного наукового дослідження.

Висновки. Підбиваючи підсумок, треба вка-
зати, що серед опитаних респондентів оператив-
них працівників 61% з них вважають, що взаємо-
дія з іншими оперативними підрозділами повинна 
здійснюватися шляхом обміну оперативною 
інформацією, 31% – шляхом спільного аналізу 
оперативної інформації, 27% – спільного плану 
оперативних заходів, 50% – спільного проведення 
оперативних заходів. А також для усунення існу-
ючих недоліків щодо взаємодії правоохоронних 
органів з протидії злочинам, що вчиняються орга-
нізованими групами і злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі, необхідно:

– створити на законодавчому рівні дійсно робо-
чий координа ційний орган (спеціальний підроз-
діл), який би ефективно і цілеспрямовано займався 
організацією взаємодії між правоохоронними орга-
нами з протидії злочинам, що вчиняються органі-
зованими групами і злочинними організаціями, які 
сформовані на етнічній основі. За результатами 
анкетування 79% опитаних – за створення відпо-
відного підрозділу в структурі МВС;

– розробити та прийняти спеціальний єдиний 
нормативний акт, який би регламентував питання 
взаємодії між правоохоронними органами під 

час протидії злочинам, що вчиняються організо-
ваними групами і злочинними організаціями, які 
сформовані на етнічній основі, та визначив би 
конкретну відповідальність кожного із суб’єктів 
за неналежне його виконання. Серед опитаних 
96% вважають, що у відомчих нормативних актах 
узагалі не визначений такий порядок взаємодії 
підроз ділів правоохоронних органів, а 91% рес-
пондентів – за прийняття концептуальної про-
грами щодо протидії злочинам, що вчиняються 
організованими групами і злочинними органі-
заціями, які сформовані на етнічній основі, яка 
передбачала би стратегію, засоби та координацію 
зусиль у цій справі;

– проводити сумісний аналіз оперативної 
обстановки з наступним інформуванням суб’єктів 
взаємодії один одного з метою прийняття своє-
часних рішень відносно ефективної протидії най-
більш резонансним злочинам та розшуку злочин-
ців;

– організовувати наукові конференції, «круглі 
столи», семінари з метою висвітлення на науко-
вій основі проблем, які мають місце в наш час 
з питання взаємодії між правоохоронними орга-
нами протидії злочинам, що вчиняються організо-
ваними групами і злочинними організаціями, які 
сформовані на етнічній основі, та підготовка на 
цій основі методичних рекомендацій з удоскона-
лення цього питання для практичних працівників;

– необхідне взаємне використання можли-
востей правоохоронних органів для підвищення 
професійної кваліфікації працівників, а особливо 
створення спеціальних курсів у рамках перепід-
готовки та підвищення кваліфікації працівників 
слідчих органів та оперативних підрозділів Наці-
ональної поліції України (МВС), СБУ, ДМС тощо.

– налагодити взаємодію оперативних працівни-
ків та слідчих у процесі запобігання, виявлення, 
припинення та розслідування кримінальних право-
порушень, яка має не альтернативний, а обов’язко-
вий характер. Це пояснюється тим, що в сучасних 
умовах неможливе швидке та повне попередження, 
виявлення, припинення більшості тяжких злочинів 
без застосування ОРЗ і спеціальних методів;

– процес взаємодії оперативних підрозділів 
МВС України з іншими підрозділами та службами 
під час попередження, розкриття та розслідування 
злочинів являє собою регламентований законами 
та підзаконними нормативними актами комплекс 
заходів з ефективного використання наявних сил, 
засобів та методів оперативно-розшукового та про-
цесуального характеру й процесуального закрі-
плення їхніх результатів.
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