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РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА; 
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

УДК 340.12                                                                                 DOI https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-3-01

Inconsistency of the category “right to death” from the position of medical ethics

Horielova V. Yu.
“KROK” University,  
Tabirna str., 30-32, Kyiv, Ukraine
saxara_@bigmir.net

The article is devoted to the study of the ethical and legal category 
of “right to die” or “euthanasia”. The concept of euthanasia is revealed. 
Ukrainian legislation, as well as international legal acts and decisions 
of the European Court of Human Rights, are analyzed. The article 
examines the following questions: whether the status of a doctor can 
be extended from a “lifesaver” to a “death guide” and whether all this 
is consistent with the proclaimed human rights today. The article also 
analyzes foreign experience in the use of euthanasia: the conclusions 
of leading doctors, religious organizations, psychologists, lawyers 
and more. An analysis of international human rights law suggests that 
the category of “right to die” or “right to end one’s life” does not exist. 
Similarly, in these documents, there is no category of “the right to 
a dignified death”, which is embedded in the core of the plan of euthanasia 
by supporters of its legalization. The case-law of The European Court 
of Human Rights has shown that the assistance of a doctor in committing 
suicide is an immoral phenomenon, as the European legal community has 
repeatedly emphasized that the European Convention on Human Rights 
cannot be interpreted as distorting its content. the right of a person to 
death. In any case, the rule of law must not only refrain from actions 
that violate the right to human life, but also create all the conditions 
for maintaining and protecting the right to life of everyone. The article 
lists the threats to man and society posed by euthanasia, which leads to 
the conclusion that in the case of complete legalization of euthanasia, 
it will become, above all, a moral evil. The article concludes that 
the moral side of the application and legalization of the “right to die” 
or euthanasia is unacceptable, and a positive attitude towards euthanasia 
can be interesting only in a society that prioritizes the material and does 
not consider human life the highest value. The paper emphasizes that 
despite all current theses on the humanity of euthanasia, in the case of its 
legalization in Ukraine there will always be a possibility of evasion 
of the letter of the law, because there are fears that the doctor, in this 
case, becomes a judge, for what is the final word in the choice to stop 
unnecessary suffering and grant the right to die.

Key words:
right to die, euthanasia, life, 
medical activity, medical ethics
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Суперечливість категорії «право на смерть» з позиції медичної етики

Горєлова В. Ю.
Університет економіки та права «КРОК»,  
Київ, вул. Табірна 30-33
saxara_@bigmir.net

Стаття присвячена дослідженню етично-правової категорії «право на 
смерть» або «евтаназії». Розкрито поняття евтаназії. Проаналізовано 
українське законодавство, а також міжнародно-правовові акти та рішення 
Європейського суду з прав людини. В статті досліджені такі питання: чи 
може бути розширено статус лікаря від «рятувальника життя» до «провідника 
смерті» та чи погоджується все це з проголошеними на цей час правами 
людини. В статті проаналізовано також зарубіжний досвід застосування 
евтаназії: висновки провідних лікарів, релігійних організацій, психологів, 
юристів тощо. Аналіз міжнародних правових актів, які стосуються прав 
людини, дає підстави стверджувати, що категоріїї «право на смерть» або 
категорії «право людини на закінчення власного життя» не існує. Так само 
у вказаних документах немає категорії «права на гідну смерть», яка фактично 
вкладається в серцевину замислу евтаназії прибічниками її легалізації. 
Доведено на прикладі практики рішень Європейского суду з прав людини 
положення про те, що допомога лікаря у здійсненні самогубства є аморальним 
явищем, адже Європейська правова спільнота неоднаразово наголошувала 
на тому, що Європейська конвенція з прав людини не може без спотворення її 
змісту бути витлумачена як надання права особі на смерть. Будь-яка правова 
держава повинна не лише утримуватися від дій, порушуючих право на життя 
людини, а й здійснювати всі умови для підтримання та захисту права на 
життя кожного. В статті наводиться перелік загроз для людини та суспільства, 
який несе евтаназія, що приводить до висновку, що в разі повної легалізації 
евтаназії вона стане передусім моральним злом. У статті робиться висновок, 
що моральний бік застосування та легалізації «права на смерть» або 
евтаназії є неприйнятним, а позитивне ставлення до евтаназії може бути 
цікавим лише у тому суспільстві, яке ставить пріоритетним матеріальне і не 
вважає життя людини вищою цінностю. У роботі наголошено на тому, що 
попри всі наявні сьогодні тези щодо гумінності ефтаназії, у разі її легалізації 
в Україні буде завжди існувати ймовірність ухилення від букви закону, 
адже є побоювання стосовно того, що лікар у такому разі перетворюється 
на суддю, за яким залишається остаточний вибір – зупинення непотрібних 
страждань та надання права на смерть.

Ключові слова: 
право на смерть, евтаназія, 
життя, медична діяльність, 
медична етика

Formulation of the problem. The problem 
of “easy death” or “euthanasia” is relevant 
and attracts the attention not only of the world medical 
community, psychologists but also lawyers. The 
problem of the moral and legal nature of euthanasia is 
gaining the most discussion. Euthanasia is considered 
as a humane way of medical solution to the problem 
of death, which is actualized under the influence, first, 
of scientific and technical achievements in medical 
practice; secondly, the general moral decline.

Analysis of recent research and publications. 
Scientists VK devoted their research to the problem 
of euthanasia. Gryshchuk, O.A. Miroshnichenko, 

Antonio G. Spagnolo, Willem Distillment, etc. The 
paper examines Ukrainian legislation as well as 
international legal acts, decisions of The European 
Court of Human Rights and the experience of leading 
European doctors.

Part of the general problem has not been solved 
previously. Even though euthanasia is prohibited in 
Ukrainian legislation, and the obligation of doctors 
to save the patient’s life in any case, the problem 
of “for” and “against” euthanasia remains relevant 
in connection with the latest advances in medicine 
and significant social decline, often called euthanasia 
a way to “solve the problem of death”. This issue 
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requires a detailed analysis, as the possibility 
of euthanasia is on the verge of moral and legal.

Formulating the goals of the articles an analysis 
of the moral and legal problem of euthanasia today.

Presentation of the main research material. 
The word “euthanasia” (from the ancient Greek – 
“good death”) was used to denote the valiant death 
for the fatherland on the battlefield and was directly 
borrowed by the philosopher Francis Bacon (1561–
1626), who used it in his work “On the dignity 
and multiplication of science” (1623) as a medical 
term, the meaning of which was the intention to 
alleviate the unbearable pain and suffering of incurable 
people, indicating that euthanasia is already happiness 
for them. In the universe, today the word “euthanasia” 
is known as the intentional cessation of life of a person 
suffering from an incurable disease that causes 
him excruciating pain with painless medication. 
Euthanasia was recognized as a “crime against life” 
by the Congregation for the Doctrine of the Faith 
in the “Declaration on Euthanasia” of May 5, 1980, 
which states that that euthanasia is “charity killing” 
to put an end to extreme suffering. Euthanasia in this 
document also recognizes “an act or omission, as in 
itself or intentionally leads to death, to eliminate all 
suffering” [1]. A very similar definition of euthanasia 
is contained in Ukrainian legislation, where euthanasia 
is the deliberate acceleration of death or death 
of a terminally ill patient in order to end his suffering 
(Article 52 of the Law of Ukraine “Fundamentals 
of Ukrainian legislation on health care”) [2].

In legal terms, euthanasia is considered murder 
in Ukraine, although no article of the Criminal 
Code of Ukraine explicitly classifies such an act, 
but the request or consent of the victim to deprive 
him of his life does not release the perpetrator 
from criminal liability for premeditated murder 
(Article 115 of the Criminal Code of Ukraine) [3], 
and therefore the legislator automatically classifies 
euthanasia as an immoral act. In accordance with  
Part 4 of Art. 281 of the Civil code of Ukraine the right 
to life is confirmed by a prohibition in satisfaction 
of persuasions of the patient about the termination 
of his life [4]. According to Art. 52 Fundamentals 
of the legislation of Ukraine on health care 
euthanasia is prohibited in Ukraine and medical 
workers are obliged to provide full medical care to 
a patient who is in a critical condition for life [2]. 
Which is fully consistent with the moral principles 
of ancient physicians, because everyone knows 
the oath of Hippocrates “do not give anyone a mortal 
at his request” and “do not show anyone the way to 
such a plan” [5]. However, today, in some countries, 
euthanasia is legalized, for example, the Netherlands 
and Belgium (since 2002), Switzerland, four 
US states, Luxembourg (since 2009), Canada 
and others. And according to researchers, such laws 

have caused a significant increase in the number 
of cases of “voluntary death” in the Netherlands, 
calling the situation “out of control” [6]. In addition, 
the public is aware of a letter from Dr Willem 
Distillment, who headed the state commission 
on euthanasia in Belgium, in which he assures 
that that doctors and nurses have great doubts 
and fears about providing adequate medication 
and dosing it to alleviate the patient’s suffering, 
which can be misinterpreted as an attempt to speed 
up the process of dying. In addition, according to 
his observations, often relatives of incurable people 
want euthanasia, rather than terminally ill [7]. Also 
known as the speech of Dutch academician Theo 
Boer, who acknowledged the erroneous introduction 
of euthanasia in medical activities warns countries 
where euthanasia is not yet legalized: “do not make 
our mistake! When a genius comes out of a bottle, 
it is impossible to return it” [8, p. 932]. Also known 
as the speech of Dutch academician Theo Boer, 
who acknowledged the erroneous introduction 
of euthanasia in medical activities warns countries 
where euthanasia is not yet legalized: “do not make 
our mistake! When a genius comes out of a bottle, 
it is impossible to return it” [8, p. 932]. Also known 
as the speech of Dutch academician Theo Boer, 
who acknowledged the erroneous introduction 
of euthanasia in medical activities warns countries 
where euthanasia is not yet legalized: “do not make 
our mistake! When a genius comes out of a bottle, it 
is impossible to return it” [8, p. 932].

The statement of scientists, according to which 
the purpose of doctors is to serve man in the sense 
of treatment, to support life and not to sow death, 
because “death has never been a medical act” [9, p. 53] 
is seen as appropriate.

The position of the supporters of the legalization 
of euthanasia is clear, but under the seeming humane 
cover of “alleviating suffering” are materialist views 
on life, the belief that human existence should be 
assessed based on general usefulness and ability to 
work. This position leads to the logical conclusion 
that a worthy person is only a healthy and efficient 
person, and that society should consist of such 
“worthy people” After all, it is the term “worthy 
of death” is made at the heart of the plan of euthanasia. 
We fully support scholars in this regard, who believe 
that the reference to the term “dignity” in relation 
to euthanasia is incorrect, because to say that you 
lose your dignity in a state of great vulnerability 
is a deception of terms, as well as semantic theft. 
Dignity can never be lost because it is the intrinsic 
value of every human being, no matter how humble 
and fragile she was at the end of her life” [8, p. 930]. 
Thus, the position of proponents of euthanasia 
coincides with the perception of man as a set of cells 
that work harmoniously with each other, like a perfect 
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mechanism, which in case of failure is repaired and, 
after a cycle of work, neutralized.

Despite all the current theses “for” and “against” 
the legality and humanity of euthanasia, in this 
case, there will always be a possibility of evasion 
of the letter of the law, because the doctor, in this 
case, becomes a judge, according to which the final 
word in choosing the least evil”.

As for international standards in the field of human 
rights to life, the construction of “the right to end one’s 
life” or the right to a “dignified death” does not exist. 
Thus, any state governed by the rule of law must not 
only refrain from actions that violate the right to human 
life, but also create all the conditions for maintaining 
and protecting the right to life of everyone.

With regard to the identification of the right to life 
and the right to end it, the European Court of Human 
Rights has repeatedly emphasized in its judgments 
that the European Convention on Human Rights in 
matters of the right to life "cannot, without distortion, 
be construed as a diametrically opposite right. to live -  
the right to die. And the right to life, according to 
the European Court of Human Rights, also “does not 
create the right in the sense of giving a person the right 
to choose death over life”. In those countries where 
euthanasia is now legalized, its use is not without 
its problems, which the Human Rights Committee 
has expressed concern, calling the use of euthanasia 
as an aid to suicide and called for “reviewing this 
legislation in the light of the Covenant on the Right 
to Life” [10]. By the way, Art. 6 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights defines only 
the right to life as an inalienable right of everyone, 
protected by law and emphasizes that no one can be 
arbitrarily deprived of life [11]. The inalienable right 
to life is also asserted in Article 6 of the Convention on 
the Rights of the Child [12], Art. 10 of the Convention 
for the Protection of the Rights of Persons with 
Disabilities [13] and nowhere in these documents is 
the right to die mentioned. Thus, instead of recognizing 
the “right to die” UN treaties indirectly reject 
the notion, including strong protections for the sick, 
disabled, and the elderly, who most often suffer 
from the legalization of euthanasia and suicide. For 
example, Article 23 of the Convention on the Rights 
of the Child recognizes that “a mentally or physically 
ill child must live a full and dignified life, in conditions 
which ensure his or her dignity, promote independence 
and promote active participation in the community” 
[12]. There is not even a hint of the “right to die” 
in any of the international legal acts, such as 
the Universal Declaration of Human Rights (1948), 
the Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide (1948), the International 
Covenant on Civil and Political Rights. Law (1966), 
Charter of Fundamental Rights of the European Slime 
(2000), International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights, American Convention on Human 
Rights, African Charter on Human and Peoples’ 
Rights, Convention on the Rights of the Child, 
Framework Convention for the Protection of National 
Minorities, European Convention on the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities,

Fully supporting the recognition of human 
dignity and privacy, the Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe recommends that States 
“respect and protect the dignity of the terminally ill 
or dying in all respects”, supporting the prohibition 
of the intentional taking of the life of the terminally 
ill or dying. In the case of Sanles Sanles v. Spain, The 
Court considers it important to note from the outset 
that there is no need to rule on the existence or absence 
of the right to a dignified death in the Convention 
[14]. In the case of case of gross v. Switzerland “The 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
recommended” respecting and protecting the dignity 
of the terminally ill or dying in all respects “and 
recommended support for a ban on the deliberate 
taking of the life of a terminally ill or dying 
person, and the Assembly stated: “euthanasia, in 
the sense of premeditated murder as an act or omission 
of a dependent person or in the case of an alleged 
benefit should always be prohibited” [15]. The 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
“Recommendations 14/8 (1999)” On the protection 
of the human rights and dignity of terminally ill 
and dying “emphasizes that deprivation of life 
of incurable people is like execution” [16, p. 57]. 
After all, medical care for terminally ill patients 
should be improved and refined from diagnosis to 
the death of the patient. Such care should be adapted 
to human needs, including, in addition to medical 
care, psychological and spiritual services, as already 
stated by the World Health Organization [17]. The 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
“Recommendations 14/8 (1999)” On the protection 
of the human rights and dignity of terminally ill 
and dying “emphasizes that deprivation of life 
of incurable people is like execution” [16, p. 57]. 
After all, medical care for terminally ill patients 
should be improved and refined from diagnosis to 
the death of the patient. Such care should be adapted 
to human needs, including, in addition to medical 
care, psychological and spiritual services, as already 
stated by the World Health Organization [17]. The 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
“Recommendations 14/8 (1999)” On the protection 
of the human rights and dignity of terminally ill 
and dying “emphasizes that deprivation of life 
of incurable people is like execution” [16, p. 57]. 
After all, medical care for terminally ill patients 
should be improved and refined from diagnosis to 
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the death of the patient. Such care should be adapted 
to human needs, including, in addition to medical 
care, psychological and spiritual services, as already 
stated by the World Health Organization [17].

Condemnation of euthanasia is also observed in 
the Declaration on Euthanasia, adopted at the 39th 
session of the World Medical Assembly in 1978, which 
states that euthanasia is not ethical even at the request 
of the patient or his relatives [18]. The condemnation 
of suicide by a doctor in 1992 was duplicated in 
the 1992 Regulation on Suicide by a Doctor, adopted 
by the 44th World Medical Assembly in Spain 
[19]. Members of the Parliamentary Assembly also 
criticized the approach to legalizing euthanasia as 
violating one of the fundamental rights and values - 
the right to life and expressed deep concern about 
the consequences of legalizing euthanasia as “opening 
the door to practices that pose a serious danger. for 
the fundamental protection of life”. The document 
further states the following: “as parliamentarians 
of the Council of Europe, responsible for the protection 
of the universal system of human rights protection, we 
must strongly protest against when a state party seriously 
violates fundamental rights and values and undermines 
the European Convention on Human Rights [20]. For 
example, in the decision in the case “Case of Pretty v. 
the United Kingdom” The European Court of Human 
Rights speaks of the rejection of the concept of active 
euthanasia and recalls the obligation to protect human 
life [21]. In this way, The European Court of Human 
Rights guards the values for which it was created, 
values that have been considered moral for centuries 
and without which the world is transformed from 
a human society into a collection of living beings. when 
a State party seriously violates fundamental rights 
and values and undermines the European Convention 
on Human Rights [20]. For example, in the decision 
in the case “Case of Pretty v. the United Kingdom” 
The European Court of Human Rights speaks 
of the rejection of the concept of active euthanasia 
and recalls the obligation to protect human life [21]. In 
this way, The European Court of Human Rights guards 
the values for which it was created, values that have 
been considered moral for centuries and without which 
the world is transformed from a human society into 
a collection of living beings. when a State party seriously 
violates fundamental rights and values and undermines 
the European Convention on Human Rights [20]. For 
example, in the decision in the case “Case of Pretty v. 
the United Kingdom”, The European Court of Human 
Rights speaks of the rejection of the concept of active 
euthanasia and recalls the obligation to protect human 
life [21]. In this way, The European Court of Human 
Rights guards the values for which it was created, 
values that have been considered moral for centuries 
and without which the world is transformed from 
a human society into a collection of living beings. 

language to protect human life [21]. In this way, The 
European Court of Human Rights guards the values for 
which it was created, values that have been considered 
moral for centuries and without which the world is 
transformed from a human society into a collection 
of living beings. language to protect human life [21]. 
In this way, The European Court of Human Rights 
guards the values for which it was created, values that 
have been considered moral for centuries and without 
which the world is transformed from a human society 
into a collection of living beings.

It should also be noted that on October 28, 2019, in 
the Vatican, representatives of monotheistic Abrahamic 
religions (common name for Judaism, Christianity 
and Islam) signed a joint declaration “On the End of Life”, 
which states that euthanasia and suicide are morally 
and religiously erroneous. and should be prohibited 
without exception. No healthcare worker should be 
coerced or pressured to participate directly or indirectly 
in the voluntary and intentional death of a patient [22]. 
Therefore, the moral side of the use and legalization 
of euthanasia is unacceptable. A positive attitude towards 
euthanasia applies only to a society that is fully material 
and does not consider human life to be of the highest 
value, because material life is inextricably linked only 
with external beauty, physical health and economic well-
being. After all, all the existing reasons called for trying 
to legalize euthanasia are the “moral faces” of modern 
society: physical pain, despair, fear of becoming 
a burden to loved ones, contempt for medical staff, 
dislike and indifference of relatives and friends. 
Proponents of euthanasia, who emphasize the humanity 
of “relieving pain” of the patient, primarily aim to 
relieve suffering from themselves, because it is always 
harder for a person to tolerate the patient in his suffering 
than to decide on his death.

Also, euthanasia carries a list of threats:
– poor treatment, anaesthesia and care for 

the patient;
– indifference of scientists to further research 

and inventions in the field of life extension 
and treatment of incurable diseases;

– difficulty (in certain cases) in obtaining a real 
desire of the patient to die;

– the spread of illegal actions of doctors, 
descendants and outsiders aimed at benefiting from 
the death of the patient.

It should be emphasized that this study does not 
address the issue of legalization of the right of patients 
and their relatives to refuse or consent to a particular 
medical intervention.

Conclusions. The phenomenon of the right to life 
in medical ethics follows from the moral and legal 
principles of the modern world. There is no category 
of “right to die” in any legal act and it cannot be deduced 
from any legal document. The purpose of the doctor’s 
activity is to protect life, which is referred to in all legal 



12

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3. 2020            ISSN 2616-9444

acts of the European Community and other developed 
countries. Thus, international human rights standards 
cannot be interpreted as guaranteeing the “right to die”. 
In our opinion, euthanasia is premeditated murder in 
order to stop unnecessary suffering. Although euthanasia 
is often justified as a “dignified death”, it is, in fact, an aid 
to suicide. It is a combination of murder and suicide.

In our opinion, in the case of complete legalization 
of euthanasia, it will become, above all, a moral 

evil. After all, there is also a great danger of abuse. 
For example, in the conditions of our state with 
the poverty of medicine and the decline of moral 
qualities of modern society, euthanasia can become 
a means of killing lonely old people, children with 
disabilities, people suffering from cancer and AIDS. 
Recognition of euthanasia by law may also deprive 
the state of an incentive to fund research to find 
effective treatments.
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Правова визначеність: поняття і зміст
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Запорізький національний університет,  
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
mariyadm83@gmail.com

Досліджено поняття і зміст правової визначеності в контексті здобутків 
сучасної юридичної науки, правозастосовної та судової практики. Сучасні 
демократичні держави та їхні правові системи, попри правові, політичні, 
економічні, соціальні й культурні відмінності, прагнуть до правопорядку 
й урегульованості суспільних відносин. Громадяни, у свою чергу, 
реалізовуючи права та свободи, прагнуть до стабільності, прогнозованості 
правових наслідків своїх дій. Досягнення цілей і завдань як із боку держави, 
так і з боку громадян можливе лише за умови дотримання принципу 
правової визначеності, який унормовує правові форми й засоби діяльності 
держави, прийнятні чи неприйнятні моделі поведінки людини, забезпечує 
урегульованість і правопорядок суспільних відносин загалом. Принцип 
правової визначеності втілюється у низці правових актів Європейського 
Союзу й у практиці Європейського суду, поширюється у правовій 
системі України. Утвердження принципу верховенства права в сучасних 
демократичних країнах, зокрема в Україні, активізує питання щодо поняття 
і змісту принципу правової визначеності, засобів її досягнення.
Автор обґрунтовує, що у сучасній юридичній науці, правозастосовній 
і судовій практиці правова визначеність розглядається як основоположний 
принцип права, зумовлений об’єктивними властивостями права, 
насамперед його нормативністю, формальною визначеністю, іманентним 
та імпліцитним характером. Правова визначеність має різні прояви, аспекти, 
складники (критерії), зокрема є: складовою частиною верховенства права, 
принципу «доброго врядування» і «належної адміністрації» (встановлення 
процедури та її дотримання); частково збігається із принципом законності 
(чіткістю і передбачуваністю закону, вимогами до «якості» закону) 
та є системоутворюючим принципом правового регулювання, який охоплює 
всі галузі національного законодавства і права. Розуміння і тлумачення 
правової визначеності залежить від типу праворозуміння, визначається 
її іманентним та імпліцитним характером. Засадничими, змістовими 
складниками принципу правової визначеності та водночас його критеріями 
є: стабільність (юридична безпека, певність) правового регулювання; 
передбачуваність, прогнозованість наслідків; ясність, однозначність 
і несуперечливість правових норм і правозастосовної практики; обізнаність 
громадян і посадових осіб щодо чинних правових норм; непорушність 
і нескасовуваність набутих законних прав, відсутність зворотної сили 
правового акта; ясність і зрозумілість норм права; виконання судових 
рішень. Основні складники умовно поділяються на вимоги до нормативно-
правових актів і вимоги до їх застосування. Зазначені складові частини 
правової визначеності не є вичерпними, їх зміст і перелік продовжує 
розширюватися з огляду на динамічний характер суспільних відносин і його 
правового регулювання. Досягнення абсолютної правової визначеності 
та її фіксація у правових актах є недосяжною і навіть небажаною, адже 
право має змінюватися, розвиватися разом із суспільними відносинами.
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Legal definition: concept and content
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The concept and content of legal certainty in the context of the achievements 
of modern legal science, law enforcement and judicial practice are studied. 
Modern democracies and their legal systems, despite legal, political, 
economic, social and cultural differences, strive for law and order 
and the settlement of social relations. Citizens, in turn, exercising their 
rights and freedoms, strive for stability, predictability of the legal 
consequences of their actions. Achieving goals and objectives, both by 
the state and by citizens, is possible only if the principle of legal certainty, 
which determines the legal forms and means of state activity, acceptable or 
unacceptable models of human behavior, ensures the settlement and order 
of public relations in general. The principle of legal certainty is embodied 
in a number of legal acts of the European Union and in the practice 
of the European Court, is gaining popularity in the legal system of Ukraine. 
The assertion of the principle of the rule of law in modern democracies in 
general, in Ukraine in particular, intensifies the question of the concept 
and content of the principle of legal certainty, the means to achieve it.
The author substantiates that in modern jurisprudence, law enforcement 
and judicial practice, legal certainty is considered as a fundamental principle 
of law, which is determined by the objective properties of law, first of all, its 
normative and formal certainty. Legal certainty has various manifestations, 
aspects, components (criteria), in particular, are: component of the rule 
of law, the principle of “good governance” and “proper administration” 
(establishment of procedure and its observance); partly coincides with 
the principle of legality (clarity and predictability of the law, requirements 
for the “quality” of the law) and is a system-forming principle of legal 
regulation, which covers all areas of national law and law. Understanding 
and interpretation of legal certainty depends on the type of right 
of understanding, determined by its immanent and implicit nature. The 
basic, meaningful components of the principle of legal certainty and, 
at the same time, its criteria are: stability (legal security, certainty) 
of legal regulation; predictability, predictability of consequences; clarity, 
unambiguity and consistency of legal norms and law enforcement 
practice; awareness of citizens and officials about the current legal norms; 
inviolability and irrevocability of acquired legal rights, lack of retroactive 
effect of the legal act; clarity and intelligibility of legal norms; execution 
of court decisions. The main components are conventionally divided into 
requirements for regulations and requirements for their application. These 
components of legal certainty are not exhaustive, their content and list 
continues to expand given the dynamic nature of public relations and its 
legal regulation. Achieving absolute legal certainty and its fixation in legal 
acts is unattainable and even undesirable, because the law must change, 
develop, along with social relations.
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Вступ. Сучасні демократичні держави та їхні 
правові системи, попри правові, політичні, еко-
номічні, соціальні й культурні відмінності, 
прагнуть до правопорядку й урегульованості 
суспільних відносин. Громадяни, у свою чергу, 
реалізовуючи права та свободи, прагнуть до ста-
більності, прогнозованості правових наслідків 
своїх дій. Досягнення цілей і завдань як із боку 
держави, так і з боку громадян, можливе лише 
за умови дотримання принципу правової визна-
ченості, який унормовує правові форми й засоби 
діяльності держави, прийнятні чи неприйнятні 
моделі поведінки людини, забезпечує урегульо-
ваність і правопорядок суспільних відносин зага-
лом. Принцип правової визначеності втілюється 
у низці правових актів Європейського Союзу 
й у практиці Європейського суду, поширюється 
у правовій системі України.

Постановка завдання. Метою пропонова-
ної статті є дослідження поняття і змісту правової 
визначеності в контексті здобутків сучасної юри-
дичної науки, правозастосовної та судової практики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Утвердження принципу верховенства права 
в сучасних демократичних країнах, зокрема 
в Україні, актуалізує питання щодо поняття 
і змісту принципу правової визначеності, засо-
бів її досягнення. Аналіз наукових джерел свід-
чить, що впродовж останнього десятиліття до 
проблем правової визначеності зверталися такі 
відомі вчені, як С. Головатий, В. Городовенко, 
М. Гультай, С. Кашкіна, М. Козюбра, С. Погреб-
няк, П. Рабінович, М. Савчин, С. Шевчук та ін. 
У сучасній вітчизняній юридичній науці правова 
визначеність розглядається у різних напрямах 
і аспектах. Комплексним і найбільш пошире-
ним аспектом є дослідження правової визначе-
ності як складової частини верховенства права 
(М. Козюбра, С. Максимов, Ю. Матвєєва, Г. Огне-
в’юк, Ю. Оборотов, С. Погребняк, С. Серьогін, 
П. Гуйван). Звернення до правової визначеності 
як складової частини верховенства права знач-
ною мірою зумовлено тим, що останній набу-
ває «вирішального значення у відносинах між 
усіма учасниками суспільного життя, насамперед 
у відносинах між людиною та державною вла-
дою тоді, коли він пов’язується як із абстрактною 
категорією справедливості, так і з невід’ємними, 
невідчужуваними правами людини, у яких реалі-
зується ідея справедливості» [1, с. 155].

Водночас до правової визначеності дедалі 
частіше звертаються у межах загальнотеоре-
тичних і галузевих юридичних наук, оскільки її 
зміст, сфера реалізації не обмежуються однією 
чи навіть декількома галузями права та має комп-
лексний характер. Так, у філософії права пра-
вову визначеність досліджували такі вчені, як 

С. Бігун, Д. Гудима, М. Власенко; у теорії держави 
та права – А. Гордієнко, О. Крижова, К. Мандрі-
кова, А. Мелешевич, В. Панкратова, Т. Яремко, 
Л. Ушакова, М. Магрело, А. Приймак, А. Хворос-
тянкіна; в адміністративному праві – А. Пухтецька, 
І. Цесар; у конституційному праві – І. Кияниця, 
М. Савчин, Р. Марчук; у кримінальному та кри-
мінально-процесуальному праві – Т. Алєксєєва, 
І. Дикарєв, Ю. Ляхов, В. Рожнова; у міжнарод-
ному праві та праві ЄС – Л. Богачева, В. Кернз, 
Р. Петров, О. Стрельцова. Найбільш ґрунтовно 
до проблем правової визначеності звертаються 
у межах науки судові та правоохоронні органи 
України (С. Головатий, В. Городовенко, М. Гуль-
тай, М. Козюбра, С. Погребняк, Ю. Матвєєва, 
С. Рабінович, С. Шевчук та ін.).

Аналіз наукових джерел, міжнародних, євро-
пейських і національних правових актів і доку-
ментів свідчить про відсутність загальновизнаної 
дефініції «правова визначеність» і вичерпного 
переліку її складників (критеріїв). Попри від-
мінності у підходах і змістових аспектах право-
вої визначеності, спільним у поглядах учених 
є визнання безпосереднього зв’язку між правовою 
визначеністю та верховенством права. Як слушно 
зазначає П. Гуйван: «У наукових працях цей 
принцип оцінюється по-різному. Окремі дослід-
ники взагалі не визнають означених вище пра-
вових засад. Ці науковці вказують на відсутність 
підстав для визнання принципами права не лише 
ідеї «правової визначеності», а і більш загальної 
ідеї «верховенства права», бо вони, якщо й існу-
ють реально, то лише у межах потенції плідної 
наукової концепції (прим. авт. М. Сидоренко). 
Але все ж більшість вчених займає протилежну 
позицію, оцінюючи правову визначеність як іма-
нентну складову частину принципу верховенства 
права. Деякі з них сприймають це явище надто 
вузько, як вимоги до змісту нормативного акта 
і його однозначного застосування у процесі. Та, 
попри намагання цих учених оцінювати комен-
тований принцип у звуженому форматі – тільки 
у його процесуальному значенні (прим. авт. 
А. Алєксєєва), більшість науковців одностайні 
в тому, що правова визначеність як юридичний 
принцип має декілька взаємопов’язаних аспектів, 
що забезпечує його загальноправовий характер. 
Зокрема, наголошується, що правова визначеність 
є еклектичним поняттям, яке об’єднує найрізно-
манітніші вимоги до якості закону та правозасто-
совної практики (прим. авт. М. Пресняков)» [2]. 
Підтримуючи загалом думку П. Гуйвана, слід зау-
важити, що правова визначеність стосується не 
лише якості закону, а й підзаконних актів. Згідно 
з позицією ЄСП термін «закон» необхідно розу-
міти в матеріальному, а не формальному сенсі: 
він охоплює як писане право, так і регулятивні 
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заходи, прийняті компетентними розпорядчими 
органами. З погляду ЄСПЛ, у сфері дії писаного 
права законом є чинний правовий акт, як він тлу-
мачиться компетентними судовими органами [3]. 
Окрім того, правова визначеність має місце у сфе-
рах правотворчості, правореалізації, правоінтер-
претації, правозастосування, кожна з яких накла-
дає відбиток на її складники (критерії).

Поряд із безпосереднім зв’язком верховенства 
права і правової визначеності тлумачення остан-
ньої залежить від типу праворозуміння. Не вдаю-
чись до системного аналізу типів праворозуміння, 
концепцій і шкіл, на яких вони ґрунтуються, заува-
жимо, що нині зміни в міжцивілізаційних відно-
синах і поглиблення міжнаукових інтеграційних 
процесів спричиняють появу нових критеріїв 
і типів праворозуміння. Водночас згідно із най-
поширенішою типологією, в основі якої лежить 
юридико-світоглядний критерій (залежно від 
того, що є головним, базовим началом у розумінні 
права – наддержавно-природне, державне, реаль-
но-життєве), виокремлюють природно-правовий 
(юснатуралістичний), юридико-позитивістський 
(легістський, нормативістський) і соціологічний 
типи праворозуміння. Прихильники юридико-по-
зитивістського (етатистського, нормативістського) 
типу праворозуміння правову визначеність зво-
дять до формальної визначеності, а необхідність 
конкретизації норм права пояснюють їх дефектні-
стю (В.М. Баранов, Н.А. Власенко). У межах соці-
ологічного типу праворозуміння правова визначе-
ність розглядається у безпосередньому зв’язку із 
судовим та адміністративним прецедентом. Так, 
М. Марченко зазначає: «Розробка проблем, які 
стосуються форм чи джерел права <…>, цілком 
і повністю залежить від вирішення проблем, без-
посередньо пов’язаних із уявленнями про право 
як таке і визначенням поняття права» [4, с. 13]. 
Розглядаючи правову природу судового преце-
денту, учений пов’язує його фактично із визнан-
ням повноважень судів творити право [4, с. 563]. 
Між соціологічним і легістським (нормативіст-
ським) типами праворозуміння є багато спільного, 
зокрема в питанні щодо переходу від невизначе-
ності чи недостатньої правової визначеності до 
визначеності. Обидва підходи пов’язані з визнан-
ням факту наявності норм, які містяться у визна-
них формах (джерелах) права. Надаючи перевагу 
закону (нормативістське праворозуміння) чи пре-
цеденту (соціологічне праворозуміння), обидва 
типи визнають наявність у нормативних актах 
(законах) недостатньо визначених чи невизначе-
них (дефектних за своєю суттю) норм. Відмін-
ність між ними полягає в тому, що прихильники 
легізму визнають за судовою практикою право 
на конкретизацію як засіб подолання правової 
невизначеності чи на офіційне тлумачення лише 

в межах, визначених сенсом закону, волевиявлен-
ням законодавця. Прихильники соціологічного 
праворозуміння фактично не визнають обмежень 
і вважають можливим для вищих судових інстан-
цій вносити будь-які зміни в чинні правові норми.

Прихильники природно-правового (юснату-
ралістичного) праворозуміння, на відміну від 
прихильників юридико-позитивістського (нор-
мативістського) і соціологічного типів, правову 
визначеність пов’язують із верховенством права 
й антропологічними засадами права. На при-
родно-правовому праворозумінні ґрунтуються 
і правові позиції ЄСПЛ, послідовно проведені 
ним у справах «Санді Таймс проти Сполуче-
ного королівства», «Олсон проти Швеціії» та ін., 
згідно з якими будь-яка «норма» не може вва-
жатися «законом», якщо вона не сформульована 
достатньо чітко, аби громадянин самостійно або, 
якщо в цьому буде потреба, із професійною допо-
могою міг передбачити із часткою вірогідності, 
яка може вважатися розумною за цих обставин, 
наслідки, до яких можуть призвести конкретні 
дії [5]. Окрім того, прихильники природного пра-
ворозуміння (зокрема М. Козюбра) поділяють 
думку про неможливість досягнення абсолютної 
правової визначеності з огляду на «відкритість 
мови, якою формулюються норми закону, їхню 
загальність, неможливість заздалегідь передба-
чити у них всі реальні ситуації тощо» [6, с. 371]; 
звертають увагу на важливу роль судової прак-
тики у впровадженні принципу правової визна-
ченості та правових цінностей, закріплених на 
конституційному рівні. Слід наголосити, що упро-
довж останніх двох десятиліть природно-правове 
праворозуміння у тлумаченні принципу правової 
визначеності поширюється не лише у вітчизняній 
науковій думці, а й у практиці правозастосування 
та судовій практиці. Водночас, як слушно зазначає 
Л. Удовика: «Під впливом інтеграційних процесів 
у науці зазнають певної трансформації також кла-
сичні правові концепції – природно-правова док-
трина, юридичний позитивізм, соціологічна юри-
спруденція тощо» [1, с. 139].

У розумінні та тлумаченні правової визначено-
сті до уваги необхідно взяти її іманентний харак-
тер. Загальновизнано, що визначеність іманентно 
притаманна праву і його нормам, які унормову-
ють суспільні відносини. Поняття «іманентний» 
(лат. властивий, притаманний чомусь) – внутріш-
ньо притаманний предметам або явищам, той, 
що випливає з їхньої природи. Академічний тлу-
мачний словник української мови «іманентний» 
тлумачить як властивий природі самого предмета 
або явища, внутрішньо притаманний їм [7]. Іма-
нентність правової визначеності, з-поміж іншого, 
виявляється і в тому, що її дефініція і вичерпний 
перелік складників (критеріїв) відсутні як у наці-
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ональних, так і в європейських нормативно-пра-
вових актах. Водночас тлумачення принципу 
міститься у судових рішеннях, зокрема ЄСПЛ, 
Конституційного Суду України. На іманентний 
характер правової визначеності звертає увагу 
В. Комаров, який зазначає, що «правова визначе-
ність – іманентна складова частина самого права 
та правового регулювання у різних його сферах». 
Вчений пропонує розглядати категорію «пра-
вова визначеність» у двох аспектах – об’єктив-
ному та суб’єктивному. На його думку, в об’єк-
тивному значенні правова визначеність відбиває 
наявні умови функціонування механізму право-
вого регулювання, виходячи з обов’язків держави 
забезпечити реалізацію правових норм відпо-
відно до їх призначення та в інтересах суб’єктів 
права. У суб’єктивному значенні, на його думку, 
правова визначеність відбиває інтерсуб’єктну 
роль права, його усвідомлення суб’єктом права, 
виходячи із природності права і насамперед прав 
людини [8, с. 142].

З іманентності правової визначеності випливає 
і те, що цей принцип у багатьох міжнародних, євро-
пейських і національних правових актах і доку-
ментах прямо не закріплений, а міститься імплі-
цитно, зокрема у низці положень Конвенції про 
захист прав людини й основних свобод: у вимо-
гах наявності правових підстав для будь-яких 
допустимих обмежень (втручань у здійснення) 
гарантованих нею прав (ст. 2, 5, 8–12 Конвенції, 
ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції і ін.); створення 
судів на підставі закону (п. 1 ст. 6 Конвенції); 
правової регламентації процедури встановлення 
винуватості обвинуваченого (п. 2 ст. 6 Конвенції); 
правового регулювання процедури оскарження 
вироків у кримінальних справах (ст. 2 Протоколу 
№ 7 до Конвенції) та виплати компенсації в разі 
незаконного засудження (ст. 3 Протоколу № 7 до 
Конвенції); неприпустимості повторного засу-
дження або покарання у кримінальному порядку 
(ст. 4 Протоколу № 7 до Конвенції) [9].

У розумінні та тлумаченні принципу правової 
визначеності до уваги необхідно взяти його засад-
ничі складники, насамперед правову стабільність 
(юридичну безпеку, певність) і передбачуваність, 
засоби їх забезпечення. Як зазначає С. Погребняк: 
«Цей принцип, який іноді називають «юридич-
ною безпекою» (англ. legal security) або право-
вою стабільністю (нім. rechtssicherheit), – широка 
концепція, стрижнем якої є передбачуваність 
[10, с. 298]. Правова стабільність можлива лише 
за умови соціальної зумовленості правових норм, 
їх здатності задовольняти потреби й інтереси 
суспільства та громадян; належної якості, доско-
налості законодавства, що виражається у стій-
кості ефективного регулювання суспільних від-
носин; відсутності суперечностей між нормами 

права та практикою їх застосування. Саме тому 
вчені до правової визначеності відносять такі 
положення: не чинність акта, який не був належ-
ним чином опублікований; відсутність зворотної 
сили акта, що означає неможливість застосування 
акта до ситуацій, які виникли до набрання ним 
чинності; виправдані очікування, що передбачає 
можливість внесення змін до правових актів після 
попереднього оповіщення тих, кому нові правила 
адресовані; ясність і зрозумілість права для тих, 
кого воно стосується; право давності, відповідно 
до якого не можна вимагати визнання правового 
акта незаконним або вимагати виконання яки-
хось зобов’язань, коли минуло багато часу після 
набрання ним чинності [11, с. 60].

Слушними є міркування С. Погребняка і щодо 
розмежування двох груп вимог, які походять із 
принципу правової визначеності: вимог до норма-
тивно-правових актів і вимог до їх застосування. 
Вимоги до нормативно-правових актів можуть 
бути розподілені на змістові та процедурні 
[12, с. 181–192]. Змістові вимоги потребують, 
щоб нормативно-правові акти були зрозумілими 
(доступними), несуперечливими та пропонували 
повне врегулювання суспільних відносин, не 
допускаючи існування прогалин. Стосовно норм, 
які визначають компетенцію державних орга-
нів, діють додаткові вимоги заборони широких 
дискреційних повноважень. Процедурні вимоги 
включають: обов’язкове оприлюднення норма-
тивно-правових актів, заборону їхньої зворотної 
сили, розумну стабільність права, послідовність 
правотворчості, надання достатнього часу для 
змін у системі правовідносин, викликаних при-
йняттям нового закону [13, с. 45–53]. Правова 
визначеність полягає і в одноманітному розумінні, 
тлумаченні та застосуванні права, що є реаліза-
цією матеріальної сторони правової визначеності. 
У справі «Олександр Волков проти України» від 
9 січня 2013 р., заява № 21722/11 [13], порушення 
принципу юридичної визначеності було констато-
ване Європейським судом з прав людини з огляду 
на відсутність у законодавстві України положень 
щодо строків давності притягнення судді до від-
повідальності за порушення присяги у контексті 
дотримання вимог «якості закону» при перевірці 
виправданості втручання у права, гарантовані 
ст. 8 Конвенції.

Важливим у розумінні правової визначеності 
є виокремлення такої складової частини (крите-
рію), як передбачуваність. У сфері правореалізації 
передбачуваність ґрунтується на можливості точ-
ного очікування, сподівання певних наслідків своєї 
поведінки учасниками суспільних відносин, точ-
ного прогнозування результатів своїх дій, гаранто-
ваності та захищеності їхніх прав. «Передбачність 
означає не лише те, що приписи акта права мають 
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бути (де можливо) проголошеними ще до їхньої 
імплементації, а й те, що вони мають бути перед-
бачними за своїми наслідками: їх має бути сформу-
льовано достатньо чітко та зрозуміло, аби суб’єкти 
права мали змогу впорядкувати свою поведінку 
згідно з ними» [15]. Передбачуваність тісно пов’я-
зана з доктриною легітимних очікувань, згідно 
з котрою «ті, хто чинить добросовісно на підставі 
права, яким воно є, не повинні відчувати краху 
надій щодо своїх леґітимних очікувань» [16, с. 23]. 
Слушними є також міркування А. Хворостянкіної, 
котра вважає, що передбачуваності також сприяє 
однозначне та відносно стійке значення понять, які 
використовуються в законодавстві, що також може 
бути досягнуто за допомогою правових дефініцій 
[17]. До основних вимог, які випливають із визна-
ченості у процесі правозастосування, С. Погреб-
няк відносить: нормативно-правові акти повинні 
виконуватися; повинна існувати практика уточ-
нення (конкретизації) змісту нормативно-право-
вих актів; повинна існувати практика однакового 
застосування закону; рішення судів щодо застосу-
вання закону повинні бути остаточними й обов’яз-
ковими та підлягати виконанню [10, с. 312–315]. 
Таким чином, правова визначеність залежно від 
сфери прояву поряд із загальними ознаками набу-
ває особливих ознак (вимог).

На особливу увагу заслуговує те, що правова 
визначеність є динамічним поняттям, а його кон-
кретизація і тлумачення міститься у низці між-
народних, європейських, національних право-
вих актів, судових рішень, зокрема ЄСПЛ [18], 
документів Європейської Комісії за демократію 
через право (Венеціанська Комісія) [16], рішен-
нях органів конституційної юрисдикції, які звер-
таються до нього за умов поширення пандемії 
COVID-19. На увагу заслуговує, зокрема, пози-
ція Конституційного суду Республіки Північна 
Македонія, який ухвалив рішення від 12 травня 
2020 р. U.no44/20 і 50/2020 про зупинення декрету 
уряду про скорочення заробітної плати до міні-
мальної всіх державних службовців, у т. ч. пре-
зидента, депутатів парламенту, суддів, проку-
рорів на період надзвичайного стану, введеного 
у зв’язку з пандемією. Конституційний Суд вихо-
дить із того, що оскаржуваний декрет суперечить 
абз. 3 ч. 1 ст. 8 Конституції, оскільки вона пору-
шує фундаментальну цінність конституційного 
ладу Республіки – верховенство права та правову 
визначеність громадян. Оскаржуваний декрет 
створює стан подвійного застосування різних нор-
мативних актів щодо одного і того самого фактич-
ного та юридичного питання – питання розміру 
заробітної плати осіб, зазначених у ст. 2 цього 
декрету. Через виникнення правової колізії з чин-
ним законодавством Суд уважає, що це регулю-
вання порушує принцип верховенства права 

та правову визначеність [19]. Таким чином, прин-
цип правової визначеності зберігає своє суттєве 
значення для забезпечення верховенства права 
у сучасних цивілізованих країнах, а його тлума-
чення розширюється і поглиблюється у зв’язку із 
трансформацією суспільних відносин, вдоскона-
ленням їхнього правового регулювання.

На особливу увагу заслуговують позиції щодо 
сталості й послідовності приписів права, припу-
стимості змін правових приписів, які порушу-
ють легітимні очікування. Так, правова позиція 
ЄСПЛ (справи «Хасан і Чауш проти Болгарії» від 
26 жовтня 2000 р. [20], «Санді Таймс проти Об’єд-
наного королівства» від 26 квітня 1979 р. [15]) 
ґрунтується на тому, що закон має бути зрозумілим 
і передбачуваним, він має бути сформульованим 
із достатньою мірою ясності, дозволяючи грома-
дянину передбачати наслідки, які можуть настати 
після певних дій, і відповідним чином регулювати 
свою поведінку. Окрім того, у контексті міркувань 
про наслідки ЄСПЛ зауважує: «Ці наслідки не 
обов’язково передбачати з абсолютною визначе-
ністю: досвід свідчить, що це недосяжно. Більше 
того, хоча визначеність дуже важлива, вона може 
супроводжуватися рисами закам’янілості, тоді як 
право має володіти здатністю йти в ногу з обстави-
нами, що змінюються. Відповідно, багато законів 
неодмінно користуються термінами, які більшою 
чи меншою мірою є розпливчатими: їхнє тлума-
чення і застосування – завдання практики» [15].

Близькою є і позиція, викладена у Доповіді 
щодо верховенства права Венеційської Комісії, 
у якій йдеться про те, що однією зі складових 
частин верховенства права є правова визначеність; 
вона вимагає, щоб правові норми були чіткими 
й точними, спрямованими на те, щоб забезпе-
чити постійну прогнозованість ситуацій право-
відносин, що виникають (п. 41, 46 Доповіді) [21]. 
Серед складників правової визначеності Євро-
пейська Комісія виокремлює такі: 1) приступність 
законодавства; 2) приступність судових рішень; 
3) передбачність актів права; 4) сталість і послі-
довність приписів права; 5) легітимні очікування; 
6) унеможливлення зворотної дії; 7) принцип 
nullum crimen sine lege та nullum poena sine lege 
(немає закону – немає злочину, немає закону – 
немає кари); 8) res judicata (коли за апеляційною 
скаргою винесено остаточне рішення, то подальші 
звернення в апеляційному порядку неможливі) 
[16, с. 22–23]. Згідно з позицією Європейської 
Комісії «брак сталості й послідовності законо-
давства або дій виконавчої влади може вплинути 
на спроможність особи планувати свої дії. Проте 
сталість не є самоціллю: приписам права має бути 
властивою спроможність пристосовуватися до 
умов, що змінюються. Приписи права можна змі-
нювати, втім, за умов, що суспільство знає про це 
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наперед і бере участь в обговоренні, а також що 
не буде шкідливих наслідків для легітимних очі-
кувань» [16, с. 23]. Тобто припустимими є обґрун-
товані зміни в законодавстві, які впливають на 
легітимні очікування. «Утім, нові ситуації можуть 
бути достатньою підставою для законодавчих 
змін, що спричиняють виникнення відчуття краху 
легітимних очікувань у виняткових випадках. Така 
доктрина застосовна не лише до законодавства, 
а й до рішень індивідуального характеру, які ухва-
люють органи публічної влади» [16, с. 23]. Таким 
чином, Європейська Комісія уважає, що сталість 
не є самоціллю, припускає можливість і необхід-
ність правових приписів з огляду на об’єктивний 
характер розвитку суспільних відносин.

Висновки. Дослідження поняття «правова 
визначеність» і його змісту дає підстави зро-
бити низку узагальнень і висновків. У сучасній 
юридичній науці, правозастосовній і судовій 
практиці правова визначеність розглядається як 
основоположний принцип права, зумовлений 
об’єктивними властивостями права, насампе-
ред його нормативністю і формальною визначе-
ністю. Правова визначеність має різні прояви, 
аспекти, складники (критерії), зокрема є: скла-
довою частиною верховенства права, принципу 
«доброго врядування» і «належної адміністрації» 
(встановлення процедури і її дотримання); част-
ково збігається із принципом законності (чіткість 

і передбачуваність закону, вимоги до «якості» 
закону) та є системоутворюючим принципом 
правового регулювання, який охоплює всі галузі 
національного законодавства і права. Розуміння 
і тлумачення правової визначеності залежить від 
типу праворозуміння, визначається її іманентним 
та імпліцитним характером. Засадничими змісто-
вими складниками принципу правової визначе-
ності та водночас його критеріями є: стабільність 
(юридична безпека, певність) правового регулю-
вання; передбачуваність, прогнозованість наслід-
ків; ясність, однозначність і несуперечливість 
правових норм і правозастосовної практики; обі-
знаність громадян і посадових осіб щодо чинних 
правових норм; непорушність і нескасовуваність 
набутих законних прав, відсутність зворотної 
сили правового акта; ясність і зрозумілість норм 
права; виконання судових рішень. Основні склад-
ники умовно поділяються на вимоги до норма-
тивно-правових актів і вимоги до їх застосування. 
Зазначені складові частини правової визначено-
сті не є вичерпними, їхній зміст і перелік про-
довжує розширюватися з огляду на динамічний 
характер суспільних відносин і його правового 
регулювання. Досягнення абсолютної право-
вої визначеності та її фіксація у правових актах 
є недосяжною і навіть небажаною, адже право 
має змінюватися, розвиватися разом із суспіль-
ними відносинами.
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Особливості комунікації судової влади та громадянського суспільства в Україні  
за умов пандемії крізь призму європейського досвіду
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notary_asp@gmail.com

Досліджено особливості комунікації судової влади та громадянського 
суспільства в Україні за умов пандемії COVID-19 у контексті європейського 
досвіду. Важлива роль комунікації в діяльності судової влади визнана на 
міжнародному та європейському рівнях і втілена в низці правових актів. 
Поширення COVID-19, серед низки правових наслідків, спричинило 
трансформацію діяльності судової влади практично у всіх демократичних 
країнах світу, суттєво вплинуло на напрями, зміст і форми комунікації судової 
влади та громадянського суспільства. Сучасний досвід функціонування 
органів судової влади європейських країн (Великої Британії, Боснії 
та Герцеговини, ФРН та ін.), попри відмінності їхніх судових систем, свідчить 
про оперативність і ефективність запроваджуваних змін щодо забезпечення 
доступу до правосуддя за умов пандемії COVID-19.
За умов пандемії COVID-19 різною мірою трансформувалися напрями 
й засоби комунікації судової влади та громадянського суспільства. 
Насамперед зросла роль судів у демократичних суспільствах, зокрема завдяки 
забезпеченню права громадян на доступ до правосуддя, а також завдяки 
розгляду судами конституційної юрисдикції справ щодо конституційності 
обмеження таких прав, як свобода пересування, право на мирні зібрання, 
право на власність (заробітну плату).
Найбільшою мірою поширення COVID-19 вплинуло на комунікацію судів 
із особами, що беруть участь у судовому процесі, зокрема в частині доступу 
осіб до суду, гласності, транспарентності, строків провадження, адже за 
умови здійснення правосуддя суддями у відкритих судових засіданнях 
з безпосередньою участю сторін процесу виникає загроза для життя 
та здоров’я учасників судових засідань і суддів. В Україні, як і в більшості 
європейських країн, на законодавчому рівні було продовжено строки 
звернення до суду та процесуальні строки у цивільних, господарських 
та адміністративних справах на строк дії карантину; строки апеляційного 
оскарження; строки позовної давності та ін. Водночас певні проблеми на 
законодавчому рівні, а також відсутність належної оперативної комунікації 
у судовій системі й у зв’язках із громадськістю створило низку проблем 
у діяльності окремих судів (відсутність доступу громадян до інформації про 
роботу судів; заборону окремими судами доступу до суду тим відвідувачам, 
які не мали судової повістки; припинення окремими судами розгляду 
справ у судових засіданнях, крім «невідкладних» та ін.). За умов пандемії 
суттєво зростає роль і значення належної комунікації судової влади та ЗМІ. 
Ураховуючи проблеми в такій комунікації, перегляду потребують не лише 
напрями та форми комунікації судової влади та ЗМІ, а й Концепція прямих 
зв’язків судів із громадськістю. Важливо, щоб Концепція прямих зв’язків 
судів із громадськістю передбачала взаємодію саме із громадськими 
об’єднаннями, діяльність яких пов’язана із функціонуванням судової влади, 
оптимально поєднувала комунікативні засоби, методи, прийоми та техніки, 
сприяла наданню об’єктивної інформації про діяльність судової влади, суду 
й суддів, налагодженню постійного зацікавленого діалогу із суспільством, 
сприяла формуванню позитивного іміджу судової влади України в суспільстві.
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Features of communication of the judiciary and civil society in Ukraine  
in the condition of a pandemic through the prism of European experience
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Peculiarities of communication between the judiciary and civil society in Ukraine in 
the context of the COVID-19 pandemic in the context of the European experience 
have been studied. The important role of communication in the judiciary is recognized 
at the international and European levels and is embodied in a number of legal acts. 
The spread of the COVID-19 pandemic, among a number of legal consequences, 
has led to the transformation of the judiciary in almost all democracies of the world, 
significantly affected the direction, content and forms of communication between 
the judiciary and civil society. The current experience of the judiciary of European 
countries (UK, Bosnia and Herzegovina, Germany, etc.), despite the differences 
in their judicial systems, shows the efficiency and effectiveness of the changes to 
ensure access to justice in the COVID-19 pandemic.
Peculiarities of communication between the judiciary and civil society in Ukraine 
in the context of the COVID-19 pandemic in the context of the European 
experience have been studied. The important role of communication in the activities 
of the judiciary is recognized at the international and European levels and is 
embodied in a number of legal acts. The spread of the COVID-19 pandemic, among 
a number of legal consequences, has led to the transformation of the judiciary 
in almost all democracies of the world, has significantly affected the direction, 
content and forms of communication between the judiciary and civil society. Areas 
of communication between the judiciary and public relations between courts have 
been transformed to varying degrees; relations of courts with persons participating 
in court proceedings; relations of courts with mass media.
The spread of the COVID-19 pandemic has had the greatest impact on the courts’ 
communication with those involved in the trial, in particular on access to court, 
publicity, transparency, and timing of proceedings, as judges administer justice in 
open court with the direct participation of the parties. The process poses a threat 
to the lives and health of both court participants and judges. In Ukraine, as in 
most European countries, at the legislative level, the terms of recourse to court 
and procedural terms in civil, commercial and administrative cases were extended 
for the period of quarantine; terms of appeal; extension of the statute of limitations, 
etc. At the same time, certain problems at the legislative level, as well as the lack 
of proper and prompt communication in the judiciary and public relations have 
created a number of problems in individual courts (lack of necessary information 
on the work of courts; did not have a court summons, the termination of individual 
courts to hear cases in court, except for “urgent”, etc). In the context of the spread 
of the pandemic, the role and importance of proper communication between 
the judiciary and the media.
Given the existing problems in such communication, not only the directions 
and forms of communication between the judiciary and the media, but also 
the Concept of direct communication between the courts and the public need to 
be reviewed. It is important that the Concept of direct public relations of courts 
provides for interaction with public associations, whose activities are related to 
the functioning of the judiciary, optimally combine communication tools, methods, 
techniques and techniques, contribute to the provision of objective information 
about the judiciary. authorities, courts and judges, the establishment of a permanent 
interested dialogue with society, contributed to the formation of a positive image 
of the judicial system of Ukraine in society.
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Вступ. Комунікація судової влади та громадян-
ського суспільства є важливою складовою части-
ною функціонування судової влади та водночас 
складним напрямом діяльності громадянського 
суспільства. Маючи різні форми й засоби, комуні-
кація насамперед забезпечує реалізацію транспа-
рентності як основоположного принципу судової 
влади та гласності, як важливого процедурного 
принципу судової влади в демократичному 
суспільстві. Цілком закономірно, що міжнародне 
та європейське судове співтовариство особливу 
увагу приділяють розширенню напрямів і змі-
сту комунікації судової влади та громадянського 
суспільства, вдосконаленню форм і засобів такої 
комунікації. Значущість належної комунікації 
судової влади та громадянського суспільства поля-
гає також і в тому, що вона впливає на рівень довіри 
громадянського суспільства до судової влади. 
Відсутність належної комунікації знижує рівень 
довіри громадськості до судової влади, і, навпаки, 
оптимальна комунікація здатна підвищити довіру. 
Ураховуючи необхідність відновлення в Україні 
довіри суспільства до судової влади, рівень якої 
є критично низьким, дослідження особливос-
тей комунікації судової влади та громадянського 
суспільства за умов пандемії є актуальною прак-
тичною і теоретичною проблемою.

Постановка завдання. Метою пропонова-
ної статті є дослідження особливостей комуніка-
ції судової влади та громадянського суспільства 
в Україні за умов пандемії COVID-19 крізь призму 
європейського досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поширення COVID-19, серед низки правових 
наслідків, спричинило трансформацію діяльності 
судової влади практично у всіх демократичних 
країнах світу, суттєво вплинуло на напрями, зміст 
і форми комунікації судової влади та громадян-
ського суспільства. За міркуваннями експертів 
і фахівців ВООЗ, цілком імовірною є друга хвиля 
поширення пандемії, тож вкрай важливим є пошук 
нових, більш оптимальних напрямів форм комуні-
кації судової влади та громадянського суспільства.

Аналіз наукових джерел свідчить, що окремі 
аспекти комунікації судової влади в контексті її 
діяльності стали предметом наукових досліджень 
відомих українських учених, таких як В. Горо-
довенко, В. Бринцев, І. Марочкін, М. Вільгу-
шинський, І. Гриценко, П. Каблак, Л. Москвич, 
І. Назаров, С. Прилуцький, Т. Струс-Духнич, 
О. Хотинська-Нор та ін. До неї також зверталися 
молоді науковці, такі як П. Гвоздик, О. Єрмак, 
М. Закаблук, М. Лашкіна, О. Макєєва, М. Логу-
нова, О. Овсяннікова, В. Петренко, Т. Якимець 
та ін. Розуміння змісту й особливостей комуніка-
ції судової влади та громадянського суспільства 
неможливе без висновків і положень філософів 

права й теоретиків права, котрі вивчали правову 
комунікацію та її особливості, серед них, зокрема, 
такі як А. Поляков, Г. Почепцов, П. Рабінович, 
С. Серьогін, І. Ситар, Г. Ситник, А. Токарська, 
Л. Удовика, І. Честнов та ін. Здобутки зазначених 
та інших учених формують теоретико-методоло-
гічне підґрунтя роботи.

Дослідження особливостей комунікації судо-
вої влади та громадянського суспільства потребує 
насамперед уточнення етимології поняття «кому-
нікація». Так, у словнику іншомовних слів термін 
«комунікація» (від лат. «communicatio» – «пові-
домлення», «передача») тлумачиться як зв’язок, 
повідомлення [1, с. 543]. В Англо-українському 
словнику термін «сommunication», поряд зі зна-
ченням «спілкування, зв’язок, повідомлення, 
інформація» тлумачиться як «поширення, роз-
повсюдження (хвороби тощо)» [2, с. 275]. Більш 
широке тлумачення комунікації пропонується 
у Філософському енциклопедичному словнику, де 
вона трактується як спілкування, обмін думками, 
відомостями, ідеями тощо [3, с. 269]. У розумінні 
змісту комунікації судової влади та громадян-
ського суспільства до уваги необхідно взяти й мір-
кування Марка ван Хука, який звертає увагу на 
те, що право завжди за своєю суттю засноване на 
комунікації між законодавцем і громадянами, між 
законодавцем і суддівським корпусом, комунікації 
між сторонами за договором, комунікації в судо-
вому процесі [4, с. 20]. Окрім того, вчений звертає 
увагу на безпосередній зв’язок між комунікацією 
та легітимацією права, що проявляється у раціо-
нальному діалозі між юристами для «коректної» 
інтерпретації та застосування права.

У контексті діяльності судової влади комуніка-
ція розглядається як процес обміну інформацією 
між двома та більше суб’єктами. Найпростіша 
модель комунікації – це джерело (відправник), 
яке відправляє повідомлення певному суб’єкту – 
отримувачу інформації, натомість отримує реак-
цію – так званий зворотний зв’язок [5, c. 6]. Нау-
ковці зауважують, що процес комунікації поєднує 
декілька складників, а саме соціальну комуніка-
цію, спілкування між людьми та іншими соціаль-
ними інститутами й суб’єктами; телекомуніка-
ції або зв’язки за допомогою технічних засобів; 
певну систему, за допомогою якої забезпечується 
сполучення між віддаленими об’єктами (напри-
клад, підземні, транспортні комунікації тощо) 
[6, c. 8]. Отже, у найбільш узагальненому вигляді 
комунікація судової влади та громадянського 
суспільства – це процес соціальної взаємодії 
зазначених суб’єктів, який здійснюється шляхом 
обміну інформацією та сприяє легітимації судової 
влади та довірі до неї громадськості.

Цілком закономірно, що важлива роль кому-
нікації в діяльності судової влади визнана на 



26

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3. 2020            ISSN 2616-9444

міжнародному та європейському рівнях і втілена 
в низці правових актів, таких як: Конвенція про 
захист прав людини й основоположних свобод, 
Міжнародний пакт про громадянські й політичні 
права, Мадридські принципи щодо зв’язку між 
засобами масової інформації та суддівською неза-
лежністю, Рекомендації № 13 Комітету Міністрів 
Ради Європи державам-членам щодо надання 
інформації через засоби масової інформації сто-
совно кримінального процесу, Декларація щодо 
надання інформації через засоби масової інформа-
ції стосовно кримінального провадження, Висно-
вок № 7 (КРЄС) Консультативної ради європей-
ських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради 
Європи з питання «Правосуддя та суспільство» 
[7] тощо. Так, у Висновку № 7 (2005 р.) КРЄС 
«Правосуддя та суспільство» виокремлюється 
декілька важливих складників процесу комуні-
кації, а саме: 1) зв’язки судів із громадськістю, 
з особливим наголосом на ролі судів у демокра-
тичному суспільстві; 2) відносин судів із особами, 
що беруть участь у судовому процесі; 3) відносин 
судів із засобами масової інформації; 4) доступ-
ність, простота і зрозумілість мови, яка вико-
ристовується судом під час судових проваджень 
і при формулюванні судових рішень [7].

За умов пандемії COVID-19 різною мірою зміни 
торкнулися всіх складників. Насамперед зросла 
сама роль судів у демократичних суспільствах, 
оскільки їхня діяльність полягає у вирішенні спо-
рів між сторонами, встановленні юридичних прав 
і обов’язків, захисті прав і свобод людини. Запро-
вадження жорстких карантинних заходів урядами 
майже всіх європейських країнах суттєво впли-
нуло на реалізацію значної частини прав людини, 
а тому громадяни багатьох країн звертаються до 
судових органів щодо конституційності таких 
обмежень. Судовий захист прав людини є одним 
із найважливіших правових засобів захисту прав 
людини. Йдеться про основне призначення судо-
вої влади в демократичній державі, її здатність до 
справедливого та безстороннього застосування 
закону незалежно від соціального й політичного 
тиску. Саме тому громадяни низки країн, зокрема 
Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Руму-
нії, Словенії, ФРН, Чеської республіки, зверну-
лися до органів конституційної юрисдикції щодо 
конституційності обмеження таких прав, як сво-
бода пересування, право на мирні зібрання, право 
на власність (заробітну плату).

У процесі прийняття своїх рішень органи 
конституційної юрисдикції виходили, зокрема, 
з такого: обмеження свободи пересування 
є неконституційним і таким, що порушує права 
людини; значна частина обмежень не є обме-
женими в часі; на нормативному рівні не вста-
новлено зобов’язання щодо їх регулярного 

перегляду. Так, Конституційний Суд Румунії 
у рішенні від 6 травня 2020р. № 152 ухвалив, що 
надзвичайний ордонанс уряду № 34/2020 про 
внесення змін і доповнень до надзвичайного 
ордонансу уряду № 1/1999 про режим воєнного 
стану чи надзвичайного стану загалом є некон-
ституційним [8]. На увагу заслуговує, зокрема, 
і позиція Конституційного суду Республіки 
Північна Македонія, який ухвалив рішення від 
12 травня 2020 р. U.no44/20 і 50/2020 про зупи-
нення декрету уряду про скорочення заробітної 
плати до мінімальної всіх державних службовців, 
у т. ч. президента, депутатів парламенту, суддів, 
прокурорів, на період надзвичайного стану, вве-
деного у зв’язку з пандемією [9]. Розгляд зазна-
ченої категорії справ органами конституційної 
юрисдикції має надзвичайно важливе значення, 
оскільки стосується всіх громадян незалежно від 
їх правового статусу, економічного й соціального 
становища. Вкрай важливим є і те, що судова 
влада, зокрема органи конституційної юрисдик-
ції, за умов запровадження надзвичайного стану 
демонструють відданість основоположним прин-
ципам судової влади, насамперед справедливості, 
верховенству права, законності.

Найбільшою мірою поширення пандемії 
COVID-19 вплинуло на комунікацію судів із осо-
бами, котрі беруть участь у судовому процесі, 
зокрема в частині доступу осіб до суду, гласно-
сті, транспарентності, строків провадження, 
адже за умови здійснення правосуддя суддями 
у відкритих судових засіданнях із безпосеред-
ньою участю сторін процесу виникає загроза 
для життя та здоров’я як учасників судових засі-
дань, так і суддів. Слід зауважити, що в зарубіж-
них країнах досить оперативно відреагували на 
таку складну ситуацію. Суди продовжили свою 
роботу, дотримуючись і забезпечуючи реаліза-
цію принципу верховенства права та доступності 
правосуддя. Важливою особливістю у здійсненні 
правосуддя за умов поширення пандемії стало 
широке використання інформаційних технологій 
у судочинстві практично у всіх європейських кра-
їнах і ЄСПЛ. Так, розгляд справ у всіх без винятку 
колегіях та у Великій Палаті ЄСПЛ продовжили 
в дистанційному режимі [10]; у Великій Британії 
дистанційні слухання переважно проводяться 
у цивільних і сімейних справах, хоча не завжди 
підтримуються адвокатами, особливо у кримі-
нальних провадженнях; суддям було рекомендо-
вано якомога більше використовувати телефонні 
та відеослухання, а Skype був установлений на 
ноутбуках співробітників судових органів [11]. 
Таким чином, форми комунікації судової влади 
й осіб, які беруть участь у судовому процесі тран-
сформувалися в напрямі розширення викори-
стання ІТ-технологій.
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В Україні першою щодо діяльності судової 
влади за умов карантину висловили свої позиції 
Рада Суддів України та її голова Б. Моніч, який 
11 березня 2020 р. звернувся до громадян із про-
ханням утриматися від участі в судових засідан-
нях, якщо слухання не передбачають обов’язкової 
присутності, а також утриматися від відвідування 
суду за наявності ознак будь-якого вірусного 
захворювання. 16 березня Рада Суддів України 
рекомендувала суддям на період карантину вста-
новити особливий режим роботи судів, а саме: 
роз’яснити громадянам можливість відкладення 
розгляду справ і можливість розгляду справ 
у режимі відеоконференції, припинити прове-
дення особистого прийому громадян керівниц-
твом суду, обмежити допуск у судові засідання 
осіб, які не є учасниками процесу, обмежити 
допуск до суду осіб з ознаками респіраторних 
захворювань, ознайомлювати учасників процесу 
з матеріалами справ шляхом надсилання сканко-
пій матеріалів на електронну адресу, приймати 
заяви про ознайомлення через дистанційні засоби 
зв’язку, зменшити кількість судових засідань про-
тягом робочого дня, за можливості здійснювати 
судовий розгляд у порядку письмового прова-
дження [12]. Загалом надання рекомендацій РСУ 
було своєчасними та зорієнтувало суди в особли-
востях роботи за таких умов. Водночас слід зау-
важити, що відсутність належної та оперативної 
комунікації у судовій системі та у зв’язках із гро-
мадськістю створило певні проблеми у діяльності 
низки судів, адже на головній сторінці офіційного 
веб-порталу судової влади була відсутня інформа-
ція про особливий режим роботи судів. Йдеться 
також і про те, що окремі суди заборонили доступ 
до суду тим відвідувачам, які не мали судової 
повістки; окремі суди перестали здійснювати роз-
гляд справ у судових засіданнях, крім «невідклад-
них» (Шевченківський районний суд м. Львів, 
Дніпровський районний суд м. Київ, Запорізький 
районний суд м. Запоріжжя); Касаційний госпо-
дарський суд переніс розгляд усіх справ на період 
карантину, за винятком тих, що розглядаються 
в письмовому провадженні.

30 березня 2020 р. було прийнято Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економічних гарантій 
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» який, з поміж-іншого, передбачав: 
автоматичне продовження строків звернення до 
суду та процесуальних строків у цивільних, гос-
подарських та адміністративних справах на строк 
дії карантину; надання учасникам цивільних, 
господарських та адміністративних справ права 
брати участь у судовому розгляді в режимі віде-
оконференції з використанням власних техніч-

них засобів, перебуваючи за межами приміщення 
суду; підтвердження особи учасника здійснюється 
за допомогою електронного цифрового підпису; 
надання суду права обмежити доступ у засідання 
осіб, котрі не є учасниками процесу, якщо участь 
у судовому засіданні становитиме загрозу життю 
чи здоров’ю особи [13]. Поряд із незаперечними 
перевагами Закон створив перешкоди у здійсненні 
провадження в будь-якій цивільній, господар-
ській чи адміністративній справі, оскільки невчи-
нення однією зі сторін будь-якої процесуальної дії 
(наприклад, неподання відзиву на позов) змушу-
вало суд очікувати до закінчення карантину. Таке 
суперечливе рішення законодавця стало певним 
обмеженням доступу до правосуддя та порушен-
ням принципу доступності правосуддя і не допус-
кається навіть за умов надзвичайного стану.

Аналіз рішень органів судової влади України за 
умов пандемії COVID-19 свідчить також про недо-
статню і несвоєчасну координацію дій і комуніка-
цію органів судової влади, недостатньо обґрун-
товані окремі рішення, порушення принципу 
гласності, різну реакцію і діяльність судів, нена-
лежну комунікацію з учасниками судових проце-
сів. Усунення проблем, пов’язаних із неналежною 
комунікацією в системі судових органів за таких 
умов, вимагає більш ґрунтовного підходу до роз-
робки комунікації, єдності у формуванні заходів 
реагування органами судової влади, максимальної 
відкритості як у питаннях оприлюднення рішень, 
так і в обґрунтуванні їх логіки, більш оператив-
ної комунікації з використанням ІТ-технологій, 
обов’язкової відеотрансляції засідань у мережі 
Інтернет. Вкрай важливим є забезпечення публіч-
ного характеру судового розгляду, а обмеження 
мають визначатися мірою дотримання соціальної 
дистанції між особами, які перебувають у залі 
судового засідання (1,5–2 м) та користування 
засобами захисту. Слушними є і пропозиції, що 
варіантом законодавчого розв’язання проблеми, 
пов’язаної зі здійсненням судочинства за умов 
карантину, могло бути встановлення повнова-
ження суду за заявою учасника справи визнавати 
поважною причину пропущення строку, якщо 
вона зумовлена карантином [12].

За умов обмежених можливостей комуніка-
ції між органами судової влади та громадськістю 
важливо також активізувати роботу по висвіт-
ленню діяльності судів шляхом розміщення на 
веб-сторінках суду максимальної інформації про 
суд, роз’яснення громадянам можливостей відкла-
дення розгляду справ і розгляду справ у режимі 
відеоконференції, інформації про обмеження чи 
припинення проведення особистого прийому гро-
мадян керівництвом суду; про обмеження допуску 
в судові засідання осіб, які не є учасниками про-
цесу, й осіб з ознаками респіраторних захворювань; 
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про можливість ознайомлення учасників судових 
процесів із матеріалами справ шляхом надси-
лання копій документів на електронну адресу; про 
можливість здійснювати судовий розгляд справ 
у порядку письмового провадження. Слушною 
є і практика висвітлення інформації в соціальних 
мережах, зокрема таких, як «Facebook», створення 
відкритих сторінок на правову тематику та щодо 
діяльності судової влади.

Цілком закономірно, що на необхідність удо-
сконалення напрямів і засобів комунікації судової 
влади та громадянського суспільства за умов пан-
демії COVID-19 звертають увагу і члени КРЄС 
[14], судді з таких країн, як Італія, ФРН, Велика 
Британія, Україна. На їхню думку, основополож-
ним у контексті ключових аспектів і уроків, які 
необхідно враховувати судовим системам і суд-
дям у зв’язку з поширенням COVID-19, є необ-
хідність використання нових правових засобів 
за суворого дотримання зобов’язань у галузі 
прав людини; забезпечення балансу між громад-
ською безпекою та використанням основних прав 
і свобод; збереження незалежності судової влади; 
недопущення політизації судів. Серед заходів, 
безпосередньо пов’язаних із комунікацією, вони 
виокремлюють необхідність використання нових 
сучасних технологій для сприяння дистанційній 
роботі та проведенню судових процесів на основі 
телеконференцій, дистанційного слухання свід-
ків, експертів, відповідачів [14]. На увагу заслу-
говує те, що трансформація комунікації судової 
влади в напрямі більш широкого використання 
сучасних технологій, дистанційна робота судів 
має здійснюватися за умови суворого дотри-
мання основоположних принципів судової влади, 
насамперед таких, як справедливість, верховен-
ство права, законність, самостійність, незалеж-
ність, повнота, транспарентність, гуманізм.

Більш ґрунтовно до проблем комунікації судо-
вої влади підходить Європейська комісія з питань 
ефективності правосуддя, яка 10 червня 2020 р. 
на спеціальній заочній пленарній зустрічі у Стра-
сбурзі прийняла «Декларацію про витягнуті уроки 
і проблеми, з якими стикаються судові органи під 
час і після пандемії COVID-19» [15]. У Декларації 
Європейська комісія з питань ефективності пра-
восуддя звертає увагу не лише на трансформацію 
моніторингу документообігу, якість і виконання, 
а й на становлення кіберправосуддя, вимоги до 
нього: « ІТ-рішення, такі як онлайн-послуги, дис-
танційні судові засідання та відеоконференції, 
а також подальший розвиток цифрового право-
суддя мають завжди здійснюватися відповідно до 
основних прав і принципів справедливого судового 
розгляду», а також необхідність зменшення ризиків, 
пов’язаних із впровадженням ІТ: «Необхідно регу-
лярно оцінювати вплив застосування цих техноло-

гій на здійснення правосуддя і в разі необхідності 
здійснювати коригування. Забезпечення кібербез-
пеки та захисту персональних даних має бути прі-
оритетом» [15]. На окрему увагу заслуговує Прин-
цип 7 (Прогресивне правосуддя), у якому йдеться 
про необхідність розробки стратегії трансформа-
ції судової влади з метою застосування переваг 
нещодавно прийнятих рішень; перегляду деяких 
аспектів традиційного функціонування судів (від-
носини зі ЗМІ, рівень застосування нових техно-
логій); підтримання необхідного діалогу між усіма 
інституціями системи правосуддя (між суддями, 
прокурорами, працівниками суду, адвокатами, пра-
цівниками виконавчої служби, нотаріусами, меді-
аторами й експертами, під час кризи у сфері охо-
рони здоров’я) [15]. Ураховуючи трансформацію 
форм комунікації судової влади та громадянського 
суспільства, цілком закономірною є необхідність 
розробки такої стратегії трансформації судової 
влади, складовою частиною якої є стратегія комуні-
кації судової влади із громадянським суспільством. 
Така стратегія має бути зорієнтована не стільки на 
короткочасні потреби судової влади й судів, скільки 
на їх основоположні принципи.

У сучасній науці комунікаційна стратегія тлу-
мачиться як «системна комунікація, орієнтована 
на встановлення довгострокових взаємозв’язків 
між організацією, її зовнішніми та внутрішніми 
аудиторіями, які допомагають досягати органі-
заційних цілей. Стратегічна комунікація нероз-
ривно пов’язана з управлінськими процесами: 
плануванням, регулюванням, контролем. Як 
слушно зазначає О.О. Овсяннікова: «Серед цілей 
комунікаційної стратегії суду можна виокремити 
такі: змінити ставлення населення до судової 
системи; викликати інтерес громадськості до 
діяльності судової влади; підвищити обізнаність 
громадян щодо правових питань; передати певні 
знання; покращити стосунки із цільовими та заці-
кавленими групами (наприклад, ЗМІ, громад-
ськими правозахисними організаціями); запрова-
дити законодавчі зміни, вкрай необхідні судовій 
системі; підвищити якість представництва інте-
ресів сторін у суді; оптимізувати роботу апа-
рату суду; підвищити ефективність роботи суд-
дів і працівників суду; підвищити престижність 
професії судді та працівника апарату суду тощо 
[16]. Поділяючи загалом тезу О. Овсяннікової, 
слід зауважити, що поряд із зазначеними цілями 
важливо, щоб результати реалізації стратегії 
мали чіткі критерії оцінки, які б уможливлювали 
об’єктивну оцінку досягнутих цілей і результатів 
як вітчизняними, так і зарубіжними експертами, 
європейською судовою спільнотою. До таких 
критеріїв насамперед слід віднести підвищення 
рівня довіри громадськості, експертів до судової 
влади та стан верховенства права у країні.
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Відносини судової влади й судів із засобами 
масової інформації належать до важливого 
напряму комунікації судової влади, які зазна-
ють змін за умов пандемії. Між тим, комунікації 
окремо взятого суду зі ЗМІ здебільшого є резуль-
татом спонтанних ідей, не завжди враховують 
особливості спілкування із цільовою аудиторією, 
що загалом ускладнює взаєморозуміння та зни-
жує рівень суспільної довіри. Окрім того, пред-
ставники ЗМІ не завжди об’єктивно висвітлюють 
інформацію, неправильно тлумачать юридичні 
терміни, що у підсумку призводить до спотво-
рення інформації. Досить поширеною є практика, 
коли тематика публікацій у ЗМІ полягає у передру-
куванні новин із сайту суду, а спеціально підго-
товлені матеріали зазвичай друкуються в порядку 
довгої черги. За умов фінансової неспроможності 
багатьох судів обмеженими є і їхні можливості 
щодо виготовлення друкованих матеріалів (бро-
шур, буклетів тощо) про діяльність суду та судо-
вої влади в Україні.

До уваги необхідно взяти той факт, що КРЄС 
у Висновку № 6 (2004) про справедливий суд 
у розумні строки та роль судді в судових процесах 
із урахуванням альтернативних засобів вирішення 
спорів, Висновку № 7 (2005) «Правосуддя та сус-
пільство» [7] та рішення XIV позачергового з’їзду 
суддів України від 14 березня 2017 р. важливу роль 
надають ЗМІ у поширенні інформації про роль 
і діяльність судів, створенню прямих зв’язків між 
судами та широкою громадськістю та рекомен-
дує судовим системам різних країн встановлю-
вати прямі зв’язки із суспільством, брати активну 
участь у просвітницьких і навчальних програмах, 
популяризувати роботу судової системи через 
пряму комунікацію із різними соціальними гру-
пами суспільства через розробку програм охо-
плення (інформаційно-просвітницьких програм).

В Україні 24 липня 2017 р. було схвалено Кон-
цепцію прямих зв’язків судів із громадськістю 
[17], метою якої є встановлення прямих зв’яз-
ків між судами та широким загалом, сприяння 
правовій просвіті, виховання правової культури, 
формування правильного сприйняття функції 
правосуддя, ролі судді в суспільстві й обмежень, 
що накладає на суддю виконання такої важливої 
функції, покращення розуміння та довіри суспіль-
ства до системи правосуддя та як результат – 
посилення незалежності судової влади. Формула 
прямих зв’язків передбачає встановлення програм 
охоплення – заходи (інструменти) ознайомчого, 
інформативного характеру, за допомогою яких 
шляхом прямих зв’язків між судами і широким 
загалом суспільство отримує інформацію про 
діяльність судів і роботу суддів.

Аналіз Концепції прямих зв’язків судів із гро-
мадськістю свідчить, що серед групи категорії 

громадян (вихованців дошкільних навчальних 
закладів, школярів, студентів, юристів, не юрис-
тів, юридичної спільноти, широкого загалу) не 
виокремлюється така категорія, як інститути гро-
мадянського суспільства, насамперед громадські 
об’єднання. Між тим упродовж останніх семи 
років саме громадські об’єднання продемон-
стрували активну діяльність щодо реформування 
судової влади, підвищення її підзвітності перед 
суспільством. Як слушно наголошує Л. Удовика: 
«За останні роки найбільш значущими напрямами 
й заходами впливу громадських організацій на 
судову владу, які мали найбільш істотний вплив 
на правову культуру українського суспільства, 
стали: участь громадських організацій у ство-
ренні правової основи для запровадження приват-
них виконавців; участь в адвокатуванні створення 
Вищого антикорупційного суду в Україні; участь 
у діяльності Громадської ради доброчесності 
щодо оцінювання кандидатів до нового Верхов-
ного Суду; участь у співбесідах і затвердженні 
висновків про доброчесність / недоброчесність із 
кандидатами до ВККС, організація і проведення 
серії регіональних тренінгів щодо впливу громад-
ськості на перебіг судової реформи; участь у про-
веденні аналітичних досліджень (зокрема щодо 
впливу збройного конфлікту на правосуддя) [18]. 
Саме тому важливо, щоб Концепція прямих зв’яз-
ків судів із громадськістю передбачала взаємодію 
саме із громадськими об’єднаннями, діяльність 
яких пов’язана із функціонуванням судової влади, 
оптимально поєднувала комунікативні засоби, 
методи, прийоми і техніки, сприяла наданню 
об’єктивної інформації про діяльність судової 
влади, суду й суддів, налагодженню постійного 
зацікавленого діалогу із суспільством, сприяла 
формуванню позитивного іміджу судової системи 
України в суспільстві.

Висновки. Сучасний досвід функціону-
вання органів судової влади європейських країн, 
попри відмінності їхніх судових систем, свід-
чить про оперативність і ефективність запрова-
джуваних змін щодо забезпечення доступу до 
правосуддя за умов пандемії COVID-19. За умов 
пандемії COVID-19 різною мірою трансфор-
мувалися напрями й засоби комунікації судової 
влади та громадянського суспільства. Насамперед 
зросла роль судів у демократичних суспільствах, 
зокрема завдяки забезпеченню права громадян на 
доступ до правосуддя, а також завдяки розгляду 
судами конституційної юрисдикції справ щодо 
конституційності обмеження таких прав, як сво-
бода пересування, право на мирні зібрання, право 
на власність (заробітну плату).

Найбільшою мірою поширення COVID-19 
вплинуло на комунікацію судів із особами, 
котрі беруть участь у судовому процесі, зокрема 
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в частині доступу осіб до суду, гласності, тран-
спарентності, строків провадження та кому-
нікації зі ЗМІ. В Україні, як і в більшості євро-
пейських країн, запроваджено зміни до деяких 
законодавчих актів, спрямованих на забезпе-
чення додаткових соціальних та економічних 
гарантій у зв’язку з поширенням коронавірус-
ної хвороби. Водночас певні проблеми на зако-

нодавчому рівні, а також відсутність належної 
та оперативної комунікації у судовій системі 
та у зв’язках із громадськістю створило низку 
проблем у діяльності окремих судів. Урахову-
ючи проблеми в такій комунікації, перегляду 
потребують не лише напрями й форми комуніка-
ції судової влади та ЗМІ, а й Концепція прямих 
зв’язків судів із громадськістю.
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МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
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Муніципалітет як суб’єкт місцевого самоврядування

Роговенко О. В.
Сумський національний аграрний університет,  
вул. Г. Кондратьєва, 160, Суми, Україна
oleg-rogovenko@i.ua

У грудні 2019 р. президентом України В. Зеленським було представлено 
проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)» № 2598 від 13 грудня 2019 р. (далі – 
Законопроект) [1]. На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, 
пропоновані Законопроектом зміни відповідають європейським 
і міжнародним стандартам, враховують висновки і зауваження 
Венеціанської Комісії та дадуть змогу забезпечити спроможність 
місцевого самоврядування і побудувати ефективну систему 
територіальної організації влади в Україні. Комітет Верховної Ради 
України з питань правової політики за дорученням Голови Верховної 
Ради України від 16 грудня 2019 р. розглянув на своєму засіданні 
18 грудня 2019 р. (протокол № 17) поданий Президентом України 
Законопроект як невідкладний і встановив, що недоцільно направляти 
його на наукову, юридичну чи іншу експертизу до прийняття Верховною 
Радою України постанови про звернення до Конституційного Суду 
України та публікувати Законопроект для всенародного обговорення 
у строк до прийняття Верховною Радою України постанови про 
звернення щодо нього до Конституційного Суду України щодо цього 
Законопроекту.
Законопроект передбачає трирівневу систему адміністративно-
територіального устрою – громада (базовий рівень), округ 
(субрегіональний рівень), область (області й Автономна 
Республіка Крим). Ст. 140 передбачає, що «громада здійснює 
місцеве самоврядування безпосередньо шляхом виборів, місцевих 
референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених 
законом. Органами місцевого самоврядування громади є рада 
громади як представницький орган і виконавчі органи ради громади». 
З огляду на те, що Законопроект має статус невідкладного й отримав 
безпрецедентну підтримку Комітету Верховної Ради України з питань 
правової політики, широкої дискусії з питання обговорення змісту 
законопроекту не передбачається. Тим не менше, на нашу думку, 
існує необхідність обговорення Законопроекту, врахування позицій 
експертів і представників профільних громадських організацій.
З огляду на вищенаведене метою статті є здійснення аналізу Проекту 
Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)» № 2598 від 13 грудня 2019 р. та формування 
авторської позиції щодо «муніципалітету» як назви виконавчого 
органу місцевого самоврядування.
На думку автора статті, нині настав час для конституційної реформи, що 
закріпить у Конституції України таке найменування виконавчих органів 
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місцевого самоврядування, як «муніципалітети». Подібне рішення 
принесе визначеність, зрозумілість у понятійний апарат національної 
правової системи та відповідатиме результатам сучасних досліджень. 
На наш погляд, цей термін є більш вдалим щодо позначення суб’єкта 
місцевого самоврядування. Так, територіальна громада представляє 
жителів, об’єднаних спільними інтересами, постійним проживанням 
у межах адміністративно-територіальної одиниці – муніципалітету. 
А муніципалітет набуває значення управлінського органу, юридичної 
особи, що об’єднує співтовариство жителів із визначеними інтересами 
та населений центр з організованим будівництвом, комунальним 
обслуговуванням і своєю адміністрацією у вигляді муніципалітету 
і включає муніципальну раду громади як представницький орган 
і виконавчі органи ради.
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In December 2019, the President of Ukraine V. Zelensky presented the Draft 
Law of Ukraine “On Amendments to the Constitution of Ukraine (concerning 
decentralization of power) № 2598 of December 13, 2019 (hereinafter – 
the Bill) [1]. According to the subject of the legislative initiative, the proposed 
amendments to the bill comply with European and international standards, 
take into account the conclusions and remarks of the Venice Commission 
and will allow to ensure the ability of local self-government and to build 
an effective system of territorial organization of government in Ukraine. 
The Committee on Legal Policy of the Verkhovna Rada of Ukraine, on 
behalf of the Speaker of the Verkhovna Rada of Ukraine, of December 16, 
2019, considered at its meeting on December 18, 2019 (Minutes № 17) 
urgent and found it inappropriate to send the Bill to scientific, legal or 
other examination prior to the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine 
of the resolution on appeal to the Constitutional Court of Ukraine 
and it is inappropriate to publish the Bill for national discussion in time 
before the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine Ova to appeal to 
the Constitutional Court of Ukraine on this bill.
The bill provides for a three-tier system of administrative and territorial 
structure – community (basic level), district (sub-regional level), 
oblast (oblasts and the Autonomous Republic of Crimea) According to 
the content of the Bill, Article 140 provides that “the community exercises 
local self-government directly through elections, local referendums local 
initiatives and in other forms prescribed by law. Local self-government 
bodies are the community council as a representative body and executive 
bodies of the community council”. Given that the Bill has the status 
of an urgent one and has received unprecedented support from the Committee 
of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Legal Policy of a wide debate 
on the discussion of the content of the bill. However, in our opinion, there 
is a need to discuss the Bill, take into account the positions of experts 
and representatives of relevant NGOs.
In view of the above, the purpose of the article is to carry out the analysis 
of the Draft Law of Ukraine “On Amendments to the Constitution of Ukraine 
(on decentralization of power) № 2598 of December 13, 2019 and to form 
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an authoritative position on the “municipality” as the name of the executive 
body of local self-government.
According to the author of the article, now is the time for constitutional 
reform, which will enshrine in the Constitution of Ukraine the name 
of executive bodies of local self-government as “municipalities”. Such 
a decision will bring certainty, clarity to the conceptual apparatus 
of the national legal system and will be consistent with the results of current 
research. In our view, this term is more apt to refer to a local government 
entity. Thus, the territorial community represents the residents, united 
by common interests, permanent residence within the administrative-
territorial unit – the municipality. A municipality, as a governing body, 
a legal entity that unites a community of residents with defined interests 
and a community center with organized construction, communal services 
and its administration in the form of a municipality, which includes 
the municipal council and representative body.

Постановка проблеми. У грудні 2019 р. пре-
зидентом України В. Зеленським було представ-
лено Проект Закону України «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо децентралізації 
влади)» № 2598 від 13 грудня 2019 р. (далі – Зако-
нопроект) [1]. На думку суб’єкта права законо-
давчої ініціативи, пропоновані Законопроектом 
зміни відповідають європейським і міжнародним 
стандартам, враховують висновки та зауваження 
Венеціанської Комісії та дадуть змогу забезпечити 
спроможність місцевого самоврядування і побу-
дувати ефективну систему територіальної орга-
нізації влади в Україні. Комітет Верховної Ради 
України з питань правової політики за доручен-
ням Голови Верховної Ради України від 16 грудня 
2019 р. розглянув на своєму засіданні 18 грудня 
2019 р. (протокол № 17) поданий Президентом 
України Законопроект як невідкладний і встано-
вив, що недоцільно направляти його на наукову, 
юридичну чи іншу експертизу до прийняття Вер-
ховною Радою України постанови про звернення 
до Конституційного Суду України та публікувати 
Законопроект для всенародного обговорення 
у строк до прийняття Верховною Радою України 
постанови про звернення щодо нього до Консти-
туційного Суду України.

Законопроект передбачає трирівневу систему 
адміністративно-територіального устрою – гро-
маду (базовий рівень), округ (субрегіональний 
рівень), область (області й Автономна Республіка 
Крим). Ст. 140 передбачає, що «громада здійснює 
місцеве самоврядування безпосередньо шляхом 
виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціа-
тив і в інших формах, визначених законом. Орга-
нами місцевого самоврядування громади є рада 
громади як представницький орган і виконавчі 
органи ради громади» [1]. З огляду на те, що Зако-
нопроект має статус невідкладного й отримав без-
прецедентну підтримку Комітету Верховної Ради 
України з питань правової політики, широкої дис-

кусії з питання обговорення змісту законопроекту 
не передбачається. Тим не менше, на нашу думку, 
існує необхідність обговорення Законопроекту, 
врахування позицій експертів і представників 
профільних громадських організацій.

Постановка завдання. З огляду на вищена-
ведене метою статті є здійснення аналізу про-
екту Закону України «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо децентралізації влади)» 
№ 2598 від 13 грудня 2019 р. та формування автор-
ської позиції щодо «муніципалітету» як суб’єкта 
органу місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі ефективного адміністративно-територі-
ального устрою України присвячували свої праці 
такі автори, як О.М. Бабич, К.М. Вітман, Ю.І. Гану-
щак, Ю.О. Карпінський, І.О. Кресіна, А.А. Кова-
ленко, О.Г. Кучабський, В.Г. Куйбіда, О.Я. Матві-
їшин, В.А. Негода, В.П. Павленко, Є.В. Перегуда, 
М.О. Пухтинський, О.В. Скрипнюк, О.М. Стойко, 
А.Ф. Ткачук, В.А. Явір, В.А. Яцюк та ін. Окремі 
науковці зробили внесок у вивчення адміністра-
тивно-територіального поділу інших країн. Так, 
М. Попов дослідив адміністративно-територі-
альний поділ Республіки Болгарії; А. Руснакова 
розглянула ситуацію у Словаччині, В. Семянов-
ський вивчав досвід країн Європейського Союзу 
із зазначеного питання. Розвиток територіаль-
ного устрою європейських країн проаналізували 
у колективній праці В. Куйбіда, О. Матвіїшин, 
В. Новик, В. Павленко, А. Ткачук, П. Хонда й інші 
науковці. Але, попри широкий контекст дослі-
дження, тріада адміністративно-територіального 
устрою у форматі «громада, округ, область», пра-
вовий статус органів місцевого самоврядування 
залишаються дискусійними.

Виклад основного матеріалу. Геніальність 
винаходу права нерідко порівнюють із винаходом 
колеса, комп’ютера, мобільних пристроїв, прибор-
канням космосу та іншими важливими відкрит-
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тями для людства. Право є водночас абстрактною 
та прикладною категорією, аксіологічне вивчення 
якої не лише приносить наукову користь, а й має 
моральне та практичне значення. Водночас право 
є досягненням загальнолюдських цінностей. 
Цінність відображає сутність, ціннісний рівень 
свідомості людини. Аксіологічний (ціннісний) 
підхід [2] дозволяє вирішити, чи варто пізнавати 
світ і змінювати його, чи варто взагалі жити, що 
людина може одержувати від світу і на що вона 
може сподіватися. Розуміння природи правових 
цінностей, їх змісту та ієрархії дозволяє організо-
вувати людське життя з найбільшим коефіцієнтом 
користі та перспективи для прийдешніх поколінь. 
На нашу думку, саме аксіологічний підхід має 
допомогти розібратися в одному із дискусійних 
питань щодо найменування природи самооргані-
зації людських спільнот, зіставлення та розуміння 
категорій організації владних відносин, передусім 
на локальному рівні.

У кожній країні залежно від історичних осо-
бливостей її розвитку, а також інших важливих 
характеристик держави (наприклад, політичного 
режиму, устрою, форми правління тощо) існу-
ють свої особливості назви явища, яким є міс-
цеве самоврядування. Можуть використовуються 
й інші терміни. Так, наприклад, у деяких країнах 
англосаксонської групи це «муніципальне управ-
ління», у Японії – «місцева автономія», у Франції – 
«територіальна децентралізація» тощо [3, с. 183].

Адміністративно-територіальний одиниці 
в різних країнах світу можуть мати такі назви, як 
штат, земля, регіон, провінція, губернія, область, 
волость, сектор, округ, департамент, муніци-
палітет, район, квартал, комуна, місто, село, 
селище тощо. Тобто кожна із запропонованих назв 
має право на життя, але зазвичай обирається не 
випадково, а має історичне, культурне, лінгвіс-
тичне коріння та сповнена сенсового значення.

Призначення права – створювати зрозумілі 
конструкції правозастосування. Натомість із 
запровадженням первинної адміністративної оди-
ниці «громада» породжуються додаткові запи-
тання та плутанина.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) 
територіальна громада – жителі, об’єднані 
постійним проживанням у межах села, селища, 
міста, що є самостійними адміністративно-тери-
торіальними одиницями, або добровільне об’єд-
нання жителів кількох сіл, які мають єдиний 
адміністративний центр. Тобто територіальна 
громада – це передусім жителі адміністратив-
но-територіальної одиниці. Отже, територіальна 
громада – жителі, об’єднані постійним прожи-
ванням у межах адміністративно-територіальної 
одиниці «громада».

Власне, відповідно до Законопроекту «гро-
мада» є одночасно і первинною одиницею у сис-
темі адміністративно-територіального устрою 
України (ст. 133), і первинним суб’єктом місце-
вого самоврядування (ст. 140).

Позитивним моментом щодо правового ста-
тусу «громади» є закріплення у ст. 140 Законо-
проекту того, що громада є юридичною особою. 
Пам’ятаємо дискусії навколо сумнозвісного 
листа Міністерства юстиції України, яке у своєму 
роз’ясненні від 15 серпня 2017 р. № 31322/Ж-
1548/19 начальникам головних територіальних 
управлінь юстиції Міністерства юстиції України 
в областях, у м. Києві фактично заборонило 
реєструвати статути територіальних громад, 
оскільки, на думку органу, за територіальними 
громадами на законодавчому рівні не закріплено 
статус юридичної особи.

Зараз про інше. Відомо, що Хартію місце-
вого самоврядування характеризують як «еталон 
у вирішенні питань місцевого самоврядування», 
«стандарт місцевої демократії для країн – членів 
Ради Європи», «правовий простір муніципаль-
ної діяльності на сучасному етапі демократич-
ного реформування» [3, с. 140–141]. Первинним 
суб’єктом місцевого самоврядування відповідно 
до Хартії є не територіальна громада, а органи 
місцевого самоврядування. Визначення місце-
вого самоврядування, закріплене в Хартії, част-
ково прийняте ст. 2 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р., 
особливо в частині розуміння місцевого самовря-
дування вирішувати специфічні питання.

Вважаємо за необхідне звернути особливу 
увагу на доктринальну позицію деяких вчених 
про істотне «одержавлення» самої концепції міс-
цевого самоврядування, яка міститься в Хартії. 
Одні з них думають, що такий перелік в акцен-
тах став можливий через неправильний пере-
клад цього документа. Якщо в наведеному вище 
перекладі, зробленому в Україні, привертає увагу 
вираз «здійснення регулювання й керування 
істотною частиною державних справ», то в Росій-
ській Федерації ст. 3 Хартії перекладена так: Під 
місцевим самоврядуванням розуміється право 
й реальна здатність органів місцевого само-
врядування регламентувати частину публічних 
справ і управляти нею, діючи в рамках закону, 
під свою відповідальність і в інтересах місцевого 
населення. Такий офіційний переклад російською 
мовою випливає з ратифікації Європейської хар-
тії федеральним законом РФ від 11 квітня 1998 р. 
Але є й інші переклади, які також належать до 
офіційних або близьких до них, а також авторські 
переклади, що призвело до несумісних тлумачень 
поняття місцевого самоврядування, яке міститься 
в Європейській хартії [3, с. 142].
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Увагу привертає думка О.О. Замотаєва, котрий, 
проаналізувавши тексти Європейської хартії 
англійською та французькою мовами та їхній 
російський переклад, дійшов висновку, що з ура-
хуванням неоднозначності англомовних і фран-
комовних термінів визначення поняття місцевого 
самоврядування, дане в Хартії, варто перекладати 
так: під місцевим самоврядуванням розуміється 
право й реальна здатність місцевих співтова-
риств регламентувати значну частину справ 
громадянського суспільства й управляти нею, 
діючи в рамках закону під свою відповідальність 
і в інтересах місцевого населення [3, с. 143]. На 
нашу думку, громада не може бути одночасно 
адміністративно-територіальною одиницею 
та первинним суб’єктом місцевого самовряду-
вання, адже суб’єкт правовідносин володіє належ-
ним правовим статусом, включаючи юридичну 
відповідальність за прийняті рішення. Суб’єкт 
як орган місцевого самоврядування повинен 
мати здатність управляти публічними справами 
в інтересах громади. Звичайно, постає питання 
про назву такого органу.

З огляду на вищенаведене пропонуємо роз-
глянути можливість запровадження такої кон-
струкції: «Первинними суб’єктами місцевого 
самоврядування є рада громади як представ-
ницький орган і виконавчі органи ради громади – 
муніципалітети».

У цій конструкції можливим базовим термі-
ном постає «муніципалітет». Нагадаємо зміст 
ст. 3.1 Європейської хартії міст, прийнятої Радою 
Європи в березні 1992 р., де муніципалітет трак-
тується як автономна адміністративна одиниця, 
що поєднує співтовариство жителів із визначе-
ними інтересами, та населений центр із організо-
ваним будівництвом, комунальним обслуговуван-
ням і своєю адміністрацією [4].

Слід зазначити, що у сучасній офіційно-ді-
ловій практиці активно поширюється термін 
«муніципальний» у значенні «місцевий». Слово 
«муніципальний» пов’язане зі значенням лексеми 
«муніципалітет», «муніципалізація». Муніципалі-
зація (латин. мumitsypaliatsiya – те, що стосується 
муніципії, міст із правом самоврядування) – про-
цес, за яким органи місцевого самоврядування 
набувають права власності на об’єкти державної 
або приватної власності та беруть на себе відпо-
відальність за їх розпорядження на користь місце-
вих мешканців. Термін «муніципалізація» вперше 
з’явився у Стародавньому Римі. Рим виробив осо-
бливу форму міського самоврядування – муніци-
пій – форму, за якою самоврядування міст поєдну-
валося з підпорядкуванням їх єдиній центральній 
владі територіальної держави – Римської імперії 
[6, с. 4]. Слово «муніципалітет» є словом-запо-
зиченням, європеїзмом. Нам нерідко доводиться 

чути це слово з екранів телевізора, з новин, зі зви-
чайної лексики. Водночас не втрачає актуальності 
і слово «місцевий» із таким функціонально-сти-
льовим навантаженням: «органи місцевого само-
врядування», «місцевий бюджет», «місцеві дер-
жавні адміністрації». Існують певні очікування 
щодо можливого поглинання зазначених словос-
получень. Але не завжди слова «муніципальний» 
і «місцевий» є взаємозамінними.

Помилковим є ототожнення слова «муніципаль-
ний» із виключно «містом». Міста (грец. πόλις) 
з античних часів були організованою формою гро-
мадського життя, спілкування та самоуправління. 
Платон у своєму творі «Закони», говорячи про 
аристократичну республіку, підрахував, що кіль-
кість громадян в ідеальному полісі має бути 5 040. 
У свою чергу, його учень Аристотель вважав 
державу «політичним спілкуванням» [7, с. 376], 
а територію полісу вдалою, якщо його територію 
і населення було легко побачити, проконтролю-
вати. Сама історія терміна безпосередньо пов’я-
зана із територією полісу, громади, що є прийнят-
ною одиницею для комунікації та управління.

Абсолютно не випадково в Україні кількість 
ОТГ із кількістю до 5 тис. осіб є переважно доміну-
ючою – 292 (36,3% від всіх ОТГ), а від 5 до 10 тис. 
осіб сягає 267 (33% від всіх ОТГ) [8]. У загаль-
ній кількості близько 70% всіх ОТГ прямо пов’я-
зані з полісним виміром спільноти для реаліза-
ції ефективного самоуправління. Відповідно до 
Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) 
[9] цей показник умовно відповідає NUTS 5 – 
«мікрогромаді», первинній територіальні одиниці 
(поселенню, солецтву, комуні тощо) із кількістю 
мешканців 1–50 тис., що проживає на площі від 1 до 
10 км2. На нашу думку (і про це йтиметься нижче), 
за умов реформування «муніципалітет» є найвдалі-
шою назвою управлінської первинної територіаль-
ної одиниці – виконавчого органу громади.

Про підтримку розвитку термінології свід-
чать сучасні наукові праці. О.В. Батанов у своєму 
дисертаційному дослідженні концентрує нау-
ковий погляд на понятті «муніципальна влада» 
для позначення місцевого самоврядування як 
виду публічної влади як таке, що найбільш опти-
мально розкриває її сутнісні, змістовні, функціо-
нальні та інші атрибути [6, с. 4]. М.О. Баймуратов 
зазначає, що «проблемність назви «муніципальне 
право» полягає насамперед у тому, що Консти-
туція України використовує термін «місцеве 
самоврядування» і не вживає термін «муніципа-
літет», під яким зазвичай розуміють сукупність 
виборчих органів місцевого самоврядування, 
«муніципальне утворення» як міське чи сільське 
поселення, в межах яких здійснюється місцеве 
самоврядування та існує муніципальна власність, 
місцевий бюджет і виборні органи» [3, с. 13].
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Висновки. На нашу думку, нині настав час 
для конституційної реформи, що закріпить 
у Конституції України таке найменування вико-
навчих органів місцевого самоврядування, як 
«муніципалітети». Подібне рішення принесе 
визначеність, зрозумілість у понятійний апарат 
національної правової системи та відповіда-
тиме результатам сучасних досліджень. На наш 
погляд, цей термін є більш вдалим щодо позна-
чення суб’єкта місцевого самоврядування. Так, 
територіальна громада представляє жителів, 

об’єднаних спільними інтересами, постійним 
проживанням у межах адміністративно-терито-
ріальної одиниці – муніципалітету. А муніципа-
літет набуває значення управлінського органу, 
юридичної особи, що об’єднує співтовариство 
жителів із визначеними інтересами та насе-
лений центр із організованим будівництвом, 
комунальним обслуговуванням і своєю адміні-
страцією у вигляді муніципалітету, яке включає 
муніципальну раду громади як представниць-
кий орган і виконавчі органи ради.
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Темпоральні характеристики регулятивних цивільних правовідносин
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Ця стаття присвячена науковому дослідженню актуального питання 
про часові і сутнісні характеристики регулятивного цивільного 
правовідношення. Надано загальну характеристику врегульованого 
правом відношення як умови руху та способу конкретизації взаємин 
у суспільстві, зокрема, визначення їх суб’єктного складу, функцій, які 
їх учасники мають один стосовно одного. В роботі обстоюється теза, 
за якою суттєва роль належить правовідношенню і в конкретизації 
тривалості врегульованих ним суспільних відносин. Детально 
досліджений зміст цивільного відношення у регулятивному стані. 
Встановлено, що суб’єктивне право, яке належить його носієві, має 
кореспондувати конкретному обов’язку зобов’язаної особи. При цьому 
доводиться, що зміст можливої поведінки правоволодільця проявляється 
як через панування над боржником шляхом вимагання певної його 
поведінки, так і через власну активну поведінку уповноваженого. 
При цьому зобов’язаний суб’єкт мусить утримуватися від будь-
яких вчинків, що цьому перешкоджають. Відтак правовідносини 
створюють суб’єктам права конкретні соціальні можливості для 
задоволення певних їхніх потреб або власними діями, або діями 
інших осіб. Правильність такого підходу, зокрема, підтверджується 
аналізом темпоральних чинників, притаманних суб’єктивному 
матеріальному праву особи. Належне нормативне регулювання у цій 
царині полягає в тому, щоб забезпечити реальну можливість реалізації 
уповноваженою особою свого суб’єктивного права в межах адекватного 
та відповідного строку. Якщо час дії суб’єктивного права прямо не 
вказаний, для обчислення строку існування чи реалізації певного 
суб’єктивного права мають використовуватися критерії розумності. 
Взаємопов’язаність суб’єктивного матеріального права його носія 
з юридичним обов’язком зобов’язаної особи становлять квінтесенцію 
правовідношення. Головне, щоб суб’єктивне право здійснювалося 
упродовж часу, протягом якого воно існує. Після закінчення часу на 
регулятивну реалізацію права починається його порушення, а отже, 
настає дія охоронно-правового матеріального відношення.

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;  
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
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This article is devoted to the research of the topical issue of temporal and essential 
characteristics of the regulatory civil relationship. The general characteristic 
of the relation regulated by the law as conditions of movement and a way 
of concretization of relations in a society, in particular, definition of their 
subjective structure, functions which their participants have concerning each 
other is given. The thesis defends the essential role of the legal relationship in 
the concretization of the duration of social relations regulated by it. The content 
of civil relations in the regulatory state is studied in detail. It is established that 
the subjective right that belongs to its holder must correspond to the specific 
obligation of the obligated person. It is proved that the content of the possible 
behavior of the right holder is manifested both through domination over 
the debtor by demanding certain of his behavior, and through the own active 
behavior of the commissioner. In this case, the obligated entity must refrain 
from any acts that prevent this. Thus, legal relations create specific social 
opportunities for legal entities to meet certain needs or their own actions or 
the actions of others and are a social relationship provided by the hypothesis 
of legal norms, which is expressed in mutual legal rights and obligations 
of legal entities. The correctness of this approach, in particular, is confirmed 
by the analysis of temporal factors inherent in the subjective substantive law 
of the individual. Proper regulation in this area is to ensure a real opportunity 
for the authorized person to exercise his subjective right within an adequate 
and appropriate period. If the duration of a subjective right is not explicitly 
stated, reasonableness criteria should be used to calculate the existence or 
exercise of a particular subjective right. The interrelation of the subjective 
substantive law of its bearer with the legal obligation of the obligated person is 
the quintessence of the legal relationship. The main thing is that the subjective 
right is exercised during the time during which it exists. After the expiration 
of the time for the regulatory realization of the right, its violation begins, 
and consequently the effect of the protective-legal material relation occurs.

Вступ. Практично всі дії людини, її повнова-
ження та обов’язки мають тимчасовий характер, 
відтак час має виняткове значення для усвідом-
лення юридичної сутності та змісту взаємовідно-
син, в тому числі і тих, що охоплюються нормами 
цивільного законодавства. Матеріально-правові 
взаємодії суб’єктів мають практичне значення 
лише тоді, коли вони набувають правового вира-
ження. Правовідношення є умовою руху та спосо-
бом конкретизації суспільних відносин, зокрема, 
суб’єктного складу останніх, функцій, які їх учас-
ники мають один стосовно одного [1, c. 522]. Це 
урегульоване правом та охоронюване державою 
суспільне відношення, учасники якого висту-
пають як носії взаємно кореспондуючих один 
одному юридичних прав та обов’язків. Коли від-

ношення врегульоване правом, поведінка його 
учасників стає взаємопов’язаною та юридично 
фіксованою. Правовідносини також є суспіль-
ними взаєминами, в яких завдяки наявності права 
(сукупності правових ознак) виражаються, вини-
кають, змінюються та припиняють своє існування 
інші суспільні відносини [2, c. 33]. Учасники пра-
вовідношення виступають як носії суб’єктивних 
прав і обов’язків. Суттєва роль належить право-
відношенню і в конкретизації тривалості врегу-
льованих ним суспільних відносин. 

Цивілістична доктрина традиційно охоплю-
вала поняттям темпорального регулювання такі 
явища, як простір часу, протягом котрого має від-
бутися дія, та певна межа часу, з якої дія почина-
ється чи закінчується, або настає інший юридично 
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значимий наслідок. Кожен з відомих дослідників 
в галузі цивілістики тією чи іншою мірою приділяв 
увагу цьому питанню. Достатньо вказати на праці 
І.Е. Енгельмана, О.Л. Боровиковського, М.А. Гур-
вича, В.П. Грибанова, О.С. Йоффе, О.О. Красавчи-
кова, Ю.К. Толстого та інших вчених. Із сучасних 
науковців слід згадати В.В. Луця, К.Ю. Лебедєву, 
П.М. Рабіновича, С.О. Сліпченка, Т.В. Боднар 
тощо. Завдяки проведеним науковим дослідженням 
у теорії права були напрацьовані окремі висновки 
щодо юридичного порядку регулювання строків. 
Водночас основні проблеми стосовно організації 
взаємодії суб’єктів залишаються не вирішеними. 
Зокрема, в практичній і навіть теоретичній пло-
щинах відбувається невиправдане змішування 
сутності регулятивних і охоронних правовідно-
син, часто окремі властивості охоронно-правового 
регулювання застосовуються для опосередкування 
регулятивних взаємин, і навпаки. Це найбільш 
яскраво проявляється під час оцінки часових про-
явів цивільних взаємодій, коли не виважено плу-
таються строки існування суб’єктивного права зі 
строками їх захисту. На досягнення визначеності 
у цьому питанні і спрямована ця праця.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У літературі існують різні погляди на сутність 
суб’єктивного цивільного права, котре входить 
до змісту правовідношення. Так, Г.Ф. Шершене-
вич вказував, що головним чинником для суб’єк-
тивного права є визначення того, що заборонено 
суб’єктові обов’язку. А вже з цього випливають 
можливості суб’єкта права [3, c. 574]. Приблизно 
такої ж позиції притримувався і Ф.К. Савиньї. Він, 
зокрема, зазначав, що свобода волі носія суб’єк-
тивного права має проявлятися у його пануванні, 
але останнє мусить спрямовуватися не на всю 
поведінку зобов’язаної особи, а лише на окрему її 
дію. Тоді ця дія буде підпорядкованою волі віри-
теля як виняток із загальної свободи зобов’яза-
ного суб’єкта. Подібне відношення панування над 
певною дією чужої особи і зветься зобов’язанням 
(оbligation) [4, c. 462]. Іншими словами, вказана 
правова позиція зводилася до того, що зміст пове-
дінки правоволодільця проявляється через пози-
тивні вчинки зобов’язаної особи і не реалізується 
через власну активну поведінку. Між тим, не 
викликає сумнівів, що повноваження можуть бути 
здійснені особою і шляхом самостійних позитив-
них дій, тоді як зобов’язаний суб’єкт при цьому 
мусить утримуватися від будь-яких вчинків, що 
цьому перешкоджають. Так, реалізація оренда-
рем повноважень, що входять до права володіти 
та користуватися майном, відбувається через його 
активні дії, тоді як інші особи позбавлені права 
йому в цьому перешкоджати [5, c. 31]. 

З огляду на це С.М. Братусь зазначав, що зміст 
суб’єктивного права полягає не лише в тому, 

що заборонено робити зобов’язаній особі, але 
й у поведінці, дозволеній суб’єкту [6, c. 33]. Не 
погоджуючись з таким визначенням, О.С. Іоффе 
вказував, що суб’єктивне право встановлює не 
дозволеність, а можливість певної поведінки його 
носія. Іншими словами, на думку вченого, суб’єк-
тивне право зводиться не до дозволених власних 
дій уповноваженого, а до забезпечення можливо-
сті здійснення цих дій, що досягається за допо-
могою юридичних засобів гарантування певної 
необхідної поведінки зобов’язаних осіб. Відтак 
суб’єктивне право – завжди право не на власні, 
а на чужі дії [1, c. 558–559]. Втім, наукове вчення 
про зміст суб’єктивного матеріального права 
продовжує розвиватися, і наразі найбільш вива-
женим виглядає така його юридична інтерпре-
тація, котра визначає не тільки поведінку одного 
з учасників взаємин. Суб’єктивне право охоплює 
два елементи у їх взаємопоєднанні: можливість 
визначення власної поведінки та вимогу належ-
ної поведінки від носіїв юридичного обов’язку 
[7, c. 382]. Іншими словами, правовідносини ство-
рюють суб’єктам права конкретні соціальні мож-
ливості для задоволення певних їхніх потреб або 
власними діями, або діями інших осіб і являють 
собою передбачене гіпотезою юридичної норми 
суспільне відношення, яке виражається у вза-
ємних юридичних правах і обов’язках суб’єктів 
права [8, c. 127].

Така правова позиція наразі знайшла досить 
широку підтримку у нашій цивілістиці [9, c. 26–27]. 
Правильність такого підходу, зокрема, підтвер-
джується аналізом темпоральних чинників, при-
таманних суб’єктивному матеріальному праву 
особи. Адже акти цивільного законодавства значно 
частіше не обмежують час існування суб’єктив-
ного права, а встановлюють строки (терміни) вико-
нання зобов’язання боржником. Скажімо, періоди 
виконання зобов’язань в таких цивільних угодах, 
як підряд, поставка, перевезення, є обов’язковими 
суттєвими чинниками, а умова про період вико-
нання зобов’язання може міститися в договорах 
майнового найму, купівлі-продажу, зберігання 
тощо. І хоча строк виконання боржником зобов’я-
зання може не встановлюватися угодою сторін, 
це не означає, що у зобов’язанні відсутній строк 
його здійснення. В цьому разі обов’язок боржника 
виконати зобов’язання виникає через конкрет-
ний час або негайно після вимоги кредитора, яку 
останній може пред’явити у будь-який момент. 
Таким чином, майже кожне зобов’язальне право- 
відношення має певний строк для виконання зобов’я-
зання боржником: він може бути визначений у дого-
ворі проміжком часу чи терміном, або невизначений. 
В тому й іншому разі цей строк має початковий і кін-
цевий терміни. Як неодноразово відмічалося у пра-
вовій літературі, важливою особливістю суб’єктив-
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ного матеріального права є забезпечення реальної 
можливості його реалізації управненою особою 
[10, c. 112–113]. При цьому важливо, щоб сукуп-
ність правових норм, котрі регулюють ті чи інші від-
носини, мала бути достатньою для чіткого і ясного 
вираження волі законодавця. Неповнота, прогалини 
закону, так як і його «перезавантаженість», створю-
ють умови для різного правозастосування. Сказане 
повною мірою стосується і правового позначення 
часових чинників суб’єктивного права. Дійсно, не 
можуть виникати цивільні права з невизначеним 
змістом чи такі, які не припускають їх фізичного 
здійснення. Те ж стосується і суб’єктивних прав, 
строк існування яких дорівнює нулю. Отже, кожне 
матеріальне право повинно мати період дії, протя-
гом якого воно може бути реалізоване. Тому строк 
існування суб’єктивного права не може бути «негай-
ним». На нашу думку, слід зробити уточнення змісту 
відповідного поняття. По-перше, хоча закон вживає 
зазначений термін для характеристики часу, протя-
гом якого боржник має виконати обов’язок, все ж 
він цілком стосується і часу існування права креди-
тора. Адже дія в часі суб’єктивного обов’язку від-
повідає такій же дії суб’єктивного цивільного права. 
А цивільне право, як уже вказувалося, не може існу-
вати мить, оскільки початковий та кінцевий терміни 
миттєвості співпадають. По-друге, треба погодитися 
з висловленою у науковій літературі думкою про те, 
що коли законодавець вважає за потрібне миттєве 
(негайне) виконання зобов’язання, то під цим тер-
міном треба розуміти мінімальний розумний строк, 
необхідний для вчинення конкретної дії [11, c. 210].

Строк існування того чи іншого суб’єктивного 
права може визначатися не лише правочинами, 
а й законом та іншими правовстановлюючими 
актами, зокрема, адміністративними. Виражені 
нормативно правила мусять бути всебічними 
та зрозумілими, коли поняття, поставлене в своїх 
межах, відокремлене від усіх суміжних, слова 
та вирази точні, коли вони виражають лише ті 
терміни, які призначені виражати, не більше, не 
менше [12, c. 238]. Проте наше законодавство не 
завжди виважено ставиться до цього питання: 
детально формулюючи зміст певного повнова-
ження особи, котре виникає за якихось обставин, 
воно часто залишає питання щодо тривалості цієї 
правомочності відкритим. У такому разі, якщо час 
дії суб’єктивного права прямо не вказаний, для 
обчислення строку існування чи реалізації пев-
ного суб’єктивного права мають використовува-
тися критерії розумності. За традицією, результат 
розуміння та порядок застосування тих чи інших 
законодавчих приписів визначається судовою 
практикою. На наше переконання, відмова від нор-
мативного напрацювання певних темпоральних 
чинників має розглядатися як винятковий захід, 
позаяк вона означає надання правозастосовним 

органам необмежених рамок судового розсуду під 
час вирішення цього питання. Як результат мож-
ливий суб’єктивізм, адже часто суди припуска-
ються досить широкого тлумачення змісту (в тому 
числі тривалості) конкретного правовідношення.

Взаємопов’язаність суб’єктивного матеріаль-
ного права його носія з юридичним обов’язком 
зобов’язаної особи (у тому числі і тих, чиї темпо-
ральні координати важко визначити за регулятив-
ного розвитку взаємодії) становлять квінтесенцію 
правовідношення. Однак досі залишається попу-
лярною висловлена колись у літературі думка 
про можливість виникнення суб’єктивних прав, 
не забезпечених зобов’язаною поведінкою інших 
осіб, оскільки закон передбачає, що підставою 
суб’єктивного права може бути не лише дого-
вір, згідно з яким контрагенти формують обсяги 
своїх прав та обов’язків, а й безпосередньо акт 
законодавства [13, c. 17]. Як приклад наводяться 
так звані нематеріальні блага – право на життя, 
на ім’я, свободу пересування тощо. Ми не згодні 
прийняти вказану тезу. Не може визнаватися пра-
вильним погляд, згідно з яким можливість існу-
вання певних суб’єктивних прав знаходиться поза 
правовідношенням, тобто без правового зв’язку 
з юридичним обов’язком інших осіб. Насправді 
суб’єктивне право як юридичне явище існуватиме 
лише тоді, коли воно тим чи іншим чином пов’я-
зане з обов’язками інших суб’єктів. Навіть якщо 
розглядати правовідношення власності чи інші 
абсолютні відношення, то слід вказати, що вони 
також містять конкретні права, забезпечені корес-
пондуючими обов’язками. У процесі їх регуля-
тивного здійснення (тобто здійснення у бажаний, 
нормативно встановлений спосіб) між правоволо-
дільцем та зобов’язаними суб’єктами виникають 
взаємини абсолютного характеру. Поведінка неви-
значеного кола зобов’язаних осіб полягає у тому, 
що вони не мають права перешкоджати носієві 
суб’єктивного права у його реалізації. Іншими 
словами, не мають права посягати на свободу 
здійснення правомочності [14, c. 4]. Невиконання 
такого обов’язку є порушенням повноважень 
правоволодільця, наслідком якого є виникнення 
суб’єктивного права на захист, котре реалізується 
вже у зобов’язальному відношенні.

Натомість у юридичних взаєминах суб’єк-
тивне матеріальне право від самого виникнення 
є складовим елементом зобов’язального відно-
шення, і йому неодмінно кореспондує обов’язок 
іншого суб’єкта щодо вчинення певного діяння 
(дії або бездіяльності), спрямованого для задо-
волення (здійснення) прав та інтересів вірителя. 
Як ми щойно відмітили, в доктрині прийнято вва-
жати, що зміст цивільного зобов’язання станов-
лять обов’язок боржника вчинити певну дію (або 
утриматися від неї) та право кредитора вимагати 
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даного діяння. Відтак через зобов’язання персоні-
фікується правове становище особи [15, c. 11–12]. 
Подібний підхід можна спостерігати і у чинному 
цивільному законодавстві (ст. 509 ЦКУ). На нашу 
думку, таке визначення не зовсім коректне. І пере-
дусім тому, що в цивілістиці використання термі-
нів як синонімів можливе лише тоді, коли вказані 
терміни не мають конкретного правового визна-
чення. Між тим, вираз «вимога» переважно асо-
ціюється зі здійсненням письмового або усного 
звернення управленого суб’єкта до зобов’язаного. 
Саме в такому сенсі він неодноразово зустрі-
чається у цивільному законі (ст. 680 ЦКУ). Від-
так доцільніше характеризувати зобов’язання як 
сукупність обов’язку боржника виконати певне 
діяння та права кредитора на отримання пози-
тивного ефекту такого діяння. А термін «вимога» 
правильно було б вживати радше у випадках, 
коли здійсненню права має сприяти явно вира-
жена активна дія управненої особи. Наприклад, 
змістом грошового зобов’язання за договором 
купівлі-продажу є обов’язок покупця передати 
грошову суму та право продавця речі отримати 
(не слід плутати з терміном «прийняти», бо при-
йняття виконання часто є обов’язком суб’єкта 
за зовсім іншим зобов’язанням) вказані кошти.  
За майновим зобов’язанням з договору оренди 
орендар вправі отримати майно в користування  
(а не вимагати надати йому вказане право), а орен-
додавець зобов’язаний передати це майно. 

Свого часу в літературі була виказана думка, що 
суб’єктивне право в своєму розвиткові проходить 
декілька стадій, зокрема, стадії правоздатності 
(потенційного стану права), виникнення суб’єк-
тивного права з настанням певних юридично 
значимих факторів (правового стану) та реаліза-
ції суб’єктивного права [16, c. 161]. Залишаючи 
без коментарів доцільність віднесення прав, що 
лежать у сфері можливого, до елементів суб’єк-
тивного права чи до змісту правоздатності, все ж 
можемо відзначити, що відділення стану існування 
права від періоду його реалізації є неправильним 
з методологічного погляду. Такий підхід, як би того 
не хотіли його апологети, все одно не дозволить 
дати наочну відповідь на питання, як із пізнання 
обмеженого переліку речей, з неповної індукції 
отримати висновки, що мають всезагальний харак-
тер. Зміст суб’єктивного права становить обсяг 
дозволеної поведінки управненої особи, яку вона 
може здійснити для реалізації свого права. Іншими 

словами, суб’єктивне право – це міра можливої 
поведінки уповноваженої особи. В цивілістичній 
науці переконливо доводиться, що можлива пове-
дінка, яка становить зміст суб’єктивного права, 
та поведінка, спрямована на здійснення права, 
співвідносяться між собою як можливість і дій-
сність [17, c. 32]. Відтак, реалізуючи своє право, 
суб’єкт вчиняє реальні вольові дії, перетворюючи 
зазначену можливість на реальність. Суб’єктивне 
право може бути здійснене носієм відразу після 
його виникнення (позичка запальнички), може реа-
лізуватися в певний, іноді досить тривалий, період 
після цього (якщо подібна реалізація передбачає 
одноразове діяння – повернення грошей), зреш-
тою, може здійснюватися шляхом неодноразового 
тривалого виконання навіть щомиті (користування 
орендованим майном). Головне, щоб суб’єктивне 
право здійснювалося упродовж часу, протягом 
якого воно існує. Здійснення права – це спосіб його 
буття, перетворення соціальних потреб на дій-
сність. Після закінчення часу на регулятивну реа-
лізацію права починається його порушення, а отже, 
настає дія охоронно-правового відношення.

З викладеного можемо зробити певні висно-
вки. Суспільні відносини, незалежно від того, 
мають вони правове закріплення чи ні, є певними 
об’єктивними явищами, що існують в просторі 
та часі. Суб’єктивні права та обов’язки учасни-
ків цих відносин теж мають просторові та часові 
межі. Навіть більше досить часто саме фактор 
часу має іноді вирішальний вплив на зміст суб’єк-
тивного права або призводить до його зміни. Для 
реалізації можливості судового захисту необхід-
ною умовою є юридичний факт (час або подія), 
з настанням якого законодавство пов’язує виник-
нення права на захист. Питання про строки (тер-
міни) виконання зобов’язання контрагентом за 
договором є дуже суттєвим, адже від визначення 
моменту, з якого наступає обов’язок боржника 
виконати певне зобов’язання, та моменту, яким 
закінчується такий обов’язок, тобто від встанов-
лення строку виконання зобов’язання, залежить 
можливість подальшого здійснення вірителем 
(кредитором) свого суб’єктивного права і, зреш-
тою, його захисту. Для реалізації можливості судо-
вого захисту необхідною умовою є юридичний 
факт (час або подія), з настанням якого законодав-
ство пов’язує виникнення права на захист. І саме 
від моменту правопорушення регулятивне право-
відношення припиняється і настає охоронне.
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Співвідношення судових та позасудових способів захисту цивільних прав
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У науковій статті досліджено питання форм захисту цивільних 
прав. Виділено юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту. 
До юрисдикційної форми віднесено способи захисту цивільних 
прав у судовому порядку (загальний) та в порядку звернення до 
уповноважених органів державної влади (спеціальний). Визначено, 
що до юрисдикційної форми захисту віднесені як судові, так 
і позасудові способи захисту цивільних прав. До неюрисдикційної 
форми захисту належить самозахист. Самозахистом вважається 
можливість обрання особою, чиї права порушуються або є загроза 
такого порушення, самостійно та на власний розсуд обирати той 
чи інший спосіб врегулювання конфлікту чи вирішення спору. 
Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не 
заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. 
До самозахисту відносять альтернативне вирішення спору – комплекс 
способів врегулювання конфлікту чи вирішення спору без залучення 
офіційних судових органів та органів державної влади. Такими 
способами є медіація, мирова угода, третейський суд, врегулювання 
спору за участю судді, переговори без залучення третіх осіб та інші. 
Важливість співвідношення судових та позасудових способів має 
важливе практичне значення, оскільки спрямоване на попередній 
аналіз та подальший розподіл категорій справ, що будуть ефективно 
розглянуті в судовому чи позасудовому порядку. Юрисдикційний 
судовий захист здійснюється винятково державним судом. 
Позасудовий спосіб захисту визначає собою дії громадян і юридичних 
осіб з відстоювання громадянських прав і захисту охоронюваних 
законом інтересів, який здійснюється ними самостійно, без звернення 
до суду. Позасудовий захист цивільних прав характерний тим, що 
особа може врегулювати всі спірні питання, пред’явивши свої вимоги 
безпосередньо до особи, що порушила її права чи перешкоджає 
в реалізації таких прав, або звернутися до відповідних державних 
органів, уповноважених розглядати такі питання. Виділено переваги 
та недоліки судового захисту та позасудового захисту. Розглянуто 
поділ способів позасудового захисту цивільних прав, які можуть 
бути реалізовані у відкритому судовому провадженні та до прийняття 
рішення по справі судом, та ті, які можуть бути реалізовані виключно до 
відкриття судового провадження по справі. Ефективність застосування 
того чи іншого способу захисту визначається конкретною сферою 
цивільно-правових відносин.
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The relationship between judicial and out-of-court ways of protecting civil rights
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The scientific article examines the issues of forms of protection of civil rights. 
Jurisdictional and non-jurisdictional forms of protection are distinguished. 
The jurisdictional form includes methods of protection of civil rights in 
court (general) and in the order of appeal to the authorized state authorities 
(special). It is determined that the jurisdictional form of protection includes 
both judicial and extrajudicial methods of protection of civil rights. Non-
jurisdictional form of protection includes self-defense. Self-defense is 
the possibility of choosing a person whose rights are violated or there is 
a threat of such a violation independently and at its own discretion to choose 
one way or another way to resolve the conflict or resolve the dispute. Self-
defense is the use by a person of means of counteraction, which are not 
prohibited by law and do not contradict the moral principles of society. 
Self-defense includes an alternative dispute resolution – a set of ways to 
resolve a conflict or resolve a dispute without the involvement of official 
courts and public authorities. Such methods are mediation, amicable 
settlement, arbitration, dispute resolution with the participation of a judge, 
negotiations without the involvement of third parties and others. The 
importance of the ratio of judicial and extrajudicial methods is of great 
practical importance, as it is aimed at the preliminary analysis and further 
distribution of categories of cases that will be effectively considered in court 
or out of court. Jurisdictional judicial protection is provided exclusively by 
the state court. The out-of-court method of protection defines the actions 
of citizens and legal entities to defend civil rights and protect the interests 
protected by law, which are carried out by them independently, without 
recourse to court. Extrajudicial protection of civil rights is characterized 
by the fact that a person can settle all disputes by filing his claims directly 
to the person who violated his rights or interferes with the exercise of such 
rights, or apply to the relevant state authorities authorized to consider such 
issues. The advantages and disadvantages of judicial protection and out-of-
court protection are highlighted. The division of methods of out-of-court 
protection of civil rights which can be realized in open court proceedings 
and before decision-making on case by court and those which can be 
realized only before opening of court proceedings on case is considered. 
The effectiveness of a particular method of protection is determined by 
the specific area of civil law relations.

Вступ. У сучасних умовах розвитку та функці-
онування суспільства необхідною умовою є ство-
рення цілісного механізму правового захисту, за 
допомогою якого забезпечується відновлення 
порушених суб’єктивних прав, захист законних 
інтересів, усунення будь-яких перешкод у реаліза-
ції суб’єктивних прав та законних інтересів. Вико-
нання цілей щодо формування правової держави, 
поступове формування громадянського суспільства, 
встановлення курсу до європейської інтеграції має 
суттєво підвищити рівень захисту цивільних прав. 

При цьому з огляду на необхідність подальшого 
вдосконалення законодавчої бази для вітчизняної 
науки інтерес становлять будь-які питання, пов’я-
зані із судом, у тому числі й дослідження його ролі 
як обов’язкового суб’єкту цивільних процесуальних 
правовідносин, та із способами, які в науковій літе-
ратурі називають позасудовим захистом цивільних 
прав. Це та неоднозначність наукової теорії щодо 
співвідношення судових та позасудових способів 
захисту цивільних прав зумовлює актуальність звер-
нення до дослідження цього питання.



46

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3. 2020            ISSN 2616-9444

Сьогодні науковий інтерес викликає питання 
форм та способів захисту суб’єктивних прав 
та законних інтересів. Вченими, які займаються 
дослідженням судового способу захисту цивіль-
них прав, є О.М. Бандурка, Ю.В. Білоусов, 
О.В. Бігняк, О.С. Захарова, О.М. Єфімов, Т.М. Кілі-
чава, О.В. Колісник, В.В. Комаров, В.О. Кучер, 
А.Л. Паскар, С.Я. Фурса, В.Д. Чернадчук, С.І. Чор-
нооченко, М.Й. Штефан, В.С. Щербина та інші. 
Позасудові або альтернативні способи захисту 
прав стали предметом дослідження таких вче-
них, як Н. Александерм, Х. Бессемер, Л. Боулл, 
О.А. Брижинський, І.В. Васильєв, О.І. Виногра-
дов, Д.Л. Давиденко, Г.В. Єрьоменко, В.В. Бут-
нев, В.П. Грибанов, Н.М. Крестовська, Ю.Д. При-
тика, Л.Д. Романадзе, Г.А. Свердлик, Г.О. Ульянов 
та інші. Попри те, що науковці звертають увагу на 
дослідження питань способів захисту цивільних 
прав, все ж саме питання співвідношення судо-
вих та позасудових способів захисту залишається 
недостатньо дослідженим. 

Метою статті є виокремлення судового 
та позасудового захисту цивільних прав.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В цивілістичній науці традиційно виділяються дві 
форми захисту прав: юрисдикційна та неюрис-
дикційна. Юрисдикційна форма передбачає звер-
нення за захистом до компетентних органів, які 
наділені владними повноваженнями. Юрисдик-
ційна форма захисту здійснюється судом (загаль-
ний порядок захисту) чи органом державної влади 
(спеціальний порядок захисту) [1, c. 10].

Неюрисдикційну форму захисту цивільних 
прав та інтересів становить самозахист цивільних 
прав [2]. Відповідно до ст. 19 ЦК України само-
захистом є застосування особою заходів проти-
дії, які не заборонені законом та не суперечать 
моральним засадам суспільства. Способи само-
захисту можуть бути обрані особою на власний 
розсуд, а також можуть бути визначені в договорі, 
законі або в інших нормативно-правових актах.

Юрисдикційна форма захисту може бути реа-
лізована в судовому та позасудовому порядку.

Юрисдикційний судовий порядок є найбільш 
поширеним способом захисту цивільних прав. 
Згідно зі ст. 55 Конституції України права і сво-
боди людини і громадянина захищаються судом. 
Кожному гарантується право на оскарження 
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. Кожен має право 
будь-якими, не забороненими законом засобами 
захищати свої права і свободи від порушень і про-
типравних посягань. Крім того, кожен має право 
після використання всіх національних засобів 
правового захисту звертатися за захистом своїх 
прав і свобод до відповідних міжнародних судо-

вих установ, членом або учасником яких є Укра-
їна (ч. 4 ст. 55 Конституції). Іншими словами, Кон-
ституція України передбачає можливість судового 
захисту цивільного права та інтересу як на націо-
нальному, так і на міжнародному рівнях.

При цьому Конституцією гарантується судо-
вий захист прав і свобод людини і громадянина 
у всякому разі, попри передбаченість можливості 
захисту в нормах закону. Відповідно, цивільне 
право чи охоронюваний законом інтерес у разі 
порушення підлягає захисту в судовому порядку 
або в іншому порядку повноважним юрисдикцій-
ним органом.

З урахуванням конституційного положення 
про те, що правосуддя в Україні здійснюється 
виключно судами, юрисдикція яких поширюється 
на всі правовідносини, що виникають у державі 
(ст. 124 Конституції), судам підвідомчі всі спори 
про захист прав і свобод громадян.

Сутність судового захисту як засади цивільного 
законодавства – це гарантована державою мож-
ливість суб’єкта цивільних правовідносин звер-
нутися до спеціальних державних органів (суду) 
у разі загрози або порушення його цивільних 
прав, інтересів або свобод і усунення таких пору-
шень за допомогою судового рішення [3, c. 119].

Дослідження судового захисту цивільних прав 
неможливе без правового аналізу статусу суду як 
особливого суб’єкту цивільних процесуальних 
відносин. Отже, особливий статус суду обґрунто-
вується як положеннями Конституції України [4], 
так і положеннями Цивільного процесуального 
кодексу України від 18.03.2004 р. № 1618-IV [5]. 
Зокрема, у конституційних принципах встанов-
лено, що суд є єдиним органом влади, наділеним 
компетенцією здійснювати правосуддя в Україні. 
Саме суд перевіряє наявність або відсутність 
підстав для відкриття провадження у справі, 
створює умови для її розгляду та своїм владним 
актом вирішує спір між сторонами, чим здійснює 
захист порушеного чи оспореного суб’єктивного 
цивільного права та/або охоронюваного законом 
інтересу. Тому суд є обов’язковим суб’єктом усіх 
процесуальних правовідносин, що виникають 
у цивільному процесі.

Кожне демократичне суспільство, яке, безу-
мовно, сьогодні будується і в Україні, створює 
належні законодавчі передумови для застосу-
вання та реалізації на внутрішньодержавному 
рівні норм міжнародного права з питань захи-
сту прав людини, закріплюючи відповідні прин-
ципи та правила, які відповідають положенням 
міжнародних та європейських організацій. Саме 
тому в норми Конституції України було імпле-
ментовано всі провідні положення Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод 
1950 року [6]. Однією з найважливіших гарантій, 
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пов’язаною із захистом прав людини та основопо-
ложних свобод, є судовий захист. Основний Закон 
України поширив компетенцію судів на всі право-
відносини, що виникають у державі, при цьому, 
якщо всі національні засоби захисту вичерпано, 
кожна особа в нашій державі може звернутися за 
захистом до Європейського суду з прав людини. 
На цей час це єдиний наддержавний судовий 
орган у цивільних процесуальних правовідноси-
нах в Україні, а його рішення є обов’язковими для 
всіх членів Ради Європи, які ратифікували Кон-
венцію про захист прав людини та основополож-
них свобод 1950 року [6]. Україна ратифікувала 
Конвенцію 17 липня 1997 року [7], що зумовлює 
актуальність дослідження ролі цього органу як 
суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин 
у нашій державі.

Юрисдикційний позасудовий порядок захисту 
цивільних прав здійснюється уповноваженими 
органами державної влади. До юрисдикційного 
позасудового порядку захисту можна вдатися, 
якщо суб’єктивне цивільне право було порушене 
державним органом або органом місцевого само-
врядування, які виступають як представники 
публічної влади, а також особою, яка перебуває 
з потерпілим у рівноправних відносинах. Потер-
пілі в таких випадках можуть звернутися за захи-
стом своїх прав до органів державної влади.

Слід також зазначити, що юрисдикційний 
позасудовий порядок захисту цивільних прав 
може бути розділений на обов’язковий і факуль-
тативний. Ця класифікація має процесуальне зна-
чення. Якщо законом передбачено обов’язковий 
позасудовий порядок захисту цивільного права, 
то звернутися до суду можна тільки після його 
реалізації, інакше провадження у справі буде при-
пинено, оскільки такі спори не підлягають роз-
гляду в суді. Однак e суді може бути оскаржене 
саме рішення, прийняте в позасудовому порядку, 
але слід врахувати, що «предметом можливого 
подальшого судового розгляду є не той же спір, 
що розглядався в адміністративному (позасудо-
вому) порядку, а спір щодо рішення, прийнятого 
за результатами розгляду первісного спору в адмі-
ністративному порядку» [8, c. 69]. Якщо позасу-
довий порядок захисту цивільних прав передбача-
ється законом як факультативний, то потерпілий 
може відразу звернутися до суду. 

Слід також зазначити, що у позасудових дер-
жавних органів є прямий обов’язок під час роз-
гляду скарги або заяви прийняти «заходи, спря-
мовані на відновлення або захист порушених 
прав, свобод і законних інтересів особи», тобто 
самостійно обирати і реалізовувати спосіб захи-
сту, якщо потерпілий його неправильно обрав. 
Суд своєю чергою відмовляє в позові з причини 
вибору позивачем неналежного способу захисту.

Неюрисдикційна форма захисту розуміється як 
вжиття особисто правовласником заходів, спря-
мованих на припинення порушення, відновлення 
порушених прав, відшкодування завданої шкоди 
[9, c. 324]. 

Варто звернути увагу, що в разі неможливості 
врегулювати конфлікт без звернення до органів 
державної влади чи суду особа може реалізувати 
своє право на юрисдикційний захист. 

Неюрисдикційна форма захисту може бути 
реалізована як застосування мір оперативного 
впливу щодо особи, яка порушила цивільні права, 
або самозахист, що розуміється як юридична 
можливість особи на власний розсуд і самостійно 
використовувати примусові засоби протидії. Важ-
ливим для самозахисту є те, що він має здійсню-
ватись способами, які не заборонені законом та не 
суперечать моральним засадам суспільства, і які 
повинні відповідати змісту порушеного права, 
характеру дій, якими воно порушено, а також 
наслідкам, заподіяним цим порушенням, з метою 
захисту правових благ, охоронюваних цивільним 
законодавством.

Сьогодні в усьому світі актуальним стає таке 
поняття, як «альтернативне вирішення спору» 
(“Alternative Dispute Resolution”), яке є видом 
самозахисту. Слід зазначити, що врегулювання 
конфліктів без звернення до судових органів істо-
рично виникло раніше за судовий розгляд. Проте 
тривалий період домінування держави у сфері 
вирішення спорів призвів до відсутності сталої 
правової традиції врегулювання конфлікту поза 
судовою системою, браку комплексних наукових 
досліджень щодо співвідношення судових та аль-
тернативних або позасудових способів захисту 
цивільних прав та практичного досвіду у цій сфері. 
До альтернативних способів захисту прав нале-
жать медіація, мирова угода, врегулювання спору 
за участю судді, переговори без участі третіх осіб 
та інші, які є індивідуальними для різних країн. 

Варто звернути увагу на те, що позасудові спо-
соби захисту цивільних прав можуть реалізовува-
тись як у вже відкритому судовому процесі, так 
і поза ним. В першому разі суд може прийняти 
до розгляду справу, та ще до прийняття рішення 
судом сторони можуть самостійно знайти вихід із 
конфліктної ситуації. Таким прикладом може бути 
укладення мирової угоди, або угоди за результа-
тами медіації. В іншому разі конфлікт або спір 
вирішується винятково без звернення до суду як 
офіційного органу, що уповноважений здійсню-
вати правосуддя.

Отже, судові та позасудові способи захисту 
прав мають свої переваги та недоліки. 

Так, перевагами судового захисту є:
1) обов’язковий характер рішень суду щодо 

вирішення спору;
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2) судовий захист поширюється на необмежене 
коло осіб;

3) захист здійснює спеціальний орган – суд, 
створений тільки для розгляду спорів про право;

4) чітко розроблена процедура встановлення 
й перевірки фактичних обставин і ухвалення 
рішення;

5) захист здійснюють кваліфіковані спеціа-
лісти – неупереджені судді.

Недоліками судового захисту є: 
1) довготривалість розгляду спору;
2) рішення, що приймає суд, може не задоволь-

няти вимоги сторін;
3) судовий процес може бути емоційно 

та фінансово затратним.
Перевагами позасудового захисту цивільних 

прав є:
1) швидкість розгляду та вирішення спірного 

питання;
2) такі способи захисту є менш затратними;
3) деякі процедури характеризуються гнуч-

кістю процесу розгляду спірного питання та не 
вимагають будь-якої формалізованості;

4) ці процедури можуть бути конфіденційними;
5) рішення, які приймаються в позасудовому 

порядку (крім звернення до органів державної 
влади та третейського суду), спрямовані на задо-
волення вимог обох сторін конфлікту.

Недоліками позасудового захисту цивільних 
прав є:

1) не всі рішення, що приймаються в позасу-
довому порядку, є обов’язковими для виконання 
сторонами;

2) сторони можуть навмисно затягувати при-
йняття рішення по справі.

Проаналізувавши переваги та недоліки цих 
способів захисту прав, можемо зазначити, що 
ефективність того чи іншого порядку захи-
сту цільних прав буде залежати від характеру 
та стадії конфлікту чи спору. Так, судовий 
захист буде ефективний, якщо стороні необ-
хідне рішення, що має імперативний харак-
тер, або рішення щодо визнання прав. Позасу-
довий захист буде ефективним, якщо сторони 
прагнуть зберегти добрі ділові відносини або 
налагодити подальшу співпрацю, а характер 
конфлікту є незначним, що встановлюється 
несуттєвими наслідками майнового чи немай-
нового характеру. Наприклад, у разі конфлікту 
у сфері авторських прав ефективнішим буде 
позасудовий порядок захисту таких прав, адже 
сторони зможуть зберегти свою ділову репу-
тацію та зберегти ділові відносини. Крім того, 
судовий збір може бути більший, ніж збитки, 
завдані порушенням авторських прав.

Висновки. Отже, судові способи захисту 
цивільних прав передбачають прийняття рішення 
органом, уповноваженим здійснювати право-
суддя, – судом. Позасудові способи можуть здійс-
нюватись у юрисдикційній чи неюрисдикційній 
формі. Крім того, позасудові способи захисту 
цивільних прав можуть здійснюватись як на стадії 
вже відкритого судового процесу, так і поза ним.

Таким чином, на основі вищезазначеного 
робимо висновок, що судові та позасудові спо-
соби захисту цивільних прав мають співісну-
вати як допоміжні один одному способи. Адже 
там, де судові способи захисту є неефектив-
ними, можуть стати ефективними саме позасу-
дові способи, і навпаки. 
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Процесуальні та правозастосовні наслідки суперечності арбітражного рішення 
публічному порядку країни місця виконання

Нагнибіда В. І.
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  
імені академіка Ф. Г. Бурчака  
Національної академії правових наук України,  
вул. Раєвського, 23-а, Київ, Україна
v.nagnybida@gmail.com

У статті вивчається значення концепції публічного порядку при 
здійсненні правозастосування у міжнародному комерційному 
арбітражі. Ключову увагу приділено питанням суперечності публічному 
порядку країни місця виконання як підставі для відмови у визнанні 
та приведенні до виконання арбітражних рішень. Встановлюється, що 
серед найпоширеніших на практиці випадків застосування публічного 
порядку державними судами в аналізованому контексті зустрічаються: 
встановлення судом факту упередженості арбітрів, відсутність 
належного обґрунтування (мотиваційної частини) арбітражного 
рішення, суттєві порушення правил процедури арбітражного розгляду, 
звинувачення арбітрів у винесенні незаконного рішення, вчинення 
корупційного правопорушення або введення в оману, присудження 
складом арбітражу обов’язку відшкодування штрафних (каральних) 
збитків, а також порушення норм конкурентного законодавства та ін.
Окремо досліджуються матеріальна та процесуальна складові 
частини публічного порядку. До змісту процесуального публічного 
порядку згідно з рекомендаціями можуть належати: введення в оману 
при формуванні складу арбітражу; порушення принципу природної 
справедливості; упередженість арбітрів; відсутність обґрунтування 
арбітражного рішення; явна зневага до приписів закону; явна зневага 
до фактів справи; скасування рішення у місці арбітражу. Порушенням 
матеріальної складової частини міжнародного публічного порядку, 
у свою чергу, може визнаватися недотримання імперативних 
матеріальних положень закону; фундаментальних правових принципів; 
вчинення дій, що суперечать суспільній моралі та національним 
інтересам чи міжнародним відносинам.
Автор резюмує, що доктрина міжнародного публічного порядку, попри 
рідкісність випадків застосування на практиці, відіграє важливу роль 
для визнання та приведення до виконання остаточного арбітражного 
рішення. Виконуючи функції контролю за впливом іноземного 
елементу на національну правову систему та захисту публічних 
інтересів, базових суспільних цінностей, публічний порядок 
є останнім інструментом, який дозволяє обмежити або не допустити 
вплив визнання та приведення до виконання іноземного арбітражного 
рішення на внутрішній правопорядок країни місця виконання.
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Procedural and law enforcement consequences of contradiction of the arbitration award  
to the public policy of the country of enforcement
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of Nationality Academy of Law Sciences of Ukraine,  
Raievskoho str., 23-a, Kyiv, Ukraine
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The article examines the importance of the concept of public policy in the law 
enforcement process in international commercial arbitration. Key attention 
is paid to the issue of contradiction to the public policy of the country 
of execution as a ground for refusing to recognize and enforce arbitral 
awards. It is established that among the most common cases of application 
of public policy by state courts in the analyzed context are: establishment 
by the court of bias of arbitrators, lack of proper justification (motivational 
part) of the arbitral award, significant violations of arbitration rules, 
accusation of arbitrators offense or misleading, awarding by the arbitral 
tribunal the obligation to compensate for penalty (punitive) damages, as 
well as violation of competition law, etc.
The material and procedural components of public policy are studied 
separately. The content of the procedural public policy in accordance 
with the recommendations may include: misleading in the formation 
of the arbitration; violation of the principle of natural justice; bias 
of arbitrators; lack of substantiation of the arbitral award; explicit 
disregard for the provisions of the law; obvious disregard for the facts 
of the case; and termination of the award at the place of arbitration. Violation 
of the material component of international public policy, in turn, may be 
considered in following: non-compliance with the mandatory substantive 
provisions of the law; fundamental legal principles; committing actions 
contrary to public morality and national interests or international relations.
The author summarizes that the doctrine of international public policy, 
despite the rarity of cases in practice, plays an important role in recognizing 
and enforcing the final arbitral award. Performing functions of control over 
the influence of a foreign element on the national legal system and protection 
of public interests, basic public values, public policy is the last tool to limit 
or prevent the impact of recognition and enforcement of a foreign arbitral 
award on the domestic law.

Загальновизнано, що до обсягу публічного 
порядку входять основоположні правові, еконо-
мічні, політичні, соціальні, моральні, а в окремих 
країнах – і релігійні засади певного державного 
та суспільного устрою, зокрема фундаментальні 
засади та принципи правосуддя. Визначення 
конкретних, наскільки це можливо та потрібно, 
складових елементів публічного порядку зале-
жить від особливостей правової системи кожної 
окремої юрисдикції, духу та букви її національ-
ного законодавства, покладених у його основу 
принципів і цінностей, а також усталеної судової 
практики. У зв’язку із упровадженням із прийнят-
тям Нью-Йоркської конвенції 1958 р. [1] міжна-
родної системи визнання та виконання арбітраж-

них рішень, поступовою гармонізацією правових 
систем ряду держав (зокрема в межах Європей-
ського Союзу) деякі положення як складники 
міжнародного публічного порядку набули майже 
всезагального поширення, що буде проілюстро-
вано нами далі. У контексті міжнародного комер-
ційного арбітражу слід говорити насамперед про 
належність до змісту міжнародного публічного 
порядку загальновизнаних процесуальних прин-
ципів і правил.

Загалом застосування державним судом поси-
лання на суперечність арбітражного рішення 
публічному порядку при визнанні та приведенні 
до виконання останнього є рідкісним явищем, 
спрямованим на недопущення настання неприй-
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нятних для публічних інтересів наслідків такого 
визнання та виконання. Серед найпоширеніших 
на практиці випадків застосування публічного 
порядку державними судами в аналізованому кон-
тексті зустрічаються: встановлення судом факту 
упередженості арбітрів, відсутність належного 
обґрунтування (мотиваційної частини) арбіт-
ражного рішення, суттєві порушення правил 
процедури арбітражного розгляду, звинувачення 
арбітрів у винесенні незаконного рішення, вчи-
нення корупційного правопорушення або вве-
дення в оману, присудження складом арбітражу 
обов’язку відшкодування штрафних (каральних) 
збитків, а також порушення норм конкурентного 
законодавства тощо [2, c. 723]. Стверджуючи 
про панування у судовій практиці загалом проа-
рбітражного підходу до застосування публічного 
порядку при визнанні та приведенні до вико-
нання арбітражних рішень, Р. Луззатто також 
підкреслює, що, хоча у цьому разі суду насампе-
ред слід аналізувати зміст арбітражного рішення, 
така позиція в жодному разі не охоплює повтор-
ного розгляду обставин справи або перевірки 
норм права, застосованих складом арбітражу до 
суті спору (контролю за застосовним законом) 
[3, c. 84]. Застосування судом публічного порядку 
в досліджуваному контексті не скасовує дії інших 
базових принципів, що лежать в основі міжнарод-
ного комерційного арбітражу, зокрема автономії 
волі сторін і неможливості перегляду державним 
судом справи по суті за наявності ухваленого 
арбітражного рішення.

Окремі автори висловлювалися стосовно кон-
кретизації змісту публічного порядку, вказуючи на 
необхідність розроблення обмежувальної гармо-
нізованої дефініції принципів публічного порядку 
при застосуванні до міжнародного комерційного 
арбітражу. До таких принципів мали б увійти 
фундаментальні положення природного права 
та базові вимоги до здійснення правосуддя: рівне 
та справедливе ставлення до сторін, забезпечення 
права сторони на представлення своєї позиції 
неупередженому судді тощо [4, c. 75].

На нашу думку, саме невизначеність і бага-
тозначність як іманентні риси правової природи 
публічного порядку [5, c. 531] зумовлюють відсут-
ність єдиного доктринального розуміння та норма-
тивного визначення аналізованого поняття. Адже 
за таких умов категорія публічного порядку здатна 
виконувати закріплені за нею функції контролю за 
збереженням суспільного ладу, покладених у його 
основу найважливіших цінностей, що досягти на 
такому самому рівні узагальнення було б немож-
ливо при використанні негнучких і детально рег-
ламентованих правових інструментів, які можуть 
і повинні застосовуватися поруч із положенням 
про публічний порядок. Так, у сфері міжнарод-

ного комерційного арбітражу як відокремленої 
частини публічного порядку розглядається визна-
чення категорій спорів, що не можуть бути пред-
метом арбітражного розгляду – є неарбітрабіль-
ними [6, c. 179]. Стосовно останніх національне 
законодавство аналізованих держав містить дета-
лізовані положення, чітко обмежуючи автономію 
волі сторін щодо звернення в арбітраж із позовом 
щодо розгляду того чи іншого спору на основі 
того, що природа таких спорів зумовлює їх вирі-
шення виключно внутрішніми юрисдикційними 
органами.

Саме у зв’язку з цим у літературі підкреслю-
ється, що питання публічного порядку, поруч 
з об’єктивною арбітрабільністю та процедурою 
визнання та приведення до виконання арбітраж-
них рішень, є трьома аспектами, які детально не 
окреслюються та не гармонізуються у положен-
нях Нью-Йоркської конвенції 1958 р., а тому їх 
регулювання повністю віднесено до сфери наці-
онального законодавства держав-членів [7, c. 1]. 
У світлі цього публічний порядок як підстава для 
відмови у визнанні та виконанні арбітражного 
рішення також є універсальним, оскільки прита-
манний усім розвиненим юрисдикціям.

Ст. 1498 ЦПК Франції [8] передбачає, що арбіт-
ражні рішення визнаються у Франції на підставі 
доведення відповідною стороною факту їх існу-
вання, а також якщо їх визнання прямо не супе-
речить міжнародному публічному порядку. Також 
суперечність міжнародному публічному порядку 
закріплюється на рівні ст. 1502(5) ЦПК Франції 
щодо підстав для відмови у визнанні та виконанні 
арбітражного рішення. Варто підкреслити, що 
положення французького закону відсилають до 
міжнародного публічного порядку, зумовлюючи 
відсутність потреби врахування внутрішнього 
публічного порядку зарубіжної юрисдикції або 
такою самою мірою принципів, які складають вну-
трішній французький публічний порядок. Втім, 
вважаємо обґрунтованою позицію стосовно тлу-
мачення міжнародного публічного порядку у тек-
сті ЦПК Франції крізь призму розуміння змісту 
цієї категорії у французькому праві та практиці, 
а не у значенні дійсно міжнародного публічного 
порядку (truly international public policy), тобто як 
систему цінностей, порушення яких не допуска-
ється правопорядком Франції навіть у міжнарод-
них справах [9, c. 954–955].

Наведений аналіз французького підходу до 
закріплення змісту публічного порядку як кате-
горії, застосовної при визнанні та приведенні до 
виконання арбітражних рішень, підіймає важливе 
питання стосовно того, який саме вид публічного 
порядку мали на увазі розробники Нью-Йорк-
ської конвенції 1958 р.: внутрішній (ord republic 
interne) чи зовнішній або міжнародний (ord repu-
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blic externe)? Послуговуючись висновками, викла-
деними у праці Д.Ді Піетро та М. Платте з цього 
приводу, зауважимо, що ключова відмінність між 
цими видами публічного порядку проявляється 
в обсязі та спрямованості застосування. Тоді як 
ord republic interne становить систему достатньо 
визначених принципів і правил, які стосуються 
внутрішнього правопорядку у державі та засто-
совуються в її межах для врегулювання суспіль-
них відносин, ord republic externe, хоч і базується 
так само на приписах відповідного національного 
права, є вужчим за змістом, охоплюючи лише осно-
воположні засади публічного порядку конкретної 
юрисдикції, притаманні більшості країн цивілізо-
ваного світу та пов’язані зі взаємодією із міжна-
родним елементом у рамках відповідного право-
порядку. Таким чином, автори, засновуючись на 
дослідженні наукового вчення у цій сфері та судо-
вої практики, стверджують про впровадження 
у Нью-Йоркській конвенції 1958 р. та поширення 
вузького підходу до тлумачення змісту публічного 
порядку як міжнародного або зовнішнього, i.e. ord 
republic externe [6, c. 181–182].

Враховуючи вищевикладене, основи розуміння 
та застосування публічного порядку в міжнарод-
ному комерційному арбітражі на сучасному етапі 
було закладено ще із прийняттям Нью-Йоркської 
конвенції 1958 р. Так, ст. V (2) Нью-Йоркської 
конвенції 1958 р. до додаткових підстав відмови 
у визнанні та приведенні до виконання арбіт-
ражних рішень відносить випадки, коли компе-
тентна влада країни, в якій запитується визнання 
та виконання, встановить, що: а) об’єкт спору не 
може бути предметом арбітражного розгляду за 
законами цієї країни; b) визнання та приведення 
до виконання цього рішення суперечить публіч-
ному порядку країни. У Керівництві Міжнародної 
ради по комерційному арбітражу по тлумаченню 
Конвенції зазначається, що підстави, встановлені 
у ст. V (2), спрямовані на захист публічних інтере-
сів держави, в якій запитується визнання та вико-
нання арбітражного рішення, а тому суд може 
застосовувати ці положення, діючи exofficio, на 
власний розсуд і незалежно від посилання однієї 
зі сторін на наявність відповідної підстави (хоча 
традиційно стороною, проти якої винесено арбіт-
ражне рішення, ці підстави, зокрема посилання на 
суперечність рішення публічному порядку країни 
виконання, також можуть зазначатися, якщо вона 
вважатиме їх застосовними стосовно конкретного 
арбітражного рішення) [10].

Також важливо встановити, що положення 
ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції 1958 р. має 
на меті звужене застосування доктрини публіч-
ного порядку при посиланні на нього відповід-
ним юрисдикційним органом як підстави відмови 
у визнанні та виконанні арбітражного рішення. 

Оскільки йдеться лише про порушення міжнарод-
ного публічного порядку, на противагу принци-
пам, що належать до змісту внутрішнього публіч-
ного порядку держави місця виконання рішення, 
коли внаслідок останнього під загрозою можуть 
опинитися найважливіші засади моралі та спра-
ведливості. М.Л. Мозес у зв’язку з цим вказує, що 
загалом судова практика дотримується проарбіт-
ражного підходу Конвенції, застосовуючи супе-
речність публічному порядку саме у вузькому зна-
ченні [11, c. 218].

Враховуючи сказане та можливість застосу-
вання державним судом посилання на супереч-
ність публічному порядку exofficio, обґрунтова-
ним є твердження про те, що застереження про 
публічний порядок, яке міститься у ст. V (2) (b) 
Нью-Йоркської конвенції 1958 р., є визнанням 
«права держави та її судових органів здійснювати 
остаточний контроль над арбітражним проце-
сом» [2, c. 721–722]. Єдиною функцією публіч-
ного порядку при застосуванні щодо арбітраж-
ного рішення не є надання судді, котрий вирішує 
питання визнання та приведення до виконання 
арбітражного рішення, меж розсуду щодо встанов-
лення відповідності такого рішення основополож-
ним приписам права країни місця арбітражу, але 
і здійснення контролю в процесуальному вимірі 
за формуванням складу арбітражу та порядком 
здійснення арбітражного розгляду [12, c. 858]. 
Таким чином, застереження про публічний поря-
док стосовно визнання та приведення до вико-
нання арбітражного рішення узгоджується із 
загальною метою виникнення та використання 
концепції публічного порядку, а саме встановлен-
ням достатньо гнучкого й одночасно загального 
механізму дотримання публічних інтересів, що 
суспільством покладено на державу та її органи.

У рекомендаціях Асоціації міжнародного 
права (International Law Association – ILA), викла-
дених 2002 р. у фінальному звіті стосовно публіч-
ного порядку як бар’єру для виконання міжна-
родних арбітражних рішень [13, c. 249–263], 
також стверджується про допустимість відсту-
плення від загальних принципів остаточності 
та виконуваності арбітражних рішень у зв’язку 
з виключною обставиною суперечності наслід-
ків визнання та виконання такого рішення між-
народному публічному порядку. Під останнім 
у тексті рекомендації 1 (с) пропонується розуміти 
систему принципів і правил, визнаних державою, 
що за своєю природою можуть перешкоджати 
визнанню або виконанню арбітражного рішення, 
винесеного у рамках міжнародного комерційного 
арбітражу, коли визнання або виконання такого 
рішення може порушити зазначені принципи, або 
стосовно процедури, згідно з якою таке рішення 
було винесено (процесуальний міжнародний 
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публічний порядок), або з огляду на зміст такого 
рішення (матеріальний міжнародний публічний 
порядок). До змісту процесуального публічного 
порядку згідно з рекомендаціями можуть нале-
жати: введення в оману при формуванні складу 
арбітражу; порушення принципу природної спра-
ведливості; упередженість арбітрів; відсутність 
обґрунтування арбітражного рішення; явна зне-
вага до приписів закону; явна зневага до фактів 
справи; скасування рішення у місці арбітражу 
(що становить окрему проблему, досліджувану на 
сучасному етапі розвитку міжнародного комер-
ційного арбітражу – В. Н.). Порушенням матері-
альної складової частини міжнародного публіч-
ного порядку, у свою чергу, може визнаватися 
недотримання імперативних матеріальних поло-
жень закону; фундаментальних правових прин-
ципів; вчинення дій, які суперечать суспільній 
моралі та національним інтересам чи міжнарод-
ним відносинам.

У літературі із приводу цієї класифікації 
та її складових елементів відзначається, що її 
не можна вважати міжнародно визнаною, про 
що говорить судова практика ряду держав. Крім 
цього, вказується на те, що за своєю природою 
публічний порядок має динамічний характер, 
а отже, така класифікація дозволяє охопити 
зміст публічного порядку лише у визначений 
період часу [7, c. 21–22]. Справедливість цих 
тверджень не піддається сумніву, але, оскільки 
рекомендації ILA покликані відобразити най-
кращі приклади (best practice) із національ-
ного законодавчого закріплення змісту публіч-
ного порядку й особливості його застосування 
в сучасній судовій практиці, цінність таких кла-
сифікацій є достатньо високою.

Дж.А. Берманн, стверджуючи про визнання 
обох видів міжнародного публічного порядку 
(процесуального та матеріального) у більшості 
юрисдикцій, також привертає увагу до ймовірної 
штучності та зайвості процесуальної складової 
частини, яка вже, на думку деяких дослідників, 
ефективно охоплюється встановленою у ст. V (1) 
(b) Нью-Йоркської конвенції 1958 р. підставою 
для відмови у визнанні та приведенні до вико-
нання, що стосується фундаментальної процесу-
альної несправедливості (fundamental procedural 
unfairness) [14, c. 60]. Тим не менш, підстави, 
визначені ст. V (1) (b) Конвенції, є достатньо 
обмеженими, охоплюючи лише ситуації, коли 
сторона, проти якої винесено рішення, не була 
належним чином повідомлена про призначення 
арбітра чи про арбітражний розгляд або з інших 
причин не могла надати свої пояснення, тоді як 
застереження щодо порушення процесуального 
публічного порядку потенційно охоплює значно 
ширший спектр. Відрізняється і механізм засто-

сування державним судом підстави, визначеної 
у ст. V (1) (b) Нью-Йоркської конвенції, що здійс-
нюється лише за заявою відповідної сторони; 
та посилання судом на порушення процесуаль-
ного міжнародного публічного порядку у порядку 
exofficio. Прикладом серйозного порушення про-
цесуального публічного порядку може слугувати 
справа German Seller v. German Buyer, у якій суд 
першої інстанції м. Мюнхен відмовив у виконанні 
арбітражного рішення на підставі того, що арбіт-
ражним судом не було досліджено й обґрунтовано 
факту наявності у нього компетенції на вирішення 
спору, тоді як одна зі сторін посилалася на закін-
чення строку звернення в арбітраж, а отже, склад 
арбітражу не був наділений компетенцією на 
вирішення спору [15, c. 425].

Характеристика обсягу публічного порядку 
й умов застосування відповідного застереження 
як підстави для відмови у визнанні та приведенні 
до виконання арбітражних рішень міститься 
й у значимих судових прецедентах. Так, у справі 
Minmetals Germany GmbH v. Ferco Steel Ltd [16] 
сторона, проти якої було винесено арбітражне 
рішення (Ferco), серед іншого, підіймала й питання 
суперечності виконання рішення публічному 
порядку відповідно до ст. 103 (3) Арбітражного 
закону Англії та Вельсу, що засновується на ст. V 
(2) (b) Нью-Йоркської конвенції 1958 р. Високий 
суд Англії та Вельсу у своєму рішенні встано-
вив, що, якщо сторона прагне протидіяти вико-
нанню арбітражного рішення, заснованого на 
Нью-Йоркській конвенції 1958 р. на підставі того, 
що таке виконання призведе до суттєвої неспра-
ведливості й, таким чином, суперечитиме англій-
ському публічному порядку, як обґрунтування 
такої позиції потрібно взяти до уваги: 1) природу 
такої процесуальної несправедливості (procedural 
injustice); 2) чи зверталася така сторона до контро-
люючої юрисдикції за місцем арбітражу; 3) чи був 
доступним засіб захисту відповідно до положень 
права такої юрисдикції; 4) чи дійшли суди цієї 
юрисдикції внаслідок розгляду звернення сторони 
рішення щодо збереження дійсності арбітражного 
рішення; 5) з яких причин така сторона не змогла 
отримати задоволення в межах юрисдикції місця 
арбітражу (якщо зверталася відповідним чином) 
і чи не діяла вона нерозумно.

Важливим є і питання застосовного права при 
вирішенні державним судом питання відповід-
ності арбітражного рішення публічному порядку 
країни місця виконання. Б.Р. Карабельніков із 
цього приводу відзначає, що, на відміну від інших 
норм Нью-Йоркської конвенції 1958 р., які нада-
ють учасникам зовнішньоекономічних контрактів 
та арбітрам майже нічим не обмежену свободу 
у виборі застосовного права, ст. V (2) Конвенції 
жорстко закріплює застосування lex fori як до 
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вирішення питання об’єктивної арбітрабільності 
(що вивчалося нами вище), так і стосовно публіч-
ного порядку, які можуть ставитися у процесі при-
ведення до виконання або оскарження рішення 
міжнародного комерційного арбітражу. А отже, як 
резюмує вчений, у суддів державних судів, котрі 
застосовують Нью-Йоркську конвенцію 1958 р. 
(в Україні – й національний закон про арбіт-
раж – В. Н.) немає потреби у вивченні та застосу-
ванні норм іноземного права в межах цих питань 
[17, c. 360]. Тісно пов’язаним із таким підходом 
розробників Нью-Йоркської конвенції 1958 р. 
до закріплення колізійної прив’язки lex fori для 
вирішення питання відповідності арбітражного 
рішення публічному порядку є бачення відмови 
у застосуванні іноземного права або визнання іно-
земного рішення, якщо ті порушують публічний 
порядок країни місця суду, і є прямим застосуван-
ням lex fori, оскільки не є питанням судової дис-
креції, а обов’язком судді захистити національну 
доктрину публічного порядку [5, c. 535].

Таким чином, доктрина міжнародного публіч-
ного порядку, попри рідкісність випадків засто-
сування на практиці, відіграє важливу роль для 
визнання та приведення до виконання остаточ-
ного арбітражного рішення. Виконуючи функції 
контролю за впливом іноземного елементу на 
національну правову систему та захисту публіч-
них інтересів, базових суспільних цінностей, 
публічний порядок є останнім інструментом, 
який дозволяє обмежити або не допустити вплив 
визнання та приведення до виконання інозем-
ного арбітражного рішення на внутрішній пра-
вопорядок країни місця виконання. У зв’язку 
з цим застосовним до вирішення цього питання 
правом завжди буде lex fori, що відображає 
єдність суспільної мети та правових засобів 
її досягнення, оскільки принципи публічного 
порядку інтегровані у право місця виконання 
арбітражного рішення як з огляду на націо-
нальне законодавство, так і крізь призму сфор-
мованої правозастосовної практики.
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Логістичні правовідносини у сфері агробізнесу

Корнієнко Г. С.
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У статті досліджено особливості правового регулювання 
правовідносин, що виникають у сфері агробізнесу щодо 
логістики. Метою статті є визначення логістичних правовідносин 
у сфері агробізнесу. Вказано, що на рівні юридичної науки все ще 
залишається не розробленим концептуальний підхід до логістичних 
відносин, які мають певні відмінності залежно від застосування. 
Обґрунтовано, що розглядувані правовідносини поділяються на 
дві групи: 1) внутрішні організаційні логістичні правовідносини; 
2) зовнішні майнові логістичні правовідносини. Встановлено, що 
особливості таких правовідносин мають прояв у суб’єктному складі, 
об’єкті, змісті. Так, суб’єктний склад логістичних правовідносин 
у сфері агробізнесу характеризується певними особливостями, які 
зумовлені можливістю сільськогосподарського товаровиробника 
самостійно здійснювати логістичну діяльність або шляхом звернення 
до спеціалізованого суб’єкта. Можливість самостійно здійснювати 
логістичну діяльність зумовлена спеціальною правосуб’єктністю 
суб’єктів агробізнесу. Ця діяльність не потребує ліцензування, 
сертифікації, а тому кожен суб’єкт агробізнесу має право самостійно 
формувати логістичний ланцюг у власній діяльності. Спеціальним 
суб’єктом логістичних правовідносин у сфері агробізнесу є аграрний 
логістичний провайдер, який, будучи суб’єктом господарювання, 
надає послуги у сфері аграрної логістики. Об’єктом логістичних 
правовідносин виступає діяльність щодо планування та управління 
процесом вирощування сільськогосподарської продукції та її 
доведення до споживача. Зміст логістичних правовідносин залежить 
від виду логістичних правовідносин у сфері агробізнесу. Так, зміст 
внутрішніх (організаційних за характером) логістичних правовідносин 
формується на підставі імперативного методу правового регулювання, 
що передбачає підпорядкування уповноваженому суб’єкту 
управління. Зміст зовнішніх (майнових) правовідносин формується 
з урахуванням диспозитивного методу правового регулювання. При 
цьому передбачається рівність сторін правовідносин, взаємність їхніх 
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.
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Logistic legal relations in the field of agribusiness
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Pushkinska str., 77, Kharkiv, Ukraine
gannakor@ukr.net

The article examines the features of legal relations regulation that can 
arise in agrobusiness in terms of logistics. The purpose of the article is 
to determine the logistic legal relations in the field of agrobusiness. It 
is specified that at the level of legal science any conceptual approach to 
logistics relations which have some differences in dependence to their 
application has not been worked out yet. It is proved that the considered 
legal relations are divided into two groups: 1) the internal organizational 
logistic legal relations; 2) the external property logistic relations. 
The established peculiarities of such legal relations are manifested 
in the parties, in the object and in the content. Thus, the logistic legal 
relations of the parties in agrobusiness are characterized by the certain 
features that are due to the ability of an agricultural commodity producer 
to carry out logistics activities or by applying to a special-purpose entity. 
The ability to carry out logistics activities independently is driven by 
the special legal personality of agrobusiness entities. This activity does 
not require any licensing, certification, and therefore every agrobusiness 
entity has the aidless right to form a logistics chain in its own activities. 
A special entity of logistic legal relations in agrobusiness is an agricultural 
logistics provider that, as a business entity, provides services in the field 
of agricultural logistics. The activity of planning and managing the process 
of growing agricultural products and bringing them to the consumer 
appears for the object of logistic legal relations. The content of logistic 
legal relations depends on the type of logistic relations in the agrobusiness 
field. Therefore, the content of internal (organizational by nature) 
logistic legal relations is formed on the basis of the imperative method 
of legal regulation and this involves the subordination to the authorized 
management entity. The content of external (property) legal relations is 
formed taking into account the dispositive method of legal regulation. This 
assumes the equality of the parties in these relations, the mutuality of their 
subjective rights and legal obligations.

Стабільність розвитку національного агробіз-
несу значною мірою залежить від правильного 
планування діяльності, своєчасного визначення 
місць збереження продукції, встановлення шля-
хів транспортного перевезення. Все це можливо 
завдяки введенню сільськогосподарським товаро-
виробником логістики в структуру господарської 
діяльності. Одразу зауважимо, що в Україні на 
законодавчому рівні питання логістики врегульо-
вані лише в рамках військового законодавства. 
На жаль, такий важливий елемент діяльності 
будь-якого серйозного підприємства, а особливо 
сільськогосподарського, знаходиться поза ува-
гою законодавства. Попри це, завдяки все більш 
чіткому усвідомленню реального позитивного 
значення логістики (надає можливість підвищу-

вати прибутковість бізнесу, враховувати соці-
альні, екологічні чинники сільськогосподарського 
виробництва тощо) на рівні суб’єктів агробізнесу 
цей вид організації транспортування продукції 
набуває неабиякого поширення. Актуалізація 
цього процесу активізувала увагу науковців до 
проблемних питань, пов’язаних із логістикою 
в аграрній сфері, яка останнім часом стала пред-
метом наукових досліджень економістів та прав-
ників. Так, О.В. Корнієцький справедливо вказує, 
що логістика в агропромисловому комплексі – це 
новий прикладний напрям логістики (агрологіс-
тика), пов’язаний із застосуванням її положень 
і методів у сфері аграрного виробництва [1]. На 
думку О.В. Шматок, логістика визначається і як 
інструмент, і як наука про управління, і як процес 
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управління [2, с. 224]. О.І. Попов підкреслює, що 
провідні агрохолдінги приділяють значну увагу 
логістиці як одному з найважливіших інструмен-
тів підвищення ефективності господарської діяль-
ності, що допомагає їм посідати лідируючі пози-
ції в агробізнесі [3, с. 267].

Аналізуючи різні публікації щодо логістики 
в сфері агробізнесу, необхідно зауважити, що 
питома вага цих робіт зроблена науковцями-е-
кономістами, тоді як серед правників спостері-
гається певна індиферентність. Як наслідок, на 
рівні юридичної науки все ще залишається не 
розробленим концептуальний підхід до логіс-
тичних відносин, які мають певні особливості 
залежно від сфери реалізації. Подібна ситуа-
ція не сприяє ефективному функціонуванню 
агробізнесу як стратегічно важливої ділянки 
суспільного виробництва та потребує якомога 
пильнішої уваги правників-науковців для якнай-
скорішого її поліпшення. Усе це доводить безза-
перечну актуальність дослідження логістичних 
правовідносин в агробізнесі. 

Метою статті є визначення логістичних пра-
вовідносин у сфері агробізнесу. Досягнення цієї 
мети можливе шляхом встановлення видів логіс-
тичних правовідносин у сфері агробізнесу, їх 
структурних елементів. 

Проблемність дослідження логістики у сфері 
агробізнесу полягає у відсутності єдиного під-
ходу до поняття «логістика». В економічному 
словнику термін «логістика» тлумачиться як:  
1) раціональні матеріалопотоки; логістика вирі-
шує проблеми управління матеріалопотоками, 
розглядає їхні економічні, правові та інформа-
ційні аспекти, а також технічне забезпечення на 
всіх етапах товароруху; 2) система єдиного управ-
ління потоками інформації i процесами обробки, 
рух і складування товарів із метою постачання 
в необхідній кількості і комплектно в потрібний 
час і місце (де на них є потреба) з мінімальними 
витратами і з застосуванням оптимальних методів 
постачання [4, с. 169].

На рівні аграрного законодавства термін 
«логістика» взагалі не закріплений. Зазначимо, 
що поняття логістики визначено у військовому 
законодавстві. Так, у Меморандумі про взаємо-
розуміння між Міністерством оборони України 
та Міністерством оборони Королівства Данія 
про співпрацю у сфері авіаційних перевезень 
від 26.11.2012 р. вказується, що логістика «озна-
чає метод планування і здійснення переміщення 
та забезпечення сил. У найбільш загальному 
розумінні – це аспекти військових операцій, що 
пов’язані з: (1) проєктуванням та створенням, 
закупівлею, зберіганням, транспортуванням, роз-
поділенням, технічним обслуговуванням, евакуа-
цією та розміщенням військової техніки; (2) пере-

везенням особового складу; (3) закупівлею або 
спорудженням, експлуатацією, використанням 
та розміщенням обладнання; (4) придбанням або 
наданням послуг; (5) наданням медичних та оздо-
ровчих послуг» [5]. Отже, можливо виокремити 
таке загальне тлумачення логістики як методу 
здійснення діяльності щодо планування та пере-
міщення певних ресурсів. При цьому логістика 
охоплює такі функціональні операції, як плану-
вання, закупівля, зберігання, транспортування, 
внутрішнє розподілення ресурсів, технічне обслу-
говування обладнання, надання послуг.

У наукових джерелах логістика розглядається 
з різних позицій. Одні дослідники визначають 
логістику в агробізнесі як широку категорію, що 
охоплює всі процеси, забезпечуючи планування, 
регулювання, управління і контроль [1], та поля-
гає у процесах планування, реалізації, контр-
олю витрат, переміщення і зберігання матеріалів 
та готової продукції, а також пов’язаної з ними 
інформації про постачання товарів від місця 
виробництва до споживача [2, с. 26]. На думку 
інших, логістика являє собою конкретно визна-
чену діяльність, зокрема, це процес управління 
складуванням і переміщенням сировини, матері-
алів, комплектуючих виробів і готової продукції 
від постачальника до споживачів [6, с. 37], або 
це господарська діяльність, що охоплює про-
цес управління рухом та зберіганням сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції 
в господарському обороті від первинного дже-
рела сировини до кінцевого споживача, а також 
пов’язаної з цими операціями інформацією  
[7. с. 106]. Таким чином, можна констатувати 
відсутність єдиного наукового підходу до визна-
чення логістики, її ланцюгів у сфері сільсько-
господарського виробництва. 

Аналізуючи наведені підходи, зазначимо, що 
логістика у сфері агробізнесу може трактуватися 
у широкому та вузькому розумінні. Логістика у вузь-
кому розумінні – це метод планування та управ-
ління процесом доведення сільськогосподарської 
продукції до споживача. Логістика у широкому 
розумінні охоплює: управління та здійснення гос-
подарської діяльності у сфері закупівлі сировини, 
матеріалів; безпосередньо процес вирощування, 
переробки сільськогосподарської продукції; збе-
рігання продукції; транспортування; реалізацію 
сільськогосподарської продукції споживачеві. 
Звернемо увагу, що з погляду права логістика – це 
господарська діяльність, яка реалізується у вну-
трішніх та зовнішніх правовідносинах сільсько-
господарського виробника. 

Логістика в агробізнесі має власну класифі-
кацію. Так, за предметом господарської діяльно-
сті виокремлюють: зернову логістику як процес 
планування, організації, контролю та управління 
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господарськими операціями, пов’язаними з дове-
денням зерна від виробника до споживача та їх 
матеріально-технічним забезпеченням [8]; ово-
чеву логістику; логістику тваринництва. За видами 
діяльності логістика може поділятися на вироб-
ничу (передбачає забезпечення виробничої діяль-
ності необхідними ресурсами, а саме: насінням, 
добривами, засобами захисту, паливо-мастиль-
ними матеріалами тощо) та збутову (визначає 
порядок доведення вирощеної продукції до вимог 
державних стандартів, коротко- або довготерміно-
вого зберігання та транспортування продукції [9]. 
Окремо визначають транспортну логістику екс-
порту та імпорту сільськогосподарської продук-
ції. За характером зон управління виокремлюють 
зовнішню та внутрішню логістику. Отже, аграрна 
логістика може класифікуватися за: а) предметом 
діяльності – на зернову, овочеву, тваринництва, 
органічну, молочної продукції тощо; б) видами 
діяльності – на виробничу, збутову, транспортну; 
в) за зонами управління підприємством – на вну-
трішню та зовнішню.

Аграрна логістика реалізується у відповід-
них правовідносинах, що виникають, загальну 
структуру яких складають такі елементи, як 
суб’єкт, об’єкт та зміст правовідносин. З погляду 
суто виробничого процесу такі правовідносини 
є допоміжними, оскільки виникають до або після 
завершення циклу сільськогосподарського вироб-
ництва. Підкреслимо, що ці відносини щодо 
агробізнесу загалом повинні розглядатися в єдно-
сті. Так, планування засівання поля відповідною 
сільськогосподарською культурою може бути еле-
ментом логістичного ланцюга підприємства. 

Суб’єктний склад аграрних логістичних пра-
вовідносин має певні особливості, адже компанії 
можуть як розвивати власні логістичні підрозділи, 
так і залучати транспортно-логістичні організа-
ції для вирішення питань поставок, складування 
та постачання [10, с. 14]. Нагадаємо, що вже 
з 2000 року стали з’являтися національні логіс-
тичні компанії, які відповідали світовому рівню 
розвитку у своїй галузі. Наприклад, логістична 
компанія УВК, заснована 2001 року, стала пер-
шим в Україні 3PL-оператором. Своєю чергою на 
ринок України виходять європейські логістичні 
компанії, що дає початок періоду формування про-
фесійного ринку логістичних послуг [2, с. 225]. 
З наведеного випливає, що суб’єкти логістики 
можуть бути як резидентами, так і нерезидентами 
України. Ці суб’єкти можуть поділятися на про-
фесійні логістичні компанії та звичайні сільсько-
господарські підприємства, які формують вну-
трішню власну логістичну систему підприємства.

Спроможність самостійно здійснювати логіс-
тичну діяльність зумовлена спеціальною право-
суб’єктністю суб’єктів агробізнесу. Ця діяльність 

не потребує ліцензування, сертифікації, а тому 
кожен суб’єкт агробізнесу має право самостійно 
формувати логістичний ланцюг власного вироб-
ництва. Логістична діяльність у внутрішніх 
правовідносинах агробізнесу потребує задля 
злагодженої взаємодії інтеграції структурних 
елементів підприємства. Зазначимо, що інтегра-
ція передбачає центральне управління як проце-
сами логістики, так і виробництва. Крім того, для 
здійснення самостійної логістики суб’єкт агробіз-
несу повинен мати відповідний автопарк сіль-
ськогосподарських машин, спеціальні складські 
приміщення, кваліфікований персонал, систему 
контролю тощо. 

Зовнішні логістичні правовідносини вини-
кають між сільськогосподарським виробниками 
та логістичними провайдерами. Звернення до спе-
ціалізованого суб’єкта – логістичного провайдера, 
зумовлено тим, що сільськогосподарське підпри-
ємство може знизити витрати на матеріально-тех-
нічне забезпечення, оскільки логістичний провай-
дер володіє складськими приміщеннями (зокрема, 
спеціалізованими елеваторами, холодильниками 
тощо); має власний автопарк, призначений для 
перевезення сільськогосподарської продукції); 
може надати розроблену систему маршрутів; має 
систему навігації; володіє платформою «електро-
нного складу» (WMS); може здійснювати вну-
трішні та міжнародні перевезення сільськогоспо-
дарської продукції.

Об’єкт логістичних правовідносин у сфері 
агробізнесу є недостатньо вивчений наукою аграр-
ного права. Його досліджували переважно вчені- 
економісти. Так, Є.В. Скаліна вказує, що основним 
об’єктом управління логістики є наскрізний мате-
ріальний потік, що проходить по логістичному 
ланцюгу, починаючи від первинного джерела 
сировини, через всі проміжні процеси і до надхо-
дження до кінцевого споживача [7, с. 106]. Під час 
визначення об’єкта правовідносин завжди вра-
ховується те, на що спрямовується інтерес, який 
являє собою певне благо для суб’єкта відповідних 
правовідносин, та дії останнього. Враховуючи це, 
вважаємо, що об’єктом логістичних правовідно-
син є діяльність щодо планування та управління 
процесом вирощування та доведення сільсько-
господарської продукції до споживача. Отже, цей 
об’єкт за своєю правовою природою співвідно-
ситься з об’єктом-дією. 

Зміст логістичних правовідносин у сфері 
агробізнесу складають суб’єктивні права та юри-
дичні обов’язки сторін. Він може поділятися 
залежно від обраного типу логістичних право-
відносин. Якщо суб’єкт агробізнесу здійснює 
логістичну діяльність самостійно, то правовід-
носини логістики будуть виникати у внутрішній 
структурі відповідного сільськогосподарського 
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товаровиробника. У такому разі виникають 
внутрішні організаційні логістичні правовідно-
сини. Для них властивий імперативний метод 
регулювання, що передбачає підпорядкування 
центральному органу управління відповідного 
підприємства. Внаслідок цього виникають вер-
тикально-інтегровані зв’язки між суб’єктами, які 
характеризуються наявністю моделювання логіс-
тичної діяльності, її здійснення та контролю. 
Суб’єкт логістики, зокрема структурний підроз-
діл з логістики, знаходиться під порядкуванням 
органу управління підприємством. При цьому 
сільськогосподарський товаровиробник може 
формувати окремі структурні підрозділи логіс-
тики на підприємстві або розподіляти функціо-
нальні обов’язки у сфері логістики між різними 
підрозділами чи окремими працівниками.

Узагальнюючи наведене, можемо зробити 
певні висновки. Логістичні правовідносини 
у сфері агробізнесу поділяються на дві групи:  
1) внутрішні організаційні логістичні право-
відносини; 2) зовнішні майнові логістичні пра-
вовідносини. Суб’єктний склад логістичних  
правовідносин у сфері агробізнесу характери-

зується певними особливостями, які зумовлені 
можливістю сільськогосподарського товаро-
виробника здійснювати логістичну діяльність 
самостійно або шляхом звернення до спеціа-
лізованого суб’єкта. Спеціальним суб’єктом 
логістичних правовідносин у сфері агробізнесу 
є аграрний логістичний провайдер, який, будучи 
суб’єктом господарювання, надає послуги 
у сфері аграрної логістики. Об’єктом логістич-
них правовідносин виступає діяльність щодо 
планування та управління процесом вирощу-
вання сільськогосподарської продукції та її 
доведення до споживача. Зміст логістичних пра-
вовідносин залежить від виду таких правовідно-
син у сфері агробізнесу. Так, зміст внутрішніх 
організаційних логістичних правовідносин фор-
мується на підставі імперативного методу пра-
вового регулювання, що передбачає підпоряд-
кування уповноваженому суб’єкту управління. 
Зміст зовнішніх майнових правовідносин фор-
мується з урахуванням диспозитивного методу 
правового регулювання, що передбачає рівність 
сторін правовідносин, взаємність їхніх суб’єк-
тивних прав та юридичних обов’язків. 
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Становлення правових засад використання й охорони земельних ділянок  
для вирощування кормів для худоби на теренах України за радянських часів

Магомедова Т. М.
Запорізький національний університет,  
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
Tatyana.yurist.81@gmail.com

Досліджено генезис правових засад використання й охорони 
земельних ділянок для вирощування кормів для худоби на теренах 
України за радянських часів. Із появою систем земельного права 
та регулювання екологічного права як окремих юридичних галузей 
кількість норм, присвячених цьому питанню, зросла. Водночас 
зазначено, що системний підхід до формування принципів правового 
режиму земельних ділянок для вирощування кормів для худоби був 
започаткований із формуванням радянської правової системи в Україні.
Проаналізовано положення Постанови Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету та Ради народних комісарів від 2 червня 
1922 р. «Про впорядкування користування сінокосами та про заходи 
підняття лугового господарства» як першого, по суті, спеціального 
нормативно-правового документа у цій сфері, який став основою для 
подальшого розвитку відповідного правового субінституту. Детальна 
увага приділена нормам Земельного кодексу УСРР 1922 р., Земельних 
кодексів УРСР 1970 та 1990 рр., які визначали особливості правового 
режиму земель для вирощування кормів для худоби. Встановлено, що 
всі ці кодекси передбачали обмежене використання для формування 
кормової бази для тваринництва земель інших категорій, окрім земель 
сільськогосподарського призначення.
Другий Земельний кодекс СРСР від 8 липня 1970 р., введений у дію 
1 січня 1971 р., значною мірою базувався на положеннях Земельного 
кодексу 1922 р., але містив більш детальні норми правового режиму 
сіножатей і пасовища. Вказано, що положення Земельного кодексу 
1970 р., зокрема щодо земельних ділянок для вирощування кормів 
для великої рогатої худоби, надалі розвинулися та були відображені 
у багатьох підзаконних актах.
Загальний висновок на основі аналізу кодифікованих земельних 
правових документів, які діяли в Україні з 1922 р., полягає в тому, що 
кожен наступний Земельний кодекс СРСР (1970 і 1990 рр.) розробляв 
більш детальні положення щодо правового режиму земель для випасу 
худоби. Стверджено, що на основі цих кодексів доцільно періодизувати 
розвиток законодавства у досліджуваній галузі.
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Establishment of legal principles of use and protection of land plots for growing feed  
for livestock in Ukraine in Soviet times

Magomedova T. M.
Zaporizhzhia National University,  
Zhukovsky str., 66, Zaporizhzhia, Ukraine
Tatyana.yurist.81@gmail.com

The genesis of legal bases of use and protection of land plots for growing 
feed for cattle on the territory of Ukraine in Soviet times is investigated. 
It is established that the relationships regarding the use of land for 
livestock needs were always to some extent within the framework of legal 
regulation. With the emergence of systems of land law and environmental 
law regulation as separate legal branches, the number of norms devoted to 
this issue has increased. At the same time, it is stated that the systematic 
approach to the formation of the principles of the legal regime of land plots 
for growing feed for livestock was initiated with the formation of the Soviet 
legal system in Ukraine.
The provisions of the Resolution of the All-Ukrainian Central Executive 
Committee and the Council of People’s Commissars of June 2, 1922 “On 
streamlining the use of hayfields and on measures of raising meadow farming” 
were analyzed, which was the first, in fact, special legal document in this 
area that became the basis for further development of the corresponding 
legal sub-institution. Detailed attention is paid to the norms of the Land Code 
of the USSR of 1922, to the Land Codes of the USSR of 1970 and 1990, 
which determined the peculiarities of the legal regime of lands for growing 
feed for cattle. It was established that all these codes allowed for the limited 
use of lands belonging to the categories other than agricultural lands for 
the formation of feed base for livestock.
It is argued that the second Land Code of the USSR of July 8, 1970, which was 
enacted on January 1, 1971, was largely based on the provisions of the Land 
Code of 1922, but contained more detailed regulations of the legal regime 
of hayfields and pastures. It is alleged that the provisions of the Land Code 
of 1970, in particular with regard to land plots for growing feed for cattle, 
were further developed and specified in many bylaws.
The general conclusion based on the analysis of codified land legal 
documents which were in force in Ukraine since 1922 is that each 
successive Land Code of the USSR (1970 and 1990) developed more 
and more detailed provisions on the legal regime of land for grazing cattle. 
It is claimed that on the basis of these codes it is appropriate to periodize 
the development of legislation in the investigated area.

Для всебічного дослідження проблем правового 
регулювання використання й охорони земельних 
ділянок для вирощування кормів для худоби важ-
ливим є аналіз генезису нормативного забезпечення 
правового режиму таких земель. Як слушно зазна-
чає І.М. Заріцька: «Аналіз історичного досвіду регу-
лювання земельних відносин дає змогу нагрома-
дити початкову емпіричну базу даних, спираючись 
на яку, сучасні вчені-правознавці можуть створити 
оптимальну модель законодавчого регулювання 
подібних відносин із урахуванням помилок і досяг-
нень, які мали місце у минулому» [1, с. 1].

Метою статті є дослідження становлення 
правових засад використання й охорони земель 
для вирощування кормів для худоби на тери-
торії сучасної України за радянських часів. Це 
дозволить на основі ґрунтовного наукового 
осмислення визначити основні етапи цього 
процесу, їхні найбільш характерні особливості, 
можливі шляхи запозичення кращого історич-
ного досвіду та сформулювати на цій основі 
теоретичні узагальнення та пропозиції щодо 
вдосконалення чинних норм сучасного вітчиз-
няного права у зазначеній царині.
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У вітчизняній правовій науці майже від-
сутні наукові розробки, які би приділяли увагу 
досліджуваній тематиці, проте існують певні 
напрацювання, що стосуються її хоча б дотично 
у річищі аналізу загальних аспектів станов-
лення земельного, екологічного, цивільного 
законодавства України. У цьому контексті варто 
відзначити роботи А.О. Булгакова, М.Ю. Бур-
діна, О.В. Донець, І.М. Заріцької, Л.О. Бондаря, 
А.М. Мірошниченка та ін. На окрему увагу заслу-
говує стаття М.В. Шульги «Історико-правовий 
аспект використання кормових угідь як різновиду 
права землекористування» [2] як одна із вкрай 
обмеженого числа праць, що безпосередньо тор-
каються заявлених питань.

На землях сучасної України здавна кормові 
угіддя з огляду на їхнє важливе господарське 
та соціальне значення були об’єктом, який потра-
пляв у сферу правового регулювання. О.В. Донець 
пише про те, що «земельні відносини на теренах 
України завжди були невід’ємною частиною сус-
пільного життя, а почали регулюватися ще нор-
мами звичаєвого права, яке мало місце в найдав-
ніший період історії нашого народу» [3, с. 146]. 
В.І. Семчик, ґрунтуючись на Геродотовій «Істо-
рії», стверджував, що «скіфи, які мешкали на 
узбережжі Дніпра, Бугу, Дністра й займалися 
вирощуванням хліба для продажу та розводили 
велику рогату худобу, коней, використовували 
для цієї мети вільні, незаймані землі общинами 
за правилами звичаєвого права, що переходило 
з покоління в покоління» [4, с. 58].

Отже, відносини щодо використання земель-
них площ для потреб тваринництва завжди тією 
чи іншою мірою перебували в орбіті правового 
регулювання. Із зародженням систем земель-
но-правового й еколого-правового регулювання 
як окремих юридичних галузей зросла і кількість 
норм, які були цьому присвячені. Водночас вба-
чається, що про більш-менш системний підхід 
до формування засад правового режиму земель-
них ділянок для вирощування кормів для худоби 
можна говорити зі становленням радянської пра-
вової системи на теренах України.

У буремні роки революції земельні питання 
були одними із ключових, тому на їх вирішення 
спрямовувалися неабиякі зусилля й Українською 
Центральною радою, і урядом гетьмана Павла 
Скоропадського, і Директорією. Тим не менш, від-
повідні нормативні акти, які були спрямовані на 
формування нового земельного ладу і, безумовно, 
мають враховуватися при дослідженні загаль-
ної ґенези земельного законодавства, не містили 
положень, що окремо присвячувалися пасовищам 
і сінокосам. Те саме стосується і перших актів 
більшовицької Росії та згодом України (Декрету 
про землю від 27 жовтня 1917 р., Декрету ВУЦВК 

від 26 травня 1919 р. «Про соціалістичний зем-
леустрій і про перехідні заходи до соціалістич-
ного землекористування», Декрету РНК УСРР від 
3 квітня 1920 р. «Про націоналізацію всіх коли-
шніх казенних, удільних, монастирських, міських 
і поміщицьких земель» та ін.).

По суті, першим нормативним документом 
радянської влади, спеціально створеним для 
регулювання вищезазначених відносин, стала 
Постанова Всеукраїнського Центрального Вико-
навчого Комітету та Ради народних комісарів від 
2 червня 1922 р. «Про впорядкування користу-
вання сінокосами та про заходи підняття луго-
вого господарства» [5, с. 444–445]. По-перше, 
цей документ містив таке поняття, як «держав-
ний луговий фонд (Держлугфонд)» (п. 1 та ін.). 
По-друге, він передбачав низку заходів, спрямова-
них на те, щоб передати зі складу Держлугфонду 
«в користування Губпродкомів найбільш при-
датні по траворосту і найзручніші в топографіч-
ному відношенні сінокосні площі по змозі вели-
кими суцільним дільницями» загальною площею  
(по всім губерніям) 153 680 десятин (п. 2). Варто 
наголосити на п. 7 Постанови, за якою «земор-
гани мусять доглядати за належним веден-
ням лугового господарства Держлугфонду, за 
використовуванням його і вчасною впоранкою, 
згідно з інструкцією, яку протягом місяця має 
видати Народній Комісаріят Справ земельних 
по згоді з Народнім Комісаріятом Справ Про-
довольчих». Тим самим на користувачів таких 
угідь покладався обов’язок «виконувати заходи, 
що гарантували б ці сінокоси од псування через 
недбайливе до них відношення». Суб’єктами 
права землекористування сінокосними землями 
називалися селища, товариства та інші сільсько-
господарські об’єднання, радгоспи, поодинокі 
трудові господарства (п. 8). У п. 9 йшлося про 
«луги загального селищного користування» 
[5, с. 444–445]. Як відзначає М.В. Шульга: 
«Постанова забороняла випас худоби на сіно-
кісних ґрунтах після того, «як сніг потане або 
після повіди надалі до збирання покосу» (п. 12). 
Після збирання на вогких левадах закон дозво-
ляв випас худоби не раніше як через два тижні, 
щоб кінцеві строки випасу на них восени вста-
новлювалися Губземвідділами залежно від міс-
цевих умов та «оприлюднювалися до загального 
відома» [2, с. 76].

На довгі роки основи правового регулювання 
використання й охорони земельних ділянок для 
вирощування кормів для худоби були закладені 
у Земельному кодексі УСРР 1922 р. (далі – ЗК 
1922 р.) [6], який, за висловом А.О. Булгакова, 
став «підсумком первинної законотворчості 
у сфері налагоджування раціонального землеко-
ристування» [7, с. 87].
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ЗК 1922 р. містив три статті, що безпосередньо 
стосувалися лугових угідь. Зокрема, відповідно 
до ст. 133 ділянки лугових угідь, на яких їхніми 
користувачами, земельними товариствами й окре-
мими дворами зроблені корінні поліпшення (осу-
шення та інші меліорації), зберігаються за назва-
ними користувачами, а в разі часткових вилучень 
при зрівняльних переділах або землеустрою 
користувачі отримують відшкодування за невико-
ристані ними витрати з тих, в чиє користування 
надходить ділянка. У ст. 134 передбачалася зміна 
меж лугових угідь, що перебувають у користу-
ванні земельних товариств, а також окремих дво-
рів, які вели відокремлене від суспільства лугове 
господарство на відрубних або хутірських ділян-
ках. Така зміна могла проводитися не інакше, як 
у порядку землеустрою [6]. Варто акцентувати 
увагу на заохочувальних нормах тодішнього 
законодавства. Зокрема, губвиконкому надава-
лося право видавати за поданнями губземвідді-
лів обов’язкові постанови та докладні правила 
про заходи заохочення і спонукання до масового 
поліпшення лугових угідь [6].

На основі ЗК 1922 р. із часом сформувалося 
досить розгалужене відповідне галузеве законо-
давство, яке не обходило увагою й землі для виро-
щування кормів для худоби, причому не лише 
у контексті земель сільськогосподарського призна-
чення. Так, Положенням про земельні розпорядки 
у смузі міст і містечок, затвердженим постановою 
ВУЦВК і РНК УСРР від 23 жовтня 1925 р., «якщо 
нема заявок на забудування селітебно-будівель-
них дільниць, то органи комунального господар-
ства або експлуатують їх безпосередньо, або зда-
ють в оренду на сільськогосподарську або іншу 
експлуатацію з тим, щоб вони не втрачали свого 
селітебно-будівельного призначення» [8]. Ясна 
річ, що для задоволення тваринницько-кормових 
потреб могли бути використані землі, які знаходи-
лися у сільськогосподарському користуванні, але 
їхній правовий режим був підпорядкований місто-
будівним інтересам.

Другий Земельний кодекс УРСР від 8 липня 
1970 р. (далі – ЗК 1970 р.), введений у дію з 1 січня 
1971 р., багато у чому базувався на положеннях 
ЗК 1922 р., однак містив більш детально виписані 
нормативні засади правового режиму сінокосів 
і пасовищ. Насамперед серед прав землекорис-
тувачів, закріплених у ст. 24, було і право кори-
стуватися сінокосами, пасовищами та іншими 
угіддями. У свою чергу, серед обов’язків кол-
госпів, радгоспів та інших користувачів земель 
сільськогосподарського призначення, зафіксо-
ваних у ст. 55 кодексу, йшлося про необхідність 
«на основі досягнень науки і передового досвіду 
з урахуванням місцевих умов» поліпшувати луки 
і пасовища [9]. Ст. 41 передбачала особливий 

порядок вилучення земельних ділянок, зайнятих 
культурними пасовищами, а також сінокосами 
та пасовищами, на яких проведено роботи по їх 
докорінному поліпшенню, для несільськогоспо-
дарських потреб. Відповідно до ст. 56 землі, 
надані колгоспові за державним актом на право 
користування землею, складалися із земель гро-
мадського користування і присадибних земель. 
З числа перших виділялися, зокрема, й ділянки 
під сінокоси та пасовища [9].

Окремо варто акцентувати увагу на ст. 69 ЗК 
1970 р., яка мала назву «Виділення колгоспним 
дворам для їх худоби пасовищ і земельних ділянок 
для сінокосіння та інших потреб» і була, на думку 
авторки, прямим аналогом ст. 34 у нині чинному 
ЗК України. Вказана стаття у первісній своїй 
редакції містила лише одну частину, за якою кол-
госпним дворам відповідно до статуту колгоспу 
могли виділятися пасовища для їх худоби. Однак 
Указом Президії Верховної Ради УРСР № 1653-Х 
від 12 березня 1981 р. вказана стаття була допов-
нена частиною другою, яка унормовувала виді-
лення колгоспним дворам земельних ділянок 
для сінокосіння та інших потреб у порядку, 
встановлюваному законодавством Союзу РСР і  
Української РСР [10].

Відповідно до ст. 82 ЗК 1970 р. «надання 
робітникам, службовцям та іншим громадя-
нам сінокосів і пасовищ для випасання власної 
худоби» перерахованим у назві статті категоріям 
громадян, котрі проживали у сільській місцево-
сті та мали худобу в особистій власності, виді-
лялися земельні ділянки для випасання худоби 
із земель державного запасу, державного лісо-
вого фонду, міст, селищ міського типу, а також 
земель несільськогосподарського призначення. 
Виділення таких земельних ділянок провади-
лося за рішенням виконавчих комітетів відповід-
них районних Рад народних депутатів, а в межах 
населених пунктів – за рішеннями виконавчих 
комітетів міських, селищних чи сільських Рад 
народних депутатів. За відсутності таких земель 
ділянки для випасання худоби могли виділятися 
із земель колгоспів, радгоспів, інших сільсько-
господарських підприємств, організацій і установ 
за рішеннями загальних зборів членів колгоспу 
(зборів уповноважених), адміністрації радгоспів, 
інших сільськогосподарських підприємств, орга-
нізацій і установ із відшкодуванням власниками 
худоби землекористувачам витрат по утриманню 
і поліпшенню цих ділянок [9].

Ч. 3 ст. 82 стосувалася земельних ділянок для 
сінокосіння. Задоволення саме таких потреб могло 
відбуватися із земель державного запасу, державного 
лісового фонду, державного водного фонду у смузі 
відведення залізниць і шосейних шляхів і земель 
іншого несільськогосподарського призначення [9].
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Далі розглянемо, як у ЗК 1970 р. вирішува-
лося питання про землі для тваринницьких потреб 
у межах інших, аніж землі сільськогосподарського 
призначення, категорій земель. Почнемо із земель 
населених пунктів, а саме із земель міст, серед яких 
відповідно до ст. 84 кодексу виділялися, зокрема, 
землі сільськогосподарського використання та інші 
угіддя. Детально склад цієї групи земель і специ-
фічні особливості їх правового режиму визнача-
лися у ст. 95 ЗК 1970 р., за якою вказані землі нада-
валися підприємствам, організаціям і установам 
для ведення сільського господарства, колективного 
городництва робітників і службовців, для розробки 
загальнопоширених корисних копалин і торфовищ, 
а також громадянам для випасу худоби та сіноко-
сіння [9]. Водночас ч. 4 ст. 87 кодексу допускала 
відведення вільних земель міської забудови в тим-
часове користування громадянам для використання 
під городи, пасовища та сінокоси. Вбачається, що 
такий скрупульозний підхід до можливого вико-
ристання земель міст для вирощування кормів для 
худоби без виходу за межі основного цільового 
призначення цих земель заслуговує на критичний 
аналіз і врахування у сьогоденній практиці.

Право тимчасового використання громадя-
нами земель транспорту для випасання худоби 
та сінокосіння закріплювалося у ст. 119 ЗК 1970 р. 
Що стосується земель державного лісового фонду 
та земель державного водного фонду, то кодекс 
у ст. 140 та 143 відповідно, не згадуючи прямо 
сінокоси та пасовища, передбачав можливість 
побічного використання цих земель для сільсько-
господарських потреб [9].

Норми ЗК 1970 р., зокрема щодо земельних 
ділянок для вирощування кормів для худоби, 
надалі розвинулися та деталізувалися у бага-
тьох підзаконних нормативно-правових актах 
(Положенні про порядок відведення земельних 
ділянок для державних або громадських потреб, 
затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР 
від 20 листопада 1970 р. № 591, Положенні про 
землі міст і селищ міського типу Української РСР, 
затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР 
від 20 березня 1984 р. № 136, та ін.).

Саме за радянських часів було прийнято Поста-
нову Держстандарту СРСР від 28 жовтня 1985 р. 
№ 3453 «Землі. Терміни та визначення ГОСТ 26640-
85 (СТ СЭВ 4472-84)», де нормативно було закрі-
плено поняття таких термінів, як «Пашня», «Сено-
кос», «Заливной сенокос», «Суходольный сенокос 

(пастбище)», «Заболоченный сенокос (пастбище)», 
«Чистый сенокос (пастбище)», «Пастбище», «Гор-
ное пастбище» (мовою оригіналу) [11]. Цей стан-
дарт діяв в Україні до 2017 р., поки не був скасо-
ваний постановою Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2016 р. № 1066 «Про визнання деяких 
актів Української РСР такими, що втратили чин-
ність, та актів Союзу РСР такими, що не застосову-
ються на території України» [12].

Третій Земельний кодекс УРСР, прийнятий 
18 грудня 1990 р. і введений у дію 15 березня 
1991 р. (далі – ЗК 1990 р.), припав на період 
початку активних державотворчих процесів, коли 
вже побачили світ Декларація про державний 
суверенітет України від 16 липня 1990 р., Закон 
УРСР від 3 серпня 1990 р. «Про економічну само-
стійність Української РСР» та інші документи, які 
закладали основи для майбутнього проголошення 
незалежності нашої держави. Ст. 59 ЗК 1990 р. 
отримала назву «Земельні ділянки для городниц-
тва, сінокосіння і випасання худоби». Окрім 
земель сільськогосподарського призначення, 
згідно з ч. 2 ст. 79 ЗК 1990 р. допускалося надання 
у тимчасове користування для сінокосіння земель 
водного фонду, що були в користуванні водогос-
подарських підприємств і організацій [13].

Проведене у межах цієї статті дослідження дає 
підстави для таких висновків. По-перше, земельні 
ділянки для вирощування кормів для худоби (сіно-
жаті та пасовища) традиційно з огляду на їхнє важ-
ливе господарське та соціальне значення тією чи 
іншою мірою входили до орбіти правового регулю-
вання. Цю обставину обов’язково треба враховувати 
за сучасних умов, коли, окрім іншого, визначаються 
та корегуються вектори новітнього земельно-пра-
вового регулювання. По-друге, більш-менш спеці-
алізоване нормативне забезпечення використання 
й охорони вищевказаних земель виникло на теренах 
нашої держави із формуванням і розбудовою радян-
ської правової системи. Це означає, що історико-пра-
вовий досвід саме цього періоду підлягає особливо 
уважному вивченню з метою запозичення сьогодні. 
По-третє, аналіз кодифікованих земельно-право-
вих документів, які діяли в Україні, починаючи із 
1922 р., свідчить, що кожен черговий Земельний 
Кодекс УРСР (1970 та 1990 рр.) детальніше роз-
вивав окремі положення щодо правового режиму 
земельних ділянок для випасання худоби. Саме на 
базі цих кодексів доречно проводити періодизацію 
розвитку законодавства у досліджуваній царині.
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Суб’єктивні публічні права як складник адміністративно-правового  
статусу приватної особи
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Запорізький національний університет,  
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
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У науковій статті визначено, що в межах теорії адміністративно-
правового статусу поступово формується концепція суб’єктивних 
публічних прав приватної особи. Підкреслено, що змістом 
адміністративної правосуб’єктності є сукупність прав та обов’язків 
особи, що реалізуються нею в межах публічно-управлінських 
правовідносин. До суб’єктивних публічних прав та обов’язків 
віднесено визначені нормами адміністративного права та реалізовані 
у взаємовідносинах з органами публічної влади. Метою статті 
є визначення місця та значення суб’єктивних публічних прав 
особи як складника адміністративно-правового статусу приватної 
особи. Обґрунтовано, що зміст адміністративної правосуб’єктності 
складається із сукупності суб’єктивних публічних прав 
та суб’єктивних публічних обов’язків. Зазначено, що реалізація 
суб’єктивного публічного права є неможливою без вчинення 
суб’єктом владних повноважень певних дій, певного обов’язку, 
реалізація якого має відбуватися в межах управлінської діяльності 
в активній формі. Обґрунтований авторський підхід до розуміння 
категорії «суб’єктивного публічного права», який вимагає створення 
спеціальної системи його захисту, що, відповідно до чинного 
законодавства України, реалізується в межах функціонування системи 
адміністративних судів. Як висновок проведеного дослідження 
обґрунтовано доцільність розуміння категорії «суб’єктивного 
публічного права» як визначеної чинним законодавством можливості 
приватної особи брати участь у здійсненні управлінської діяльності, 
спрямованої на задоволення публічного (загальносоціального) 
інтересу, реалізація якого пов’язується із створенням спеціальної 
системи правового захисту загалом і системи судового оскарження 
дій, рішень та результатів діяльності суб’єктів владних повноважень 
зокрема. До системи суб’єктивних публічних прав віднесено, 
по-перше, право особи на власні дії; по-друге, право особи вимагати 
від суб’єкта владних повноважень вчинення певних дій; по-третє, 
право приватної особи вимагати надання публічних (в тому числі 
адміністративних) послуг; по-четверте, право на оскарження дій, 
бездіяльності та її результатів органів публічної адміністрації.
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Subjective public rights as a component of the administrative  
and legal status of a private person
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The scientific article states that within the theory of administrative and legal 
status, the concept of subjective public rights of an individual is gradually 
formed. It is emphasized that the content of administrative legal personality 
is a set of rights and responsibilities of a person, which are realized by 
him within the framework of public-administrative legal relations. 
Subjective public rights and responsibilities include those determined by 
the norms of administrative law and implemented in relations with public 
authorities. The purpose of the scientific article is to determine the place 
and importance of subjective public rights of a person as a component 
of the administrative and legal status of an individual. It is substantiated 
that the content of administrative legal personality consists of a set 
of subjective public rights and subjective public responsibilities. It is noted 
that the implementation of subjective public law is impossible without 
the subject of authority to perform certain actions, a certain obligation, 
the implementation of which should take place within the management 
activities in an active form. It is emphasized that a well-founded author’s 
approach to understanding the category of “subjective public law” requires 
the creation of a special system of its protection, which in accordance 
with current legislation of Ukraine is implemented within the functioning 
of the system of administrative courts in particular. As a conclusion 
of the study, the expediency of understanding the category of "subjective 
public law" as defined by current legislation the ability of an individual to 
participate in management activities aimed at satisfying the public (general 
social) interest, the implementation of which is associated with the creation 
of a special legal protection system. in general, and in particular, the system 
of judicial appeal against actions, decisions and results of activities 
of subjects of power. The system of subjective public rights includes, first, 
the right of a person to his own actions; secondly, the right of a person 
to demand from the subject of power to perform certain actions; third, 
the right of an individual to demand the provision of public (including 
administrative) services; fourth, the right to appeal against the actions, 
omissions and results of public administration bodies.

Постановка проблеми. В межах теорії адмі-
ністративно-правового статусу поступово фор-
мується концепція суб’єктивних публічних 
прав приватної особи. Однак попри важливість 
визначення сутності адміністративно-правового 
статусу приватної особи для оптимізації сис-
теми публічного управління єдності підходів 
до її розуміння в межах галузевої науки немає. 
Правильне розуміння такої конструкції, як адмі-
ністративно-правовий статус приватних осіб, 
є гарантією встановлення належного становища 
у їх взаємодії із органами публічної влади. Адже 
система гарантій надання адміністративних 

послуг та самореалізації суб’єктів заснована на 
встановленні меж свободи учасників правовідно-
син, змісті відносин між ними. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Встанов-
лення змісту та механізмів реалізації прав і свобод 
особи є пріоритетним завданням сучасної юри-
дичної науки. В цьому аспекті необхідно підкрес-
лити, що визначення сутності системи прав особи, 
здійснення її класифікації, вироблення механіз-
мів її реалізації завжди залишається актуальним 
питанням наукових та науково-практичних дослі-
джень представників не лише юридичної науки, 
а й етики, соціології, філософії тощо. Визначення 
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сутності суб’єктивних публічних прав є неможли-
вим без характеристики та врахування результатів 
наукових розробок таких вчених, як П.М. Рабіно-
вич, А.М. Колодій, О.Ф. Фрицький, В.А. Січев-
люк, І.О. Ієрусалімова, О.В. Петришин, та інших 
представників науки загальної теорії держава 
та права, а також науки конституційного права. 
Окремі аспекти реалізації та захисту суб’єктивних 
публічних прав вирішувались у межах галузевих 
досліджень, здійснених, зокрема, такими вченими, 
як О.В. Негодченко, Т.О. Мацелик, В.К. Колпаков, 
Т.О. Коломоєць, Ю.О. Легеза, О.Ю. Синявська 
та інші. Однак комплексного дослідження суб’єк-
тивних публічних прав, визначення їх місця у сис-
темі прав людини досі не було здійснено. 

Метою статті є визначення місця та значення 
суб’єктивних публічних прав особи як складника 
адміністративно-правового статусу приватної особи.

Виклад основного матеріалу. Встанов-
лення розуміння сутності поняття адміністра-
тивно-правового статусу приватних осіб в різні 
часи було предметом досліджень таких уче-
них, як В.Б. Авер’янов [1], Ю.П. Битяк [2], 
Г.М. Глибіна  [3], Ю.Н. Старілов [4], Т.О. Коломо-
єць, В.К. Колпаков [5] та інші. Проте в умовах три-
ваючих трансформацій систем публічного управ-
ління є необхідним звернути додаткову увагу на 
розуміння категорії адміністративно-правового 
статусу та визначення розуміння її складників, 
зокрема суб’єктивних публічних прав та суб’єк-
тивних публічних обов’язків. 

У межах галузевих досліджень спостерігається 
неоднозначність підходів до визначення сутності 
категорії «адміністративно-правового статусу». 
Ряд вчених (Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дья-
ченко [1, с. 58–59; 6, с. 123–125] та інші) визнача-
ють необхідність розуміння адміністративно-пра-
вового статусу як змістовної характеристики 
його елементів – сукупності прав та обов’язків. 
Протилежним є підхід ряду вчених-адміністра-
тивістів, які наголошують, що в основі розуміння 
категорії адміністративно-правового статусу має 
знаходиться компетенція суб’єкта владних повно-
важень. Зокрема, у дослідженнях К.А. Фуглевич 
визначається, що реалізація адміністративно-пра-
вового статусу передбачає належне виконання 
суб’єктом владних повноважень наданої йому 
обсягу компетенції [7, c. 214]. 

Загалом аналіз зазначених наукових підходів 
свідчить про доцільність віднесення до його струк-
тури прав та обов’язків. Щодо інших складників, 
таких як гарантії, міра відповідальності та захи-
сту, потреби та інтереси, єдності поглядів немає. 
О.М. Гумін та Є.В. Пряхін висловлюють припу-
щення, що такі розбіжності у розумінні адміні-
стративно-правового статусу особи пов’язуються 
із триваючими трансформаційними змінами, 

що є характерними для управлінських відносин, 
а відтак вимагають від їх реалізації умовної чи 
безумовної участі суб’єкта владних повноважень 
[8, c. 32–33]. Сукупність прав та обов’язків визна-
чають обсяг адміністративної правосуб’єктності 
особи, що умовно поділяється на адміністративну 
правоздатність (тобто здатність мати визначені 
чинним законодавством права та обов’язки) 
та адміністративну дієздатність (здатність своїми 
діями набувати прав та реалізовувати їх у межах 
управлінських правовідносин). 

З огляду на класифікацію правосуб’єктно-
сті на загальну (у розумінні її як здатності бути 
суб’єктом права взагалі), галузеву (як здатність 
бути суб’єктом права відповідної галузі права) 
та спеціальну (як здатність бути суб’єктом права 
відповідної групи суспільних відносин у межах 
конкретної галузі права) [9, с. 125–128] адміні-
стративну правосуб’єктність необхідно віднести 
до галузевого різновиду.

Є.В. Шульга визначає адміністративну дієздат-
ність як встановлену нормативними положеннями 
та гарантовану державою здатність і можливість 
особи власними свідомими діями здійснювати 
суб’єктивні юридичні права та обов’язки та нести 
адміністративну відповідальність, передба-
чену законодавством України за їх невиконання 
[10, с. 45–46]. А.В. Пасічник обґрунтовує автор-
ське розуміння адміністративної правосуб’єктно-
сті як «соціальноюридичну здатність особи бути 
суб’єктом адміністративного права та набувати, 
мати, реалізовувати (виконувати) і припиняти 
обумовлені установчими та\або нормативними 
(компетенційними) актами адміністративні права 
і обов’язки, а також здатність нести адміністра-
тивну відповідальність» [11, с. 143–144].

Щодо визначення моменту набуття адміні-
стративної дієздатності як складника адміністра-
тивної правосуб’єктності приватної особи підхід, 
запропонований О.М. Гуміним та Є.В. Пряхіним, 
вбачається як хибний. Так, вченими визначається, 
що адміністративна дієздатність фізичних осіб 
виникає з моменту народження, а адміністративна 
дієздатність юридичних осіб – з моменту ство-
рення [8, с. 34]. Натомість з врахуванням визна-
чення сутності адміністративної дієздатності як 
здатності самостійно реалізовувати надані права 
та виконувати відповідні обов’язки очевидним 
є висновок, що повною мірою її реалізація є мож-
ливою для фізичних осіб з моменту повноліття, 
для юридичних осіб з моменту їх державної реє-
страції. Такий висновок ґрунтується на поло-
женнях чинного законодавства. Зокрема, у поло-
женнях частини 2 статті 21 Закону України «Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та доку-
менти, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус» [12] 
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визначено, що особа, яка досягла чотирнадцяти-
річного віку, зобов’язана отримати паспорт гро-
мадянина України. У взаємовідносинах людини 
та держави визначено, що особа віком до 18 років 
визначається дитиною, а отже, особою, реалізація 
адміністративної правосуб’єктності якої здійсню-
ється через її законних представників (ст. 1 Закону 
України «Про громадянство України» [13]). 
Набуття правосуб’єктності юридичної особи від-
бувається із моменту створення та її державної 
реєстрації (ст. 81 Цивільного кодексу України) 
[14]. Реалізація права юридичної особи на отри-
мання адміністративної послуги як складника 
адміністративної правосуб’єктності вимагає наяв-
ності у неї відповідних установчих документів як 
погоджувального характеру, так і розпорядчого. 

Складником адміністративно-правового ста-
тусу приватної особи є визначення юридичної 
відповідальності. Юридична відповідальність 
є різновидом соціальної відповідальності та вима-
гає досягнення ознаки формальної визначеності, 
що є гарантією реалізації імперативної вимоги її 
дотримання, забезпеченої заходами державного 
примусу [8, с. 35].

Отже, під адміністративно-правовим стату-
сом приватної особи визначається обсяг її адмі-
ністративної правосуб’єктності. Змістом адмі-
ністративної правосуб’єктності є сукупність 
прав та обов’язків особи, що реалізуються нею 
в межах публічно-управлінських правовідносин. 
До таких прав та обов’язків належать визначені 
нормами адміністративного права, що реалізу-
ються у взаємовідносинах з органами публічної 
влади, оскільки публічно-управлінські відносини 
існують тільки там, де один із суб’єктів є суб’єк-
том владних повноважень. 

Таким чином, доцільно зробити проміжний 
висновок, що зміст адміністративної право-
суб’єктності складається із сукупності суб’єк-
тивних публічних прав та суб’єктивних публіч-
них обов’язків. При цьому, попри надзвичайно 
важливе значення встановлення сутності остан-
ніх, дослідження такої категорії мають фрагмен-
тарний поверховий характер та не можуть бути 
виділені як комплексні та монографічні. Попри 
зазначене, варто виокремити ряд висновків щодо 
встановлення сутності суб’єктивних публічних 
прав як складника адміністративної правосуб’єк-
тності приватної особи. Зокрема, у дослідженнях 
Г.С. Шершеневича визначено, що у публічних 
правовідносинах домінуючими є суб’єктивні 
публічні обов’язки, тоді як у приватних право-
відносинах домінуючими є суб’єктивні права 
[15, с. 170–171].

На думку Г. Еллінека, суб’єктивним публіч-
ним правом [16, с. 577] є реалізація вольової 
діяльності особи в межах управлінської діяль-

ності. Протилежним є підхід, засновником якого 
Р. Ієринг, в межах якого розуміється суб’єктивне 
публічне право як реалізація категорії «інтересу» 
[17, c. 35–36], при цьому вченим наголошується 
взаємозв’язок вольової діяльності та забезпечення 
реалізації публічного інтересу.

Т.О. Мацелик, досліджуючи категорію суб’єк-
тивних публічних прав, визначає доцільність вста-
новлення їх сутності не лише як права на власні 
дії, чи права вимагати від інших учасників певних 
дій, а і право користуватися певними матеріаль-
ними та нематеріальними благами з метою задово-
лення певного публічного (соціального) інтересу 
чи потреби. При цьому під категорією публіч-
ного (соціального) інтересу Т.О. Мацелик розуміє 
забезпечення потреби у здійсненні участі у при-
йнятті управлінських рішень, реалізації права 
на участь у політичному житті країни, потреби 
у доступі до суспільних цінностей і благ, в тому 
числі до природних ресурсів та природних об’єк-
тів загальнодержавного значення [18, с. 69–70]. 
Поглиблюючи авторське дослідження категорії 
«суб’єктивні публічні права», Т.О. Мацелик зазна-
чає, що в основу розуміння її сутності має бути 
покладено розуміння її як визначеної чинним 
законодавством України можливості приватної 
особи вимагати від суб’єкта владних повнова-
жень (від органів публічної адміністрації, інших 
підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, які виконують публічні функції) 
створення умов для реалізації певної правомоч-
ності [18, с. 69–70].

До системи ознак, що характеризують суб’єк-
тивні публічні права, В.А. Федосенко відносить 
їх взаємозв’язок із статусом особи, що характери-
зує її публічно-правовий статус (зокрема, таким 
може бути статус державного службовця, судді 
тощо) та спрямованість на задоволення публіч-
ного інтересу [19, c. 17]. Як особливу характе-
ристику суб’єктивних публічних прав М.М. Кор-
кунов виділяє підставу та процедуру їх набуття 
[20, c. 179]. Певною мірою співвідноситься такий 
підхід із висловленою О.Ю. Синявською концеп-
цією розуміння суб’єктивних публічних прав, 
що передбачає віднесення їх до структури адмі-
ністративно-правового статусу приватної особи 
[21, с. 53]. М.І. Матузов, проводячи кореляційні 
зв’язки між суб’єктивними приватними та публіч-
ними правами, наголошує, що реалізація перших 
сприяє задоволенню особистого інтересу, тоді як 
останні сприяють задоволенню «соціоцентрич-
ного» інтересу [22, c. 92]. 

Таким чином, реалізація суб’єктивного публіч-
ного права є неможливою без вчинення суб’єк-
том владних повноважень певних дій, певного 
обов’язку, реалізація якого має відбуватися в межах 
управлінської діяльності в активній формі.
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Такий підхід до розуміння категорії «суб’єк-
тивного публічного права» вимагає створення 
спеціальної системи його захисту, що відповідно 
до чинного законодавства України реалізується 
в межах функціонування системи адміністра-
тивних судів. Згідно зі статтею 2 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України завданням 
функціонування адміністративної юстиції має 
бути «справедливе, неупереджене та своєчасне 
вирішення судом спорів у сфері публічно-право-
вих відносин з метою ефективного захисту прав, 
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтере-
сів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів 
владних повноважень» [23].

Розуміння сутності суб’єктивних публічних 
прав є можливим шляхом здійснення їх класифі-
кації. За ознакою публічності О. Заверюха виділяє 
такі групи суб’єктивних публічних прав, як право 
особи впливати на управлінські процеси, право 
брати участь у державній і суспільно-політичній 
діяльності, право користуватися визначеними 
чинним законодавством правами та свободами, 
право оскарження управлінських дій та їх резуль-
татів, в тому числі і їх відсутність [24, с. 50]. 

Т.О. Мацелик суб’єктивні публічні права класифі-
кує на право участі в організації та спрямуванні 
діяльності держави; право на позитивні послуги 
зі сторони держави; право на юридичний захист 
з боку держави у судовому порядку [18, с. 580]. 

Висновки. З урахуванням зазначеного в межах 
цього дослідження під суб’єктивним публічним 
правом розуміється визначена чинним законодав-
ством можливість приватної особи брати участь 
у здійсненні управлінської діяльності, спрямова-
ної на задоволення публічного (загальносоціаль-
ного) інтересу, реалізація якого пов’язується із 
створенням спеціальної системи правового захи-
сту загалом і системи судового оскарження дій, 
рішень та результатів діяльності суб’єктів влад-
них повноважень зокрема.

До системи суб’єктивних публічних прав нале-
жить, по-перше, право особи на власні дії; по-друге, 
право особи вимагати від суб’єкта владних повно-
важень вчинення певних дій; по-третє, право при-
ватної особи вимагати надання публічних (в тому 
числі адміністративних) послуг; по-четверте, 
право на оскарження дій, бездіяльності та її резуль-
татів органів публічної адміністрації. 
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Новації у механізмі справляння єдиного податку в умовах пандемії COVID-19

Галіцина Н. В.
Запорізький національний університет,  
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
galicyna.natalia73@gmail.com

У статті досліджено особливості функціонування платників єдиного 
податку в умовах пандемії COVID-19 і пов’язаних з цим карантинних 
обмежень. Зазначено, що спрощена система оподаткування 
з моменту її запровадження у 1998 р. зазнала кардинальних змін і на 
сьогоднішній день об’єднує наявні раніше такі спеціальні податкові 
режими, як єдиний податок, фіксований податок, фіксований 
сільськогосподарський податок. 
Констатовано суттєве збільшення граничних обсягів доходу, які 
надають право суб’єктам господарювання застосовувати спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності з 2 квітня 2020 р., яке 
переслідувало декілька цілей: по-перше, приведення граничних 
обсягів оподатковуваних операцій у відповідність сучасним 
економічним реаліям у зв’язку із інфляцією; по-друге, детінізацію 
доходів суб’єктів підприємництва; по-третє, фактичне виведення 
великого бізнесу за межі спрощеної системи оподаткування, що стає 
законодавчо можливим у зв’язку із обов’язковим запровадженням РРО 
і запровадженням механізму «кешбек». При цьому органи місцевого 
самоврядування наділені правом протягом 2020 р. зменшувати 
фіксовані ставки єдиного податку чи взагалі звільняти підприємців 
своєї територіальної громади від його сплати, що і було зроблено 
у таких містах, як Львів, Івано-Франківськ, Черкаси, Чернівці та інші.
Визначено, що вітчизняним законодавцем у 2020 р. прийнято 
низку законів, спрямованих на захист суб’єктів господарювання 
від негативних наслідків Covid-19, але вони мають вибірковий 
характер і повною мірою не відповідають потребам підприємців. 
Проаналізовано зарубіжний досвід підтримки малого і середнього 
бізнесу (США, Німеччина, Великобританія, Італія, Грузія та інші).
Зроблений висновок, що сплата податків – це конституційний обов’язок 
кожного громадянина України, але сфера оподаткування – це вулиця 
не з одностороннім, а з двостороннім рухом, а тому лише реальне, 
а не декларативне врахування і публічних, і приватних інтересів під 
час встановлення і справляння податків стане запорукою стабільності 
держави і добробуту громадян України.
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Innovations in the single tax collection mechanism  
in the conditions of the COVID-19 pandemic

Halitsyna N. V.
Zaporizhia National University,  
Zhukovsky str., 66, Zaporizhzhia, Ukraine
galicyna.natalia73@gmail.com

The article examines the peculiarities of the functioning of single tax 
payers in the context of the COVID-19 pandemic and related quarantine 
restrictions. It is noted that the simplified taxation system has undergone 
radical changes since its introduction in 1998 and today combines 
the previously existing special tax regimes such as a single tax, a fixed tax, 
a fixed agricultural tax.
There was a significant increase in income margins, which entitle businesses 
to apply a simplified system of taxation, accounting and reporting from 
April 2, 2020, which pursued several goals: first, to bring the marginal 
volume of taxable transactions in line with modern economic realities 
with inflation; secondly, de-shadowing of incomes of business entities, 
thirdly, the actual removal of big business outside the simplified taxation 
system, which becomes legally possible in connection with the mandatory 
introduction of RSO and the introduction of the mechanism “cashback”. 
At the same time, local governments have the right during 2020 to reduce 
fixed rates of the single tax or generally exempt entrepreneurs of their 
territorial community from paying it, which was done in such cities as 
Lviv, Ivano-Frankivsk, Cherkasy, Chernivtsi and others.
It is determined that the domestic legislator in 2020 adopted a number 
of laws aimed at protecting businesses from the negative effects of Covid-19, 
but they are selective and do not fully meet the needs of entrepreneurs. 
Foreign experience in supporting small and medium-sized businesses 
(USA, Germany, Great Britain, Italy, Georgia, etc.) is analyzed.
It is concluded that the payment of taxes is a constitutional duty of every 
citizen of Ukraine, but the sphere of taxation is a street not with one-way, but 
with two-way traffic, and therefore only real, not declarative consideration 
of both public and private interests in establishing and maintaining taxes will 
guarantee the stability of the state and the well-being of the citizens of Ukraine.

В умовах коронакризи особливої гостроти набу-
вають питання оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва, які зазнали на собі всі наслідки 
карантинних обмежень і подальше існування яких 
під загрозою. Достатня кількість таких підпри-
ємців є самозайнятими особами і у разі припи-
нення підприємницької діяльності більшість з них 
поповнять ряди безробітних, що посилить фінан-
сове навантаження на державу, яка і без цього ледь 
справляється із соціальними зобов’язаннями. 

Варто нагадати, що і податковий майдан 
2010 року, і подальші акції протесту, найближча 
всеукраїнська “Save ФОП” з яких запланована на 
16 вересня 2020 р., організовані саме платниками 
єдиного податку, а тому потрібен пошук оптимальної 
моделі оподаткування цієї категорії платників подат-
ків, яка враховує як публічні, так і приватні інтереси.

Ми всі розуміємо, що сьогодні категорія 
«спрощенців» де-факто поєднує і малий, і серед-
ній, і великий бізнес, останній з яких працює 
через низку платників єдиного податку, оптимі-
зуючи таким чином загальнообов’язкові платежі 
(наприклад, такі інтернет-магазини, як «Розетка», 
«Цитрус», «Алло» та інші), що у кінцевому 
наслідку наносить збитки державі. За цих умов 
цілком очевидно, що держава ініціювала подат-
кову реформу, яка змінює правила роботи суб’єк-
тів малого підприємництва. Зупинимося на цих 
змінах більш детально.

З 1998 року спрощена система оподатку-
вання, введена Указом Президента України 
«Про спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 
03.07.1998 р. № 727/98 [1], зазнала кардинальних 
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змін, фактично об’єднавши існуючі раніше такі 
спеціальні податкові режими, як єдиний податок, 
фіксований податок, фіксований сільськогоспо-
дарський податок. На цей час спрощена система 
оподаткування, обліку та звітності – це особливий 
механізм справляння податків і зборів, що вста-
новлює заміну сплати окремих податків і зборів, 
встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податко-
вого Кодексу України, на сплату єдиного податку 
в порядку та на умовах, визначених законодав-
ством України, з одночасним веденням спро-
щеного обліку та звітності [2, п. 291.2 ст. 291], 
а платники єдиного податку розподілені на чотири 
групи, кожна з яких має специфічні особливості.

Відповідно до Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, спря-
мованих на забезпечення додаткових соціальних 
та економічних гарантій у зв’язку з поширен-
ням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 
30.03.2020 р. № 540 [3], який набрав чинності 
02 квітня 2020 року, суттєво збільшено граничні 
обсяги доходу, які надають право суб’єктам госпо-
дарювання застосовувати спрощену систему опо-
даткування, обліку та звітності. Такі законодавчі 
зміни переслідували декілька цілей: по-перше, 
приведення граничних обсягів оподатковуваних 
операцій у відповідність сучасним економічним 
реаліям у зв’язку із інфляцією; по-друге, детіні-
зація доходів суб’єктів підприємництва; по-третє, 
фактичне виведення великого бізнесу за межі 
спрощеної системи оподаткування, що стає зако-
нодавчо можливим у зв’язку із обов’язковим 
запровадженням РРО і запровадженням меха-
нізму «кешбек».

З 02 квітня 2020 року для платників І–ІІІ груп 
єдиного податку встановлено граничні обсяги 
доходу протягом календарного року:

а) для І групи (фізичні особи – підприємці, які 
не використовують працю найманих осіб, здій-
снюють виключно роздрібний продаж товарів 
з торговельних місць на ринках та/або провадять 
господарську діяльність з надання побутових 
послуг населенню) – 1 млн грн. (до 02 квітня 
2020 року було 300 тис. грн);

б) для ІІ групи (фізичні особи – підприємці, 
які здійснюють господарську діяльність з надання 
послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного 
податку та/або населенню, виробництво та/або про-
даж товарів, діяльність у сфері ресторанного госпо-
дарства, за умови, що протягом календарного року 
вони не використовують працю найманих осіб або 
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, одночасно не перевищує 10) – 5 млн грн  
(до 02 квітня 2020 року було 1,5 млн грн);

в) для ІІІ групи (фізичні особи – підприємці, 
які не використовують працю найманих осіб або 
кількість осіб, які перебувають з ними у трудо-

вих відносинах, не обмежена, та юридичні осо-
би-суб’єкти господарювання будь-якої організа-
ційно-правової форми) – 7 млн грн (до 02 квітня 
2020 року було 5 млн грн).

Для платників ІV групи граничні обсяги доходу 
не встановлено взагалі, оскільки до платників цієї 
групи належать сільськогосподарські товарови-
робники (юридичні особи незалежно від органі-
заційно-правової форми, у яких частка сільсько-
господарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 
75% та фізичні особи – підприємці, які прова-
дять діяльність виключно в межах фермерського 
господарства та за умови виконання сукупності 
законодавчих вимог), а розмір єдиного податку 
залежить від площі сільськогосподарських угідь 
та/або земель водного фонду, що перебуває у влас-
ності сільськогосподарського товаровиробника 
або надана йому у користування, у тому числі на 
оренди, та їх нормативної грошової оцінки.

В умовах пандемії COVID-19 певні кроки 
були зроблені і щодо можливого послаблення 
податкового навантаження на платників єди-
ного податку, але доволі специфічним способом. 
Оскільки фіксовані ставки єдиного податку вста-
новлюються сільськими, селищними, міськими 
радами або радами об’єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із законом та перспек-
тивним планом формування територій громад, 
для фізичних осіб – підприємців, які здійсню-
ють господарську діяльність, залежно від виду 
господарської діяльності, з розрахунку на кален-
дарний місяць [2, п. 293.2 ст. 293], то Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економічних гарантій 
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» від 30.03.2020 р. № 540 органам 
місцевого самоврядування у 2020 р. було надано 
право прийняти рішення про внесення змін до 
прийнятого рішення про встановлення місцевих 
податків та/або зборів щодо зменшення ставок 
єдиного податку. При цьому на такі рішення не 
розповсюджуються норми Податкового кодексу 
України щодо внесення змін до будь-яких еле-
ментів податків та зборів не пізніше як за шість 
місяців до початку нового бюджетного періоду  
[2, п. 4.1.9 ст. 4], застосуванні податкових 
пільг лише з наступного бюджетного року  
[2, п. 4.5 ст. 4], офіційного оприлюднення органом 
місцевого самоврядування рішення про встанов-
лення місцевих податків та зборів до 25 липня року, 
що передує бюджетному періоду, в якому плану-
ється застосовування встановлюваних місцевих 
податків та/або зборів або змін [2, п. 12.3.4 ст. 12] 
та набрання чинності рішення про зміну ставок 
місцевих податків та зборів, порядку справляння 
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чи надання податкових пільг, яке тягне за собою 
зміну податкових зобов’язань платників податків 
з початку бюджетного періоду [2, п. 12.5 ст. 12]. 

Тобто органи місцевого самоврядування 
в кожному конкретному населеному пункті чи 
об’єднаній територіальній громаді можуть про-
тягом 2020 р. прийняти рішення про зменшення 
фіксованих ставок єдиного податку чи взагалі 
звільнення від нього. І тут відразу ж виникла 
певна дилема – зменшити ставки податку для 
підприємців, отримавши підтримку електорату 
(що вкрай актуально за умови проведення місце-
вих виборів восени 2020 р.) чи залишити їх без 
змін з огляду на скудність місцевих бюджетів 
і необхідності виконувати соціальні зобов’язання 
на місцевому рівні. А з урахуванням фактичного 
недовиконання плану доходів як державного, так 
і місцевих бюджетів у 2020 р. у зв’язку із каран-
тинними обмеженнями зменшення розміру над-
ходжень від «єдинщиків» ставить під загрозу 
виконання органами місцевого самоврядування 
низки своїх повноважень. 

Для довідки: згідно зі статистичними відо-
мостями платників єдиного податку І групи 
налічується понад 200 тис., а ІІ групи – понад 
500 тис. Згідно показниками 2019 р. під час 
періоду активної підприємницької діяльності 
фізичні особи – підприємці перерахують до міс-
цевих бюджетів в середньому близько 2 млрд грн 
єдиного податку щомісяця [4]. 

Окрім того, до Верховної Ради України гру-
пою депутатів було подано проєкт Закону України 
«Про внесення змін до підрозділу 10 розділу 
ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу 
України щодо тимчасового звільнення платників 
єдиного податку першої і другої груп від сплати 
єдиного податку у зв’язку з пандемією COVID-19» 
№ 3352 від 16.04.2020 р., в якому пропонувалося 
тимчасово, протягом періоду з 1 березня 2020 року 
по 31 травня 2020 року, для зменшення негативних 
економічних наслідків від заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню та поширенню коро-
навірусної хвороби (COVID-19), звільнити плат-
ників єдиного податку першої та другої груп, 
якщо вони не використовують працю найманих 
осіб, від його сплати [4]. Цей законопроєкт так 
і не було розглянуто Верховною Радою України, 
а Комітет ВРУ з питань бюджету у своєму вис-
новку від 18.05.2020 р. зазначив, «що реаліза-
ція положень законопроєкту може призвести  
до зменшення надходжень єдиного податку 
до місцевих бюджетів за період з 1 березня 
2020 року по 31 травня 2020 року на суму понад 
1,1 млрд грн.» [5].

Отже, фактично єдиною можливістю для 
фізичних осіб – підприємців І–ІІ груп, які не 
використовують працю найманих осіб, у разі 

незменшення ставок єдиного податку органом 
місцевого самоврядування чи незвільнення від 
його сплати є використання права на відпустку 
протягом одного календарного місяця на рік, 
а також за період хвороби, підтвердженої копією 
листка (листків) непрацездатності, якщо вона 
триває 30 і більше календарних днів, на період 
якої підприємець звільняється від сплати єдиного 
податку [2, п. 295.5 ст. 295]. Оформлення від-
пустки потребує низки процедурних дій, а тому 
досить часто підприємці, особливо І групи, таки 
сплачують єдиний податок, максимальний розмір 
якого за місяць складає для 1 групи – не більше 
10 відсотків розміру прожиткового мінімуму  
(до 220 грн в 2020 р.), для ІІ – не більше 20 відсотків 
розміру мінімальної заробітної плати (до 944 грн 
до 1 вересня, після 1 вересня – до 1 000 грн).

Безумовно, такі заходи не йдуть в ніяке порів-
няння з програмами підтримки бізнесу у провідних 
країнах світу. Так, у Німеччині було прийнято ряд 
соціальних пакетів з підтримки підприємств і грома-
дян в період пандемії коронавірусу на загальну суму 
понад 750 млрд євро. За умови скорочення подат-
кових надходжень на 33,5 млрд євро через подат-
кові канікули безпосередньо для допомоги малому 
бізнесу і громадянам виділено 156 млрд євро, 
з яких 50 млрд євро виділено на підтримку само-
зайнятих громадян, а також малих підприємств. 
В Італії введені податкові пільги для бізнесу, виді-
лено 25 млрд євро для виплати субсидій особам, 
які залишилися без роботи, збільшено гарантійний 
фонд для кредитування малого і середнього біз-
несу та введено систему компенсацій компаніям, 
які втратили більше 25% прибутку [6]. У Велико-
британії введено канікули для податку на майно, 
запущено схеми «Кредитування постраждалих від 
коронавірусу бізнесів» та інші [7].

США виділили 2 трильйони доларів для 
подолання наслідків коронакризи, 377 млрд дол. 
з яких виділено у вигляді допомоги малому біз-
несу. Всі громадяни США з річним доходом 
менше 75 тис дол. отримали одноразову допомогу 
1200 дол., щотижневі допомоги по безробіттю про-
тягом 4 місяців збільшено на 600 дол. Окрім того,  
введені більш жорсткі умови для Фонду корпора-
тивного добробуту на суму 500 млрд доларів, щоб 
забезпечити, що будь-яка корпорація, яка отримує 
фінансову допомогу, не звільняє працівників, не 
урізує заробітну плату або пільги, не надсилає на 
роботу за кордон тощо [6]. 

В Угорщині скасовано соціальні внески для 
роботодавців у постраждалих секторах, звіль-
нено 80 тис. малих та середніх підприємств від 
податку на малий бізнес, відтерміновано сплату 
податку для інших постраждалих компаній, впро-
ваджено податкові пільги для медіа за понесені 
збитки від реклами. В Грузії підприємці звільнені 
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від податку на майно та на прибуток для турис-
тичного сектору до листопада 2020 року, запрова-
джено відсоткові субсидії для малих та середніх 
готелів. В Латвії полегшено навантаження на сек-
тори, які зазнають збитків, 75% заробітної плати 
працівників покривається з державного бюджету 
(максимальний щомісячний платіж на одного пра-
цівника визначається 700€), продовжено терміни 
сплати податків до трьох років [7]. Цей перелік 
можна продовжувати і продовжувати... 

А що реально зроблено в Україні для під-
тримки малого та середнього бізнесу?

По-перше, підприємців – платників єдиного 
податку звільнено від сплати єдиного соціального 
внеску до 31.05.2020 р. [8], але тільки за умови 
невикористання ними найманої праці. По-друге, 
штрафні санкції за порушення податкового законо-
давства (за несвоєчасну сплату або за несвоєчасне 
перерахування єдиного внеску; за неповну сплату 
або несвоєчасну сплату сум єдиного внеску одно-
часно з видачею сум виплат, на які нараховується 
єдиний внесок (авансових платежів); за несвоєчасне 
подання звітності з ЄСВ до фіскальних органів) 
не застосовуються з 1 березня по останній кален-
дарний день місяця, в якому уряд оголосить про 
закінчення дії карантину [3; 8]. По-третє, введено 
мораторій на проведення документальних та фак-
тичних перевірок до закінчення карантину, окрім 
позапланових документальних перевірок платників 
податків щодо законності декларування заявленого 
до відшкодування з бюджету ПДВ, яке становить 
більше 100 тис. грн (стосується платників єдиного 
податку ІІІ групи, коли вони є платниками ПДВ)  
[3; 8]. По-четверте, з 1.03.2020 р. і до закінчення 
карантину зупиняється перебіг строків давності, 
передбачених статтею 102 Податкового кодексу 
України [3; 8]. По-п’яте, внесено зміни до законодав-
ства щодо зайнятості населення, відповідно до яких 
фізичні особи – підприємці, які є застрахованими 
особами, зможуть отримувати допомогу по частко-
вому безробіттю у разі втрати ними частини доходу 
внаслідок зупинення чи скорочення діяльності 
через заходи запобігання поширенню коронавірус-
ної хвороби [8]. По-шосте, для підприємців – плат-
ників єдиного податку ІІ–ІV груп відтерміновано 
застосування реєстраторів розрахункових опера-
цій та/або програмних РРО, а також застосування 
штрафних санкцій, а саме: а) до 01 серпня 2020 року 
відтерміновано впровадження застосування про-
грамних РРО; б) до 01 січня 2021 року відтерміно-
вано застосування РРО та/або програмних РРО для 
окремих видів діяльності та застосування санкцій 
за порушення порядку проведення розрахункових 
операцій; в) до 01 квітня 2021 року відтерміновано 
запровадження обов’язкового використання РРО 
та/або програмних РРО для всіх платників єдиного 
податку ІІ–ІV групи [9].

Окремої уваги заслуговує практика змен-
шення розміру єдиного податку або звільнення 
від його сплати органами місцевого самовряду-
вання. Можна констатувати, що частина міських, 
селищних, сільських рад не поспішають при-
ймати рішення щодо зменшення ставок єдиного 
податку, а деякі просто відмовляються включати 
це питання у порядок денний засідання сесії. 
У інших випадках органи місцевого самовряду-
вання стали на бік «спрощенців». Так, наприклад, 
у Львові прийнято ухвалу щодо звільнення від 
сплати єдиного податку на квітень-травень 2020 р. 
Встановлена ставка єдиного податку 0% для І та  
ІІ груп підприємців, які не вели діяльність під час 
карантину або згідно з КВЕД діяльність яких була 
під забороною. У Івано-Франківську прийнято 
рішення зменшити ставку єдиного податку до 0% 
на період з 1 по 30 квітня 2020 року для платників 
єдиного податку І та ІІ групи, які зареєстровані на 
території Івано-Франківської міської об’єднаної 
територіальної громади та на яких поширюються 
карантинні обмеження. Ця ставка застосовується 
до суб’єктів підприємницької діяльності, які до 
01.07.2020 р. подали до Івано-Франківського 
управління Головного управління ДПС в області 
відповідну заяву щодо застосування пільги із 
зазначенням виду та місця здійснення діяльності. 
У Чернівцях платників І та ІІ груп звільнено від 
сплати єдиного податку з 1 травня по 30 червня. На 
період карантину для платників єдиного податку 
І та ІІ груп, робота яких заборонена, встановили 
ставку 0%. Аналогічно у Черкасах на період 
карантину для суб’єктів господарювання, робота 
яких заборонена, встановлено нульові ставки єди-
ного податку для платників І та ІІ груп [10].

Чи достатньо таких заходів? Безумовно, ні. 
І на сьогоднішній день і законодавці, і науковці 
займаються пошуком оптимальної моделі функці-
онування платників єдиного податку (і не тільки) 
в сучасних умовах (у тому числі в умовах корона-
кризи). Недостатність фінансових ресурсів робить 
свою справу і багато ініціатив так і залишаються 
«на папері». Але справа не тільки у бюджетному 
дефіциті. Практично всі прийняті міри мають вибір-
ковий характер на кшталт «латочки» і приймаються 
як реакція на вже існуючу проблему, а потрібен чіт-
кий, цілісний, економічно обґрунтований механізм 
оподаткування всіх платників податків в Україні 
з діючою системою податкових пільг і преференцій. 
Ми всі розуміємо, що сплата податків – це консти-
туційний обов’язок кожного громадянина України, 
але сфера оподаткування – це вулиця не з одно-
стороннім, а з двостороннім рухом, а тому лише 
реальне, а не декларативне врахування і публічних, 
і приватних інтересів під час встановлення і справ-
ляння податків стане запорукою стабільності дер-
жави і добробуту громадян України.
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Інформація як об’єкт правовідносин
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У науковій статті розглядається питання встановлення сутності 
категорії «інформація» як об’єкта правовідносин. У статті автором 
підкреслюється, що нормативно-визначений обіг інформації як 
відомостей про стан суспільного життя є безумовним свідченням 
ефективності функціонування будь-якої соціальної системи, в тому 
числі і сучасної держави. Метою статті визначено обґрунтування 
авторського підходу до визначення сутності категорії інформації як 
об’єкта правовідносин. Автором встановлюється, що лише в умовах 
забезпечення доступу особи до інформації про результати діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування забезпечується 
ефективність їх функціонування та дотримання демократичних 
стандартів побудови сучасної концепції публічного управління. Автором 
до визначальних сутнісних характеристик інформації віднесено її 
знаковий (нематеріальний) характер, що за наявності матеріальних 
носіїв, забезпечення її обігу та руху виконує ряд соціальних функцій, 
серед яких виділяється і функція управлінська. Автором здійснено 
класифікацію інформації як об’єкта правовідносин за такими критеріями, 
як її зміст (інформація, що містить персональні дані, інформація 
довідково-енциклопедичного характеру, інформація про стан довкілля 
(екологічна інформація), про товар (роботу, послугу); науково-технічна, 
податкова, правова, статистична, соціологічна та інші види інформації); 
рівень доступу (відкрита інформація та інформація із обмеженим 
доступом (конфіденційна, таємна і службова); розпорядник інформації 
(інформація, поширення якої відбувається у діяльності приватної особи, 
та інформація, поширення якої належить до компетенції публічної 
особи); сфера виникнення (інформація про події та явища, що виникають 
у політиці, економіці, культурі, охороні здоров’я, а також у соціальній, 
екологічній, міжнародній та інших сферах). Як висновок обґрунтовано 
авторський підхід до визначення сутності інформації як об’єкта 
правовідносин у розумінні відомостей про суспільні події та явища, що 
відображені у документарній формі або публічно оголошені, поширення 
та доступ до яких допускається через електронні та друковані мас-медіа, 
інформаційні бази даних та пошукові системи, загальнонаціональні 
та регіональні реєстри, при цьому розпорядником інформації може бути 
як приватна особа, так і публічна особа, в тому числі орган державної 
влади чи місцевого самоврядування.
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Information as an object of legal relations
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The scientific article considers the issue of establishing the essence of the category 
“information” as an object of legal relations. The author emphasizes that 
the normatively defined circulation of information as information about the state 
of public life is an unconditional evidence of the effectiveness of any social 
system, including the modern state. The purpose of the article is to substantiate 
the author’s approach to determining the essence of the category of information as 
an object of legal relations. The author establishes that only in terms of ensuring 
a person’s access to information about the results of public authorities and local 
governments ensures the effectiveness of their functioning and compliance with 
democratic standards for building a modern concept of public administration. 
The author attributes to the defining essential characteristics of information 
its symbolic (intangible) character, which in the presence of material carriers, 
ensuring its circulation and movement performs a number of social functions, 
among which the managerial function stands out. The author classifies information 
as an object of legal relations according to such criteria as its content (information 
containing personal data, information of reference and encyclopedic nature, 
information about the state of the environment (environmental information), 
about the product (work, service), scientific and technical; tax, legal, statistical, 
sociological, and other types of information); level of access (open information 
and information with limited access (confidential, secret and official), information 
manager (information disseminated in the activities of a private person, 
and information disseminated within the competence of a public person), scope 
(information about events and phenomena arising in politics, economics, culture, 
health care, as well as in social, environmental, international and other spheres.) 
As a conclusion, the author’s approach to defining the essence of information as 
an object of legal relations in understanding information about social events is 
substantiated. and phenomena that are reflected in documentary form or publicly 
announced, the distribution and access to which is allowed through electronic 
and print media, information databases and search engines, national and regional 
registers, and the administrator of information can be both an individual and public 
person, including a body of state power or local self-government.

Постановка проблеми. Нормативно-визначе-
ний обіг інформації як відомостей про стан сус-
пільного життя є безумовним свідченням ефек-
тивності функціонування будь-якої соціальної 
системи, в тому числі і сучасної держави. Лише 
в умовах забезпечення доступу особи до інфор-
мації про результати діяльності органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування є можли-
вим визначити ефективність їх функціонування 
та дотримання демократичних стандартів побу-
дови сучасної концепції публічного управління 
[1, с. 94–95]. 

Значення інформації для ефективної взаємодії 
суспільства та держави зумовлює різноманітність 
підходів до її розуміння. Поняття інформації, сут-

ність та соціальні особливості її обігу є предме-
том уваги багатьох наук суспільної спрямовано-
сті; правові науки традиційно зосереджуються на 
законних процедурах обігу інформації та її зна-
ченні в аспекті забезпечення реалізації та захисту 
прав та законних інтересів особи. 

Метою статті визначено обґрунтування автор-
ського підходу до визначення сутності категорії 
інформації як об’єкта правовідносин.

Вирішення питання забезпечення ефективності 
механізму реалізації та захисту права на інформа-
цію залишається актуальною проблемою, до якої 
неодноразово зверталися у своїх дослідженнях 
такі вчені-адміністративісти, як О.М. Бандурка, 
Ю.П. Битяк, Л.Р. Біла-Тіунова, М.Ю. Віхляєв, 
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В.М. Гаращук, Є.А. Гетьман, І.П. Голоснічeнко, 
С.В. Ківалов, Л.П. Коваленко, І.Б. Коліушко, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 
О.В. Константій, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, 
Ю.О. Легеза, М.В. Лошицький, Д.М. Лук’янець 
та інші. Однак при цьому питання встановлення 
сутності інформації як об’єкта правовідносин 
належить до дискусійних, таких, що вимагають 
переосмислення в умовах стрімкого розвитку тех-
нологій її поширення та доступу.

Виклад основного матеріалу. У перекладі 
з латинської мови термін “informatio” (інформа-
ція) буквально означає роз’яснення, викладення, 
повідомлення [2, с. 201]. Згідно із тлумачним 
словником української мови під інформацією 
пропонується розуміти: відомості про навколиш-
ній світ; відомості про стан речей, про суспільну 
ситуацію тощо [3, с. 231].

Відповідно до загальнофілософського підходу 
до розуміння категорії «інформація» як однієї із 
визначальних характеристик розвитку сучасного 
суспільства поряд з матерією, енергією, просто-
ром, часу. До безумовних характеристик інфор-
мації необхідно віднести її здатність до відобра-
ження сутності об’єктів суспільних відносин, 
їх особливостей, структурність до викладення 
відповідних відомостей та різноманітність. При 
цьому необхідною умовою обігу інформації є її 
матеріалізація за допомогою певного фізичного 
об’єкта, енергетичного субстрату або соціальних 
та психологічних процесів. З погляду загально-
філософських підходів до розуміння інформації 
безумовною її характеристикою є забезпечення 
її обігу та руху серед суб’єктів суспільних відно-
син, в чому, власне, і полягає її користь для соці-
уму [4, с. 67–68]. 

Новий час історії сучасного суспільства своїм 
результатом має визначення інформації і як міри 
та критерію оцінки організації соціальної сис-
теми [4, c. 68], і як документарного відображення 
відомостей про функціонування соціуму, і, відпо-
відно, запровадження такої категорії, як «інфор-
маційна річ» [5, с. 32]. 

Ю.В. Кудрявцевим під час дослідження сутності 
інформації як об’єкта суспільних відносин визна-
чено її змістовну характеристику, що розуміється 
вченим як сукупність відомостей про стан, сутність, 
природу, тенденції розвитку того чи іншого об’єкта 
[6, с. 26], та її функціональну реалізацію через фор-
мування та відтворення у суспільстві, забезпечення 
обігу у взаємовідносинах різних соціальних інсти-
тутів для регулювання соціальної взаємодії, суспіль-
них відносин, а також відносин між людьми (сус-
пільством). При цьому вирішальне значення набуває 
така характеристика інформації, як її здатність відо-
бражуватися через індивідуальний та груповий 
різновиди соціальної свідомості, що є складником 

забезпечення ефективного позитивного впливу на 
суспільні процеси [7, с. 39–43]. Такий підхід став 
основою для формування такої науки, як правова 
інформатика, при цьому її представники визначають 
інформацію як дані, використані та подані у формі, 
придатній до передачі та обробки, які: об’єктивно 
існують (незалежно від свідомості); є невіддільною 
властивістю (обов’язковим атрибутом) матеріальних 
утворень, а також свідомості людини; мають кіль-
кісний і якісний бік; якісно різноманітні для різних 
видів та форм руху матерії, свідомості, суспільства 
(О.А. Гаврилов, В.А. Копилов та інші) [8, с. 2]. До 
основних здобутків представників науки правової 
інформатики необхідно віднести здійснення функ-
ціональної характеристики інформації, що в подаль-
шому було закріплено на нормативному рівні. Так, 
О.А. Гаврилов виділяє такі ознаки, як її повнота, 
своєчасність, точність, достовірність, корисність, 
цінність. Лише сукупність таких ознак визначає 
доцільність виокремлення інформації як об’єкта 
правових відносин. При цьому повною визнається 
інформація, що містить мінімальний достатній для 
необхідної оцінки явища обсяг відомостей. Своєчас-
ною є інформація, використання якої є можливим 
на момент прийняття рішення щодо використання 
об’єкта правовідносин. Інформація має бути об’єк-
тивною, тобто максимально наближеною до істини. 
Така характерна ознака є пов’язаною із критерієм 
необхідності відповідності інформації вимогам 
достовірності. Інформація повинна бути корисною, 
цінною, тобто її використання повинно мати вплив 
для прийняття рішення у відповідній сфері суспіль-
них відносин [8, с. 2].

Отже, на підставі визначених дослідницьких 
підходів до феномена інформації представників 
різних суспільних наук необхідно зробити про-
міжний висновок, що до визначальних сутнісних 
характеристик інформації належить її знаковий 
(нематеріальний) характер, що за наявності мате-
ріальних носіїв, забезпечення її обігу та руху 
виконує ряд соціальних функцій, серед яких виді-
ляється і функція управлінська. Пропонуємо роз-
глянути зазначені характеристики досліджуваного 
явища в юридичному аспекті, зокрема з позицій 
науки адміністративного права.

Представниками правничої науки обстою-
ється декілька підходів до розуміння інформації 
як об’єкта правовідносин. Так, представники 
першого підходу визначають, що об’єктом інфор-
маційних правовідносин є не власне сукупність 
відомостей, а саме їх обіг, форми поширення 
та надання, з подальшим відображенням у сві-
домості людини (Т.В. Закупень і С.Ю. Соболь 
та інші) [9, с. 34–37]. Представники іншого 
підходу визначають необхідність визнання 
об’єктом інформаційних правовідносин як 
сукупність відомостей про певні суспільні про-
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цеси та явища, так і обіг таких відомостей як 
складник права на інформацію (Д.М. Бахрах 
[10, с. 17], Ю.О. Легеза [11, с. 33–35], Г.В. Кад-
никова [12, с. 116–121] та інші).

Набуття інформацією соціальної цінності є харак-
терним для розвитку сучасного «інформаційного» 
суспільства. Навіть за радянських часів окремими 
представниками юридичної науки наголошувалось 
на вирішальній ролі інформації у функціонуванні 
механізму управління суспільством [10, с. 17]. 

Доступ до інформації про результати управлін-
ської діяльності, інформаційна відкритість здійснення 
адміністративних процедур є характерною ознакою 
впровадження та реалізації концепції здійснення 
публічного управління – “good governance” – кон-
цепції здійснення управління, що забезпечує доступ 
громадськості до процесів прийняття державниць-
ких та регіональних рішень. Таким чином, у межах 
адміністративно-правового регулювання суспільних 
відносин пріоритетне значення відводиться категорії 
«публічна інформація» як відображеної та задокумен-
тованої будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформації, що була отримана або створена в процесі 
виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інфор-
мації, визначених Законом України «Про доступ до 
публічної інформації» [14, ст. 1].

Правове забезпечення доступу до публічної 
інформації створює можливості належної реалі-
зації функції громадського контролю за результа-
тами діяльності органів державної влади та місце-
вого самоврядування. 

Нормативне закріплення права на інформа-
цію відбулося у Загальній декларації ООН прав 
людини 1948 року [15], де встановлено право кож-
ної особи на свободу пошуку, одержання і поши-
рення інформації та ідеї будь-яким чином, що не 
заподіює шкоди правам та законним інтересам 
інших учасників правовідносин, при цьому не 
обмежуючись встановленими державними кордо-
нами (ст. 19).

Подальша деталізація особливостей реалізації 
права на інформацію відбулася в іншому міжна-
родному правовому акті, яким є Конвенція про 
захист прав і основних свобод людини 1950 року 
[16]. У Конвенції про захист прав і основних сво-
бод людини 1950 року визначено, що: «Кожна 
людина має право на свободу виявлення погля-
дів. Це право включає свободу <…> одержувати 
і поширювати інформацію та ідеї без втручання 
держави і незалежно від кордонів. Здійснення 
цих свобод, оскільки воно пов’язане з правами 
та обов’язками, може бути предметом таких фор-
мальностей, умов, обмежень або покарань, які 
встановлені законом і є необхідними в демокра-

тичному суспільстві в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності або громад-
ського порядку, з метою запобігання заворушен-
ням або злочинам, для захисту здоров’я і моралі, 
для захисту репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошенню інформації, одержаної 
конфіденційно, або для підтримання авторитету 
і неупередженості правосуддя» [16].

Різноманітність підходів до визначення кате-
горії «інформація» визначає різноманітність 
критеріїв її класифікації. В межах норматив-
но-правового регулювання обігу інформації 
зустрічаються такі категорії, як публічна, еко-
логічна, таємна, статистична, конфіденційна 
та інші види інформації. 

Встановлення критеріїв класифікації інформа-
ції має важливе значення і для вирішення потреб 
правозастосування. 

Так, за змістом інформація може бути класи-
фікована на: інформацію, що містить персональні 
дані, інформацію довідково-енциклопедичного 
характеру, інформацію про стан довкілля (еколо-
гічну інформацію), про товар (роботу, послугу), 
науково-технічну, податкову, правову, статис-
тичну, соціологічну та інші види інформації [17].

За рівнем доступу інформація поділяється на 
відкриту інформацію та інформацію із обмеженим 
доступом (конфіденційну, таємну і службову) [17].

Суб’єктами прийняття рішення про віднесення 
певної інформації до таємної є: до державної таєм-
ниці – відповідні уповноважені органи державної 
влади, до банківської – фінансові установи, до 
професійної – судді, нотаріуси, адвокати тощо. 
Відносити інформацію до службової можуть 
винятково суб’єкти владних повноважень. Право 
визначати конфіденційність інформації належить 
фізичним та юридичним особам, які володіють 
відповідними відомостями [18, с. 15].

Інформацію необхідно класифікувати за адмі-
ністративно-правовим статусом її розпорядника, 
яким може бути приватна чи публічна особа [19].

Отже, інформація як об’єкт правовідносин 
розуміється безпосередньо як сукупність даних 
(відомостей) про певні суспільні явища, а також 
похідні від них інформаційні ресурси – бази 
даних, програми, друковані матеріали, інфор-
маційні пошукові системи тощо. Саме забезпе-
чення використання та поширення таких об’єк-
тів, обігу відповідних матеріалів є найчастіше 
об’єктом правових конфліктів, а відтак вимагає 
деталізації процедури доступу до них та врегу-
лювання спорів, що виникають у публічно-право-
вій та приватно-правовій площині [20, с. 47–49]. 
Під інформацією як об’єктом правовідносин 
О.А. Городовим розуміються певні блага, що 
існують у формах відомостей, документова-
них матеріалів та даних інформаційних систем, 
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в тому числі загальнонаціональних реєстрів, 
стосовно чого виникає і здійснюється діяльність 
учасників цих правовідносин. При цьому вчений 
обґрунтовує доцільність класифікації інформації 
залежно від форми її зберігання на документо-
вану інформацію та інформаційні системи, що 
належать до благ матеріальних, у разі ж відсут-
ності документальної форми відображення відо-
мостей інформація належить до нематеріальних 
об’єктів правовідносин. Таким чином, інформа-
ція О.А. Городовим розглядається як унікальний 
об’єкт правовідносин, що рівною мірою може 
належати як до групи матеріальних об’єктів, так 
і до групи об’єктів нематеріальних [21, с. 51–52]. 

Дещо корелюються із підходом, обґрунтова-
ним у дослідженнях О.А. Городова, результати 
наукових розробок Б.А. Кормича, який визна-
чає, що інформація стає об’єктом правовідно-
син із моменту її відображення у документова-

ній формі або шляхом її публічної декламації. За 
змістом інформація Б.А. Кормичем виділяється 
як інформація про події та явища у сфері полі-
тики, економіки, культури, охорони здоров’я, 
а також у соціальній, екологічній, міжнародній 
та інших сферах [22, c. 56]. 

Висновки. Вищезазначені доктринальні під-
ходи до визначення категорії «інформація» як 
об’єкта правовідносин дозволяють зробити 
висновок про доцільність її розуміння як відомо-
стей про суспільні події та явища, що відображені 
у документарній формі або публічно оголошені, 
поширення та доступ до яких допускається через 
електронні та друковані мас-медіа, інформаційні 
бази даних та пошукові системи, загальнонаці-
ональні та регіональні реєстри, при цьому роз-
порядником інформації може бути як приватна 
особа, так і публічна особа, в тому числі орган 
державної влади чи місцевого самоврядування.
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Обжалование административного акта: сравнительно-правовой подход
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В данной статье автор рассматривает одну из стадий административной 
процедуры – стадию обжалования административного акта, используя 
сравнительный подход, который заключается в анализе доктринальных 
позиций и положений законодательства ФРГ, Польши и Украины. Только 
такой подход сможет обеспечить возможность изучить европейский 
опыт по данному вопросу и сопоставить с имеющимися положениями 
в украинском проектном законодательстве об административной процедуре. 
Европейская доктрина, законодательство и правоприменительная практика 
исходят из того, что обжалованию подлежат именно окончательные, 
итоговые (разрешающие дело по существу) административные акты. 
Проанализировав Закон об административной процедуре и Закон 
об административных судах, необходимо отметить, что в Германии 
существует отличительная особенность административно-судебного 
порядка защиты прав граждан, юридических лиц, в отношении которых 
были приняты административные акты, подлежащие обжалованию. 
В польском законодательстве предусмотрен как административный, так 
и судебный порядок обжалования решения органов как в органы первой 
инстанции. Жалобу на решение органа можно подать как в органы, 
уполномоченные рассматривать такие жалобы в соответствии с Кодексом 
административного производства, так и в административный суд.
Проанализировав положения обеих проектных документов – Закона 
Украины «Об административной процедуре» и Административно-
процедурного кодекса – на предмет закрепления особенностей 
в положениях, регулирующие порядок обжалование актов, 
мы считаем наиболее приемлемым для нашей страны положение проекта 
Административно-процедурного кодекса, в котором определяется, 
что субъектом рассмотрения жалобы является образованная 
административным органом комиссия по рассмотрению жалоб, 
действующая на общественных началах. Почему не проекта Закона 
Украины «Об административной процедуре»? Учитывая ментальность 
нашего общества, правосознание, в т. ч. и уполномоченных лиц, которые 
представляют орган, считаем целесообразным отойти от концепции 
рассмотрение жалобы вышестоящим органом, в связи с тем, что 
должностные лица нарушают принцип упреждённости.
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У статті автор розглядає одну зі стадій адміністративної 
процедури – стадію оскарження адміністративного акта, використовуючи 
порівняльний підхід, який полягає в аналізі доктринальних позицій 
і положень законодавства ФРН, Польщі та України. Тільки такий підхід 
зможе забезпечити можливість вивчити європейський досвід із цього 
питання і провести порівняння з наявними положеннями в українському 
проектному законодавстві про адміністративну процедуру. Європейська 
доктрина, законодавство та правозастосовна практика виходять із того, 
що оскарженню підлягають саме остаточні, підсумкові (дозволяють 
справу по суті) адміністративні акти. Проаналізувавши Закон про 
адміністративну процедуру і Закон про адміністративні суди, необхідно 
відзначити, що в Німеччині існує відмінна риса адміністративно-
судового порядку захисту прав громадян, юридичних осіб, щодо яких 
були прийняті адміністративні акти, що підлягають оскарженню. 
У польському законодавстві передбачений як адміністративний, так 
і судовий порядок оскарження рішення органів як в органи першої 
інстанції. Скаргу на рішення органу можна подати як до органів, 
уповноважених розглядати такі скарги відповідно до Кодексу 
адміністративного провадження, так і в адміністративний суд.
Проаналізувавши положення обох проектних документів – Закону 
України «Про адміністративну процедуру» і Адміністративно-
процедурного кодексу – на предмет закріплення особливостей 
у положеннях, які регулюють порядок оскарження актів, ми вважаємо 
найбільш прийнятним для нашої країни положення проекту 
Адміністративно-процедурного кодексу, в якому визначається, що 
суб’єктом розгляду скарги є утворена адміністративним органом комісія 
з розгляду скарг, котра діє на громадських засадах.
Чому не проекту Закону України «Про адміністративну процедуру»? 
З огляду на ментальність нашого суспільства, правосвідомість, у т. ч. 
і уповноважених осіб, які представляють орган, вважаємо за доцільне 
відійти від концепції розгляд скарги вищим органом у зв’язку з тим, що 
посадовці порушують принцип упередженості.
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In this article, the author examines one of the stages of the administrative 
procedure – the stage of appealing an administrative act, using a comparative 
approach, which consists in analyzing the doctrinal positions and provisions 
of the legislation of Germany, Poland and Ukraine. Only such an approach will 
be able to provide an opportunity to study the European experience on this issue 
and compare it with the existing provisions in the Ukrainian draft legislation on 
the administrative procedure. European doctrine, legislation and law enforcement 
practice proceed from the fact that it is the final, final (resolving the case on 
the merits) administrative acts that are subject to appeal. Having analyzed the Law 
on Administrative Procedure and the Law on Administrative Courts, it should be 
noted that in Germany there is a distinctive feature of the administrative and judicial 
procedure for protecting the rights of citizens, legal entities in respect of which 
administrative acts subject to appeal have been adopted.
Polish law provides for both an administrative and a judicial procedure 
for appealing against decisions of bodies to the bodies of first instance. 
A complaint against a decision of a body can be submitted both to the bodies 
that are empowered to consider such complaints in accordance with the Code 
of Administrative Procedure, and to the administrative court.
Having analyzed the provisions of both project documents: the Law of Ukraine 
“On Administrative Procedure” and the Administrative Procedure Code for 
the purpose of fixing the features in the provisions regulating the procedure for 
appealing acts, we consider the most acceptable for our country the provision 
of the draft Administrative Procedure Code, which determines that the subject 
of consideration Complaints is a Complaints Commission formed by 
the administrative body, which operates on a voluntary basis. Why are 
the provisions not of the draft Law of Ukraine “On Administrative Procedure”? 
Taking into account the mentality of our society, legal consciousness, including 
the authorized persons who represent the body, we consider it expedient to 
move away from the concept of considering a complaint by a higher authority, 
in connection with the fact that officials violate the principle of proactiveness.

Особенностью административно-процедур-
ной деятельности является то, что, несмотря на 
специфику конкретных видов правоотношения, 
для достижения своих целей и задач соответству-
ющий субъект власти в определённой последова-
тельности осуществляет целый ряд процедурных 
действий. Таким образом, данная деятельность 
имеет чётко выраженный циклический характер 
(состоит из относительно замкнутых циклов).  
Из этого следует, что административная про-
цедура характеризуется наличием внутренней 
структуры, состоящей из совокупности отдель-
ных элементов: стадий, этапов и отдельных про-
цедурных действий, осуществление которых 
определяется видом административной проце-

дуры и логикой административно-процедурной 
деятельности. Данная статья будет посвящена 
рассмотрению и изучению отдельной стадии 
административной процедуры.

Стадия обжалования (пересмотра) админи-
стративного дела носит, как известно, факуль-
тативный характер. Главная задача пересмотра 
состоит в исправлении допущенных публичной 
администрацией на предыдущих стадиях оши-
бок и нарушений законодательства. Возбуждается 
стадия пересмотра как самой публичной адми-
нистрацией, так и невластными заинтересован-
ными лицами. В первом случае речь идет о кор-
ректировке-пересмотре административного акта 
принявшим его органом, должностным лицом  
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(как вариант – вышестоящим органом); во вто-
ром – об обжаловании [1].

Пересмотр административного акта публичной 
администрацией по собственной инициативе – 
внутриорганизационная процедура, поэтому она 
не регулируется законодательством об админи-
стративных процедурах. Однако в зарубежных 
правопорядках здесь применяются материальные 
нормы законов об административных процедурах, 
посвященные административным актам, в т. ч. об 
условиях отмены законных и незаконных, благо-
приятных и неблагоприятных актов. Именно в рам-
ках данной процедуры максимально проявляется 
роль и значение принципа охраны доверия [2].

Обжалование – внешнеуправленческий вари-
ант процедуры пересмотра. В зарубежных право-
порядках он, как правило, регулируется законами 
об административных процедурах. Впрочем, 
в германском законодательстве ввиду того, что 
административное обжалование является обяза-
тельной предпосылкой обжалования судебного, 
данный этап процедуры регулируется в законе 
ФРГ 1960 г. Законом «Об административных 
судах» [3].

В украинском административном праве 
попытка общей (рамочной) процедуры обжалова-
ния предпринята в Законе об обращениях граж-
дан. Примечательно, что последний не содержит 
процедур именно обжалования. Однако на тако-
вую распространяется общая модель процедуры 
рассмотрения обращения, закрепленная этим 
законом. Специальные положения об обжалова-
нии содержатся во многих нормативных правовых 
актах (включая законодательство о предоставле-
нии публичных услуг). Проектное украинское 
законодательство в Административно-проце-
дурном Кодексе (раздел 5) и в Законопроекте  
«Об административной процедуре» (Раздел 6) 
регламентирует процедуру обжалования админи-
стративного акта [4].

Европейская доктрина, законодательство и пра-
воприменительная практика исходят из того, что 
обжалованию подлежат именно окончательные, 
итоговые (разрешающие дело по существу) адми-
нистративные акты. Промежуточные действия, 
решения, дополнительные административные 
акты обжалуются лишь одновременно с основ-
ным административным актом. Иное должно 
быть прямо предусмотрено законом. Как правило, 
возможно самостоятельное обжалование проме-
жуточного акта, препятствующего дальнейшему 
рассмотрению дела (например, отказа в принятии 
документов). Как отмечает Й. Деппе: «Обжало-
ванное гражданином административное решение 
во многих правовых системах сначала рассматри-
вается самим издавшим его органом (право само-
стоятельного изменения вынесенного решения). 

Такой подход имеет неоспоримые преимущества 
(возможность самоконтроля для органов админи-
страции, повторного решения по существу дела, 
разгрузку судов) и вместе с тем содержит неко-
торые недостатки (запаздывающую правовую 
защиту, иногда предвзятое отношение со стороны 
органа и т. д.). Ответ на вопрос, перевесят ли эти 
преимущества указанные недостатки, зависит не 
только от конкретной правовой разработки проце-
дуры обжалования, но и от самосознания и право-
вой культуры должностных лиц административ-
ного органа» [5].

С точки зрения административной процедуры, 
административное обжалование можно рассма-
тривать как один из видов административной 
процедуры или как факультативную стадию. 
И в доктрине, и на практике институт админи-
стративного обжалования в последнее время пре-
терпел существенные изменения. Подача жалобы 
в орган, должностному лицу высшего уровня не 
препятствует обжалованию этих решений, дей-
ствий или бездействия в суд. Поэтому, несмотря 
на всю фундаментальность права на судебную 
защиту, считаем, что законодатель может уста-
навливать предыдущие механизмы досудеб-
ного обжалования решений, действий и бездей-
ствия публичной администрации. Установление 
административного обжалования обязательным 
условием для обращения в суд позволяет также 
решить проблему параллельного судебного 
и административного обжалования одного реше-
ния, например, как в США. Ведь сегодня ситуация 
такова: одно лицо оспаривает административный 
акт в административном порядке, а другая – тот 
самый акт – в судовом. Необходимо на законода-
тельном уровне закрепить обязательный админи-
стративный порядок обжалования перед тем, как 
обращаться в суд. Это позволит решить проблему 
параллельного судебного и административного 
обжалования одного решения.

В Германии в случае несогласия каждый может 
обжаловать решение. Течение срока, установлен-
ного для обжалования в вышестоящей инстан-
ции, начинается, только если участникам судеб-
ного процесса в письменной или электронной 
форме даны разъяснения в отношении порядка 
обжалования, указаны административный орган 
либо суд, в которые должна быть подана жалоба, 
а также место их нахождения и сроки, соблюдение 
которых необходимо. Если разъяснение отсут-
ствует либо не соответствует форме, то подача 
жалобы допускается лишь в течение одного года 
с момента доставки, принятия к производству 
либо объявления, кроме случаев, когда по обсто-
ятельствам непреодолимой силы жалобу невоз-
можно было подать до истечения года либо ранее 
невозможность обжалования была разъяснена 
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в письменной или электронной форме. Абзац 2  
§ 60 соответственно применяется в обстоятель-
ствах непреодолимой силы.

Однако есть одна особенность: с истечением 
срока на обжалование гражданин не сможет 
обжаловать акт, который становится неоспори-
мым, а значит, окончательно обязательным для 
выполнения. Но при определенных обстоятель-
ствах административный орган может отме-
нить такой административный акт. Такие случаи 
закреплены в Законе об административной про-
цедуре. Во-первых, в соответствии с § 48 Закона 
об административной процедуре противоправный  
административный акт может быть отменен. 
Во-вторых, § 49 настоящего Закона орган может 
отозвать правомерный административный акт. 
Решающую роль в таких ситуациях играют прин-
ципы юридической надежности и защиты доверия.

Принцип судебного пересмотра (контроля) 
является основным элементом немецкой адми-
нистративно-правовой традиции, которая, в свою 
очередь, вытекает из традиции верховенства 
права. Grundgesetz гарантирует право всем лицам, 
чьи права были нарушены административном 
актом, обжаловать его в суде, а также возмож-
ность воспользоваться административными сред-
ствами правовой защиты. Как заявил Федераль-
ный конституционный суд: «Акт исполнительной 
власти, который затрагивает права граждан, под-
лежит обязательному судебному пересмотру». 
Гарантия судебного пересмотра, как и другие 
основополагающие принципы немецкого права, 
призваны обеспечить установление права как 
высшей и направляющей силы во взаимоотноше-
ниях государственной власти с гражданами.

Проанализировав Закон об административной 
процедуре и Закон об административных судах, 
необходимо отметить, что в Германии существует 
отличительная особенность административно- 
судебного порядка защиты прав граждан, юридиче-
ских лиц, в отношении которых были приняты адми-
нистративные акты, подлежащие обжалованию.

Обратим внимание на словосочетание «адми-
нистративно-судебный» порядок, который пред-
полагает возможность воспользоваться либо 
административным порядком, либо судебным 
(лицам предоставляется право выбора). Однако 
в административном порядке есть свои нюансы, 
связанные в первую очередь с регулированием. Он 
регламентируется Законом об административных 
судах ст. 68–80 и осуществляется в рамках судеб-
ной процедуры. Рассмотрим подробнее. Админи-
стративной порядок начинается с предваритель-
ного производства путем подачи лицом заявление 
о возражении административному органу.

Возражение должно быть заявлено в течение 
одного месяца после объявления администра-

тивного акта обремененному лицу в письменной 
форме либо изложено для занесения в протокол 
административного органа, издавшего адми-
нистративный акт. Срок действителен также 
в отношении административного органа, который 
должен вынести постановление по возражению 
в течение одного месяца после официального уве-
домления заявителя об административном акте.

В предварительном производстве орган прове-
ряет правомерность и целесообразность принятие 
административного акта. При проверке администра-
тивного акта должностные лица, проводящие слу-
шания, рассматривают возражения заявителя и, при 
необходимости, возражения третьих лиц. Выслу-
шав и рассмотрев их возражения и соответствую-
щие доказательства, должностные лица принимают 
решение, является ли жалоба обоснованной или 
необоснованной. Если административный орган 
считает возражение обоснованным, он удовлетво-
ряет его и принимает постановление о расходах.

Если административный орган удовлетво-
рит возражение, то принимает постановление по 
возражению и доводит его содержание до сведе-
ния заявителя, в котором указывает обоснование 
отклонения, доступные способы судебного обжа-
лования и определяет того, кто должен нести свя-
занные с этим расходы. Принятие такого поста-
новления означает, что досудебное производство 
завершено, дальнейшее обращение только через 
административный суд путем подачи иска об 
оспаривании. То есть из плоскости администра-
тивного порядка стадия обжалования перехо-
дит в судебную, но видоизменной. Иск должен 
быть подан в течение месяца с момента доставки 
постановления по возражению. Если в соответ-
ствии с § 68 постановление по возражению при-
нимать не требуется, то иск должен быть подан 
в течение одного месяца после объявления адми-
нистративного акта. Все положения федерального 
законодательства о производстве по жалобам или 
возражениям, предусмотренные иными законами, 
заменяются положениями настоящего Закона.

Таким образом, с момента подачи иска об 
оспаривании постановления о возражении, выне-
сенного административным органом, начинается 
производство в суде первой инстанции, которое 
регламентируется Главой 9. 

Формальные жалобы на административные 
акты, принятые в рамках официальных процедур 
или процедур планирования, могут подаваться 
непосредственно сразу в административный суд. 
Обращение к судебному порядку обжалования 
обычно инициируется гражданином, подающим 
официальную жалобу (формальную) в соответ-
ствующий суд.

Если судебное решение не обжалуется, то, 
вступив в законную силу, оно является обяза-
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тельным для участников процесса и их правопре-
емников, поскольку спор разрешен. Участники 
судебного процесса вправе подать апелляцию на 
окончательные судебные решения, в т. ч. на реше-
ния по части иска в соответствии с § 110 и проме-
жуточные решения в соответствии с § 109 и 111, 
если апелляция допускается административным 
или высшим административным судом. Апелля-
ция должна быть обоснована в течение двух меся-
цев с момента доставки составленного в полной 
форме судебного решения. Обоснование, если оно 
не подано одновременно с апелляцией, должно 
быть представлено в высший административный 
суд. Обоснование должно содержать ходатайство 
в установленной форме и отдельно приведенные 
основания обжалования (основания апелляции). 
Если не исполнено одно из указанных требова-
ний, апелляция считается недопустимой. Высший 
административный суд рассматривает дело по 
апелляции в том же объеме, в каком спор рассма-
тривался административным судом. Таким обра-
зом, апелляционная инстанция является и право-
вой, и фактической инстанцией.

Теперь рассмотрим стадию обжалования адми-
нистративной процедуры в Польше. Стадия обжа-
лования решений, принятых органами государ-
ственной власти, органами исполнительной власти, 
характеризуется двухинстационной структурой. 
Здесь следует подчеркнуть, что принцип двух 
инстанций является конституционным принци-
пом, установленным в ст. 78 Конституции Польши, 
которая указывает, что каждая сторона имеет право 
обжаловать решения и решения, вынесенные в пер-
вой инстанции. Принцип двух инстанций установ-
лен в Основном законе в Кодексе об администра-
тивной производстве в ст. 127. В соответствии 
с принципом двух инстанций решение, вынесен-
ное в первой инстанции, может быть обжаловано 
только в одной инстанции. Анализируя эту стадию, 
необходимо разобраться с процедурными особен-
ностями, а именно: с органами, уполномоченными 
рассматривать жалобы в первой инстанции и во 
второй, со сроками, с юридическими последстви-
ями такого обжалования и правовым регулирова-
нием. В Конституции Республики Польша каждому 
гарантировано право подавать жалобы и заявления 
в государственные органы, органы местного само-
управления, органы самоуправления организаци-
онных подразделений, а также в общественные 
организации и учреждения.

Предусмотрен как административный, так 
и судебный порядок обжалования решения орга-
нов как в органы первой инстанции. Жалобу на 
решение органа можно подать как в органы, кото-
рые уполномочены рассматривать такие жалобы 
в соответствии с Кодексом административного 
производства, так и в административный суд [6].

Административный порядок обжалования 
закреплен и регламентируется Кодексом админи-
стративного производства. В соответствии с поло-
жениями ст. 223 государственные органы, органы 
местного самоуправления и другие органы само-
управления, а также органы общественных орга-
низаций рассматривают жалобы в пределах своей 
компетенции. Если орган, получивший жалобу, 
не уполномочен рассматривать ее, он обязан 
немедленно, но не позднее, чем через семь дней, 
направить ее в компетентный орган, одновре-
менно уведомив об этом заявителя, или указать 
ему компетентный орган. Жалобы должны пода-
ваться в компетентные органы для их рассмо-
трения в соответствии ст. 229 без неоправданной 
задержки, но не позднее, чем в течение месяца. 
За несвоевременное рассмотрение жалобы долж-
ностные лица подлежат дисциплинарной или 
иной ответственности, предусмотренной зако-
ном (ст. 223). В результате рассмотрения жалобы 
орган может принять одно из решений: 1) реше-
ние о возобновлении производства; 2) решение об 
отмене решения органа (ст. 156); 3) решение об 
изменении решения (Глава 13).

Судебный порядок обжалования регламен-
тируется специальным Законом Ustawa Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
2002 г. – Законом о судопроизводстве в администра-
тивных судах. Административные суды рассматри-
вают жалобы на: 1) административные решения;  
2) решения, вынесенные в ходе административ-
ного разбирательства, которые являются предме-
том жалобы; 3) акты местного законодательства 
органов местного самоуправления и др. [7].

Жалоба в административный суд подается 
через орган, действие или бездействие, которого 
является предметом жалобы (ст. 54). Указанный 
орган должен направить жалобу в суд вместе 
с материалами дела и ответом на жалобу в течение 
тридцати дней с даты ее подачи. В случае невы-
полнения обязательств, указанных в ст. 54 § 2, по 
требованию заявителя суд может распорядиться о 
наложении штрафа на орган в размере, указанном 
в ст. 154 § 6. В случае подачи жалобы в суд после 
возбуждения административного дела судебное 
разбирательство приостанавливается.

Подавая жалобу, необходимо соблюдать требо-
вания ст. 57 к оформлению и содержанию жалобы. 
Если сравнивать с требованиями к жалобе, пред-
усмотренными в Кодексе административного про-
изводства, можно отметить отсутствие в Кодексе 
четких нормативных требований к оформлению.

Теперь рассмотрим вторую инстанцию – 
подачу апелляции на решение вынесшего органом 
первой инстанции. Сторона может обжаловать 
решение, вынесенное в первой инстанции, только 
в одну инстанцию.
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Орган государственного управления более 
высокого уровня правомочен рассматривать апел-
ляцию, если законом не предусмотрен другой 
апелляционный орган. Апелляция не может быть 
подана на решение, вынесенное в первой инстан-
ции министром, однако сторона, недовольная этим 
решением, может потребовать от органа пересмо-
тра дела; положения об обжаловании решений 
применяются соответственно к этому запросу. 
Апелляция не требует подробного обоснования, 
достаточно, если в апелляции сторона укажет, 
что она не удовлетворена вынесенным решением. 
Апелляция подается в компетентный апелляцион-
ный орган через орган, вынесший решение в тече-
ние четырнадцати дней со дня вручения решения 
стороне, а когда решение было объявлено устно – 
со дня его объявления. Орган государственного 
управления, вынесший решение, направляет 
апелляцию вместе с материалами дела в апелля-
ционный орган в течение семи дней со дня полу-
чения апелляции, если в течение этого периода 
он не вынес нового решения в соответствии со 
ст. 132 удовлетворения апелляции со стороны 
органа первой инстанции. В результате рассмо-
трения апелляции апелляционный орган выно-
сит решение в соответствии со ст. 138 Кодекса об 
административном производстве.

Анализируя положения проектного украин-
ского законодательства об административной про-
цедуре, отметим разный подход авторов проекта.

Итак, в Проекте Административно-проце-
дурного кодекса указывается, что субъектом 
рассмотрения жалобы является образованная 
административным органом комиссия по рас-
смотрению жалоб, которая действует на обще-

ственных началах. Жалоба подается через 
административный орган, выдавший админи-
стративный акт, и не позднее следующего дня 
передается (направляется) вместе с материа-
лами дела субъекту рассмотрения жалобы, опре-
деленном ч. 1 и 2 ст. 102 настоящего Кодекса. 
В Законопроекте «Об административной про-
цедуре» предусматривается, что субъектом 
рассмотрения жалобы является вышестоящий 
административный орган, если другой субъект 
не предусмотрен законом. Учитывая менталь-
ность нашего общества, в т. ч. и уполномочен-
ных лиц, которые представляют орган, считаем 
целесообразным отойти от концепции рассмо-
трение жалобы вышестоящим органом, в связи 
с тем, что должностные лица нарушают прин-
цип упреждённости. Поэтому подход, изло-
женный в проекте Кодекса, мы поддерживаем, 
необходимо лишь дополнить его положением об 
обязательном административном порядке обжа-
лования перед обращением в суд.

По структуре и содержанию процедура обжа-
лования, как правило, схожа с процедурой рассмо-
трения административного дела; роль и правовой 
статус участников названных этапов процедуры 
практически идентичны. Это означает, что спец-
ифика процедурных прав и гарантий формальных 
и неформальных процедур сохраняется и на этапе 
обжалования (т. е. обжалование первых подра-
зумевает более детальное исследование, причем 
с участием заинтересованных лиц). Итогом про-
цедуры рассмотрения жалобы является самосто-
ятельный административный акт. Как правило, 
такие решения либо удовлетворяют жалобу, либо 
отказывают в ее удовлетворении.
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Віртуальні активи як об’єкти фінансового моніторингу

Овчаренко А. С.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,  
вул. Пушкінська, 77, Харків, Україна
3986@ukr.net

Стаття присвячена питанням визначення змісту, правової сутності 
віртуальних активів як об’єкта фінансового моніторингу. Надається 
визначення як віртуальних активів, так і криптовалют, визначаються 
їхні суттєві характеристики та види. Автор наголошує, що терміни 
«віртуальні активи» та «криптовалюти» не можна вважати синонімами, 
адже останній є одним із видів «децентралізованих віртуальних валют», 
тобто значно вужчим за поняття «віртуальних активів». Криптовалюта 
як один із видів віртуальних активів за своєю природою має автономний, 
децентралізований, транскордонний характер, не має юрисдикційної 
прив’язки та визначеного емітента. Через відсутність законодавчого 
визначення використання віртуальних активів зумовлює такі ризики, як 
вразливість віртуальних активів, відмивання грошей, а також неналежна 
комп’ютерна безпека під час їхнього обміну. Автор звертає увагу на новели 
законодавства із фінансового моніторингу, а саме окремі норми Закон 
України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» в редакції від 06 грудня 
2019 р. щодо моніторингу операцій із віртуальними активами. Крім того, 
звертається увага на документ, прийнятий Міжнародною групою з протидії 
відмиванню брудних грошей (ФАТФ) (Financial Action Task Force on 
Money Laundering) – Керівництво по застосуванню ризикоорієнтованого 
підходу до віртуальних активів і провайдерам послуг у сфері віртуальних 
активів, його вплив на визначення поняття «віртуальних активів» у новій 
редакції закону щодо фінансового моніторингу в Україні. Автор доходить 
висновку, що віртуальний актив можна визначити як актив в електронній 
формі, створений із використанням криптографічних засобів, який існує 
у вигляді цифрового програмного коду і не має фізичної форми, право 
власності на яке засвідчується шляхом внесення цифрових записів до 
реєстру цифрових транзакцій і має економічну цінність. Звертається 
увага на те, що дієвих механізмів державного контролю в Україні 
не запроваджено, а зміни в законодавстві спрямовані переважно на 
встановлення вимог до ідентифікації учасників цього ринку.
Автор наголошує на тому, що удосконалення механізму регулювання 
та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу полягає 
у розробці суб’єктами державного фінансового моніторингу методичних 
рекомендацій із питань запобігання та протидії легалізації незаконних 
доходів і фінансуванню тероризму та наданні відповідної інформації 
суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
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Virtual assets as object of financial monitoring
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The interest of the author is connected with law enforcement problems, which 
take their origin in unique technologies making it possible to use virtual assets. 
Virtual assets and related financial services have the potential to spur financial 
innovation and efficiency and improve financial inclusion, but they also create 
new opportunities for criminals and terrorists to launder their proceeds or 
finance their illicit activities The article considers the problem of determining 
the characteristic features of the virtual assets and crypto currency for 
the purposes of its legal regulation in Ukraine. The author emphasizes that 
the terms “virtual assets” and “cryptocurrencies” cannot be considered 
synonymous, because cryptocurrencies are one of the types of “decentralized 
virtual currencies”, that is much narrower concept of “virtual assets”. Nature 
and legal uncertainty does not allow it to be identified with any of the related 
concepts (money, currency, currency value, means of payment, electronic 
money, securities, money surrogate, etc.). The author states there is an urgent 
need for legal regulation of relations which arise from transactions with virtual 
assets. In addition, due to the lack of a legal definition, the use of virtual assets 
poses risks such as the threat and vulnerability of virtual assets to money 
laundering, as well as inadequate computer security during their exchange. 
The article is devoted to the analysis of the legal nature of virtual assets, 
consequences of their usage. Purpose is to study the legal nature, types of virtual 
assets based on the analysis of foreign legal regulation experience, to reveal 
the most common problems linked with the usage of virtual assets. The study 
is based on the methods of comparison, analysis, synthesis, generalization, 
and formal-logical method. The article provides the analysis of the legal nature 
of virtual assets. The author draws attention to the novelties of the legislation 
on financial monitoring, namely certain provisions of the Law of Ukraine “On 
Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds from 
Crime, Financing of Terrorism and Financing of Weapons of Mass Destruction 
Proliferation”. The Financial Action Task Force on Money Laundering 
(FATF) has therefore been actively monitoring risks in this area, and issued 
guidance on a risk-based approach to virtual currencies in 2015. There is 
an urgent need for all countries to take coordinated action to prevent the use 
of virtual assets for crime and terrorism. The FATF Recommendations set out 
comprehensive requirements for combating money laundering and terrorist 
financing that apply to all forms of financial activity–including those that make  
use of virtual assets. The Risk-based Approach requires jurisdictions to  
identify money laundering and terrorist financing risks and take appropriate 
action to mitigate those risks.
Operations with crypto currency do not refer to currency operations, it is 
reasonable to take into consideration the specificity of crypto currency as 
“virtual assets”, which combine a number of features common for services 
and means of payment, determining the specifics of their accounting in 
comparison with real goods and services.
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Вступ. Сьогодні в Україні питання, пов’язані 
з фінансовим моніторингом активів, надзвичайно 
актуальні та перебувають у центрі уваги науков-
ців. Доходи, отримані злочинним шляхом, станов-
лять серйозну небезпеку для економіки, бюджет-
ної системи держави. Нові технології, продукти 
та пов’язані з ними послуги мають потенціал для 
стимулювання інновацій у фінансовій сфері, роз-
виток цифрових технологій зумовив появу нового 
поняття – «віртуальний актив». У законодавстві 
більшості країн світу, у т. ч. України, не визначено 
статус криптовалюти як найвідомішого віртуаль-
ного активу, хоча виробництво й обіг криптова-
люти у країні не заборонено. Нещодавно ситуація 
із правовим визначенням категорії «віртуальні 
активи» кардинально змінилася, було законо-
давчо визначено поняття віртуальних активів як 
об’єкта фінансового моніторингу. Незважаючи 
на появу законодавчо визначеного терміна «вір-
туальний актив», ситуація із правовим статусом 
таких активів і їхніх видів і досі залишається нео-
днозначною та належним чином неврегульова-
ною нормами права.

Питання визначення змісту та правової сут-
ності віртуальних активів сьогодні не відображені 
в науці фінансового права. Комплексних праць, 
присвячених аналізу фінансової сутності віртуаль-
ного актива як об’єкта фінансового моніторингу, 
в Україні немає. Крім того, на теоретичному рівні 
відсутній єдиний підхід до використання понятій-
ного апарату із зазначеного питання.

Аналіз сучасних наукових публікацій і дослі-
джень із питань моніторингу віртуальних активів 
свідчить, що сьогодні не існує чіткого визначення 
і розуміння цих понять. Окремими питаннями 
запровадження і розвитку віртуальних активів 
займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: 
М. Кучерявенко, А. Кудь, Є. Смичок, В. Костю-
ченко, Д. Нікколаї, І. Гусєва, Т. Петрова, Р. Прайс, 
Л. Фрідкін, Т. Дмитренко та ін. Суттєвий вне-
сок у розробку теоретичних засад фінансового 
моніторингу зробили такі вчені: А. Клименко, 
Л. Воронова, А. Гаврилишин, О. Орлюк, М. Про-
шунін. Проте сьогодні досі немає єдиної думки 
щодо визначення сутності поняття «фінансовий 
моніторинг», а питання моніторингу віртуальних 
активів взагалі є недослідженим.

З огляду на новизну такого явища, як «вірту-
альні активи» та невизначеність його правового 
статусу та специфіки як об’єкта фінансового 
моніторингу у вітчизняній науці актуальність 
дослідження не викликає сумнівів.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення змісту, правової сутності, видів віртуальних 
активів як об’єктів фінансового моніторингу, ана-
ліз міжнародного досвіду щодо визначення зазна-
чених категорій.

Сучасні цифрові технології змусили переоці-
нити матеріальні активи, поставивши їх в один ряд 
із нематеріальними – цифровими активами, які 
існують виключно в електронній формі. Однією 
з базових технологій, що дозволяє говорити про 
існування цифрових активів у розподіленому реє-
стрі, виступив blockchain (блокчейн). Скріплення 
ланцюжка послідовних транзакцій блоками доз-
волило стверджувати про створення віртуального 
активу. Дані про здійснені угоди розподіляються 
і підтверджуються усіма резидентами розподі-
леного реєстру. Розподілений реєстр цифрових 
транзакцій або «розподілена база даних» – систе-
матизована база цифрових транзакцій, що збері-
гаються, одночасно створюються й оновлюються 
на всіх носіях у всіх учасників реєстру на основі 
заданих алгоритмів, які забезпечують її тотож-
ність у всіх користувачів реєстру.

Сьогодні серед науковців немає єдиного під-
ходу до змісту понять «віртуальний актив», «циф-
ровий актив», «віртуальні валюти», «криптова-
люта». Часто віртуальний актив або цифровий 
актив ототожнюють із поняттям «криптовалюта», 
проте цифровий (віртуальний) актив, за справед-
ливим зауваженням, як ширше поняття, є інформа-
ційним ресурсом, похідним від права на цінність 
і таким, що обертається в розподіленому реєстрі 
у вигляді унікального ідентифікатора, а це дозво-
ляє говорити про новий об’єкт цивільних право-
відносин – право на користування інформацією, 
похідною від права на цінність [2, с. 175, 194].

Фінансовий моніторинг є особливою фор-
мою фінансового контролю, яка здійснюється 
у порядку, визначеному законом, уповноваже-
ними державними органами у сфері фінансо-
вого контролю та суб’єктами первинного фінан-
сового моніторингу з метою виявлення, аналізу 
та перевірки інформації про фінансові операції 
щодо віднесення їх до таких, що можуть бути 
пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів. 
Об’єкт фінансового моніторингу – це дії з акти-
вами, пов’язані з учасниками фінансових опера-
цій, котрі їх проводять, за умови наявності ризи-
ків використання цих активів із метою легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, або фінансування тероризму, а також будь-яка 
інформація про такі дії чи події, активи та їхніх 
учасників. Спроби визначити сутність і ризики 
використання віртуальних активів у операціях, 
пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних незаконним шляхом, неодноразово 
робили компетентні міжнародні органи.

Так, 21 червня 2019 р. Група розробки фінан-
сових заходів боротьби з відмиванням грошей 
(далі – ФАТФ) опублікувала Керівництво по 
застосуванню ризикоорієнтованого підходу до 
віртуальних активів і провайдерам послуг у сфері 
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віртуальних активів (далі – Керівництво ФАТФ). 
Прийняттям цього документа ФАТФ ставила за 
мету зниження ризику відмивання доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, пов’язаних із викорис-
танням анонімних криптовалют, а також допомогу 
державам із розробкою локального законодавства 
в рамках регулювання цифрових активів. Одно-
часно ФАТФ прийняла Пояснювальну записку 
до Рекомендації про нові технології, яка встанов-
лює додаткові вимоги для віртуальних активів 
і провайдерів послуг у сфері віртуальних активів. 
Таким чином, у рекомендаціях ФАТФ «Регулю-
вання віртуальних активів» була визначена загроза 
і вразливість криптовалют у відмиванні грошей 
і фінансуванні тероризму. Зокрема, у Рекоменда-
ціях зазначається, що «віртуальні активи та пов’я-
зані з ними фінансові послуги мають потенціал 
для стимулювання фінансових інновацій та ефек-
тивності і поліпшення фінансової інтеграції, але 
вони також створюють нові можливості для зло-
чинців і терористів щодо відмивання свої доходів 
або фінансування своєї незаконної діяльності» [2].

ФАТФ звернуло увагу на те, що віртуальні 
активи можуть використовуватися для швидкого 
переміщення коштів по всьому світу, а також для 
сприяння різним видам фінансової діяльності. 
Однак продукти або послуги, пов’язані з вір-
туальними активами, які сприяють здійсненню 
операцій під псевдонімами або забезпечують 
підвищений ступінь анонімності операцій, також 
становлять підвищені ризики відмивання гро-
шей, особливо якщо вони обмежують можливості 
провайдерів послуг віртуальних активів по іден-
тифікації (встановлення) бенефіціарів, а також із 
огляду на їхній транскордонний характер. Раніше, 
у 2018 р. ФАТФ визначило віртуальний актив як 
цифрове вираження цінності, яке може цифровим 
чином звертатися або переводитися і може бути 
використано для цілей платежу або інвестицій. 
Було уточнено, що віртуальні активи не включа-
ють у себе цифровий вираз фіатних валют і цін-
них паперів (тобто не можна назвати віртуальним 
активом, наприклад, електронні гроші, що випус-
каються банками). Вказане визначення і стало 
основою для надання дефініції віртуальних акти-
вів в Законі України «Про запобігання та проти-
дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» від 06 грудня 2019 р.

28 квітня 2020 р. набрав чинності Закон 
України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» від 
06 грудня 2019 р. (далі – Закон 361-IX). Відповідно 
до п. 13 ч. 1. ст. 1 Закону 361-IX віртуальним акти-

вом є цифрове вираження вартості, яким можна 
торгувати у цифровому форматі або переказувати 
та яке може використовуватися для платіжних або 
інвестиційних цілей [3].

Із цього випливає, що для того, щоб об’єкт вва-
жався віртуальним активом і став об’єктом фінмо-
ніторингу, він має відповідати трьом критеріям: 
наявності вартості, можливості до обігу в циф-
ровому форматі та можливістю до його обміну на 
інші об’єкти цивільного права. У законі визначено 
термін «постачальник послуг, пов’язаних з обігом 
віртуальних активів», визначено перелік операцій 
із такими активами: обмін, переказ; зберігання 
та / або адміністрування віртуальних активів або 
інструментів, що дають змогу контролювати вір-
туальні активи, тощо. До суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу віднесено постачаль-
ника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних 
активів, визначено перелік інформації, яка супро-
воджує переказ таких активів. Так, до інформації, 
яка супроводжує переказ віртуальних активів, 
згідно зі ст. 14 Закону 361-IX належить номер 
рахунка / електронного гаманця або унікальний 
номер електронного платіжного засобу платника 
(ініціатора переказу) / наперед оплаченої картки 
багатоцільового використання, номер рахунка 
або унікальний номер електронного платіжного 
засобу отримувача / наперед оплаченої картки 
багатоцільового використання, а в разі відсутно-
сті рахунка / електронного гаманця – унікальний 
обліковий номер фінансової операції, а також 
запит на інформацію про платника (ініціатора 
переказу), інформацію про отримувача переказу 
коштів [3]. Проте питання правового визначення 
видів таких активів, механізму контролю за їхнім 
обігом та обліку залишаються відкритими.

Важливою особливістю віртуальних активів 
виступає їх існування виключно в електронній 
формі у відриві від матеріального світу, по суті, 
у вигляді криптографічного цифрового коду, який 
розкриває їхній зміст. З огляду на те, що віртуальні 
активи є інформацією в електронному вигляді, 
можна спостерігати певну правову невизначеність 
їх статусу як об’єкта права, зокрема з позиції їх 
охороноздатності. Ще кілька років тому цифрові 
активи розглядалися виключно як набір цифро-
вих даних і становили лише зібраний математич-
ний алгоритм цифр. Нині цифрові активи стали 
самостійними об’єктами угод, у т. ч. інвестування 
(наприклад, криптовалюта), споживання (елек-
тронні твори мистецтва, артефакти) тощо.

Оскільки до віртуальних активів відносять 
нематеріальні об’єкти, які мають економічну цін-
ність, є корисними або можуть бути використані 
виключно у віртуальному просторі, то у їхній 
структурі можна виділити такі види активів:

1. Віртуальні валюти (криптовалюти).
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У 2015 р. у звіті Європейського централь-
ного банку віртуальна валюта визначається як 
цифрове вираження вартості, не емітованої цен-
тральним банком або фінансовою установою, 
уповноваженою видавати електронні гроші [4]. 
Суттєві ознаки криптовалюти як представника 
віртуальних валют можна відобразити у такому 
визначенні. Криптовалюта є децентралізованою 
системою зі специфічною фінансово-правовою 
природою, яка характеризується високим ступе-
нем ліквідності, є подільною, проте її стабільність 
не забезпечена державою, на відміну від фіатних 
грошей, і відсутній емітент (монети генеруються 
окремою групою користувачів-майнерів) [5; 6].

2. Віртуальні товари – нематеріальні 
об’єкти, які купуються користувачами соціаль-
них мереж і онлайн-ігор, а тому не мають мате-
ріальної цінності та не забезпечуються реаль-
ними активами (активи гравців віртуальних 
ігор: зброя, спорядження, артефакти, внутріш-
ньоігрові гроші тощо). Такі активи є неконвер-
тованими, адже використовуються в обмежених 
мережевих доменах.

3. Віртуальні токени – записи в розподіле-
ному реєстрі.

4. Доменні імена як ідентифікатор юридич-
них або приватних осіб в Інтернеті.

На сучасному етапі розвитку фінансового моні-
торингу в Україні актуальним залишається забез-
печення ефективності взаємодії суб’єктів фінан-
сового моніторингу, розробка прозорих критеріїв 
ідентифікації операцій із віртуальними активами, 
що підлягають фінансовому моніторингу, та меха-
нізми передачі інформації про такі операції.

Однією з умов удосконалення механізму регу-
лювання та нагляду за суб’єктами первинного 
фінансового моніторингу є розробка суб’єктами 
державного фінансового моніторингу методич-
них рекомендацій із питань запобігання та проти-
дії легалізації незаконних доходів і фінансуванню 
тероризму та надання відповідної інформації 
суб’єктам первинного фінансового моніторингу, 
іншим зацікавленим особам. Регулятором ринку 
віртуальних активів згідно із законом 361-IX 
є Міністерство цифрової трансформації, котре 
має найближчим часом розробити умови ліцен-

зування для постачальників сервісів віртуальних 
активів і на основі законодавчих актів розробити 
алгоритми роботи бізнесу в Україні, що є голов-
ною умовою для реалізації норми щодо моніто-
рингу віртуальних активів.

Висновки. «Віртуальний актив» можна 
визначити як актив в електронній формі, ство-
рений із використанням криптографічних засо-
бів, який існує у вигляді цифрового програмного 
коду і не має фізичної форми, право власності 
на яке засвідчується шляхом внесення цифрових 
записів до реєстру цифрових транзакцій і має 
економічну цінність.

Нині віртуальні активи – це об’єктивне еко-
номічне явище, котре потребує якнайшвидшого 
створення оптимальних правових умов для свого 
розвитку. Проведений аналіз показав, що єдиного 
підходу до визначення віртуальних активів зараз 
немає. Такі активи визначено об’єктами фінан-
сового моніторингу, проте без визначення проце-
дури його здійснення.

Віртуальні активи, у т. ч. віртуальні валюти, 
дедалі ширше застосовуються у господарських 
відносинах. Проте через відсутність законодав-
чого визначення використання віртуальних акти-
вів зумовлює такі ризики, як загроза і вразливість 
віртуальних активів, відмивання грошей, а також 
неналежна комп’ютерна безпека під час їх обміну. 
Залишається відкритим питання і про правові 
наслідки втрати паролів від цифрового гаманця, 
юридичних гарантій учасників ринку віртуальних 
активів при здійсненні фінансового моніторингу 
таких активів. Реальних дієвих механізмів дер-
жавного контролю над віртуальними активами 
в Україні не запроваджено, а зміни в законодав-
стві спрямовані на встановлення вимог до іден-
тифікації учасників цього ринку. Перспектив-
ним видається подальше дослідження правової 
сутності віртуальних активів, їхня класифікація, 
а також питання моніторингу операцій із такими 
активами, розробки умов ліцензування для поста-
чальників сервісів віртуальних активів, порядку 
здійснення суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу таких активів, запровадження техно-
логічних можливостей для впровадження зазначе-
них нововведень.
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Стаття присвячена встановленню змісту адміністративно-правового 
статусу дітей з інвалідністю, визначенню складових елементів 
цього правового статусу й умов його реалізації. Звертається увага на 
характеристику поняття «дитина» та коло ознак, за якими цей учасник 
суспільних відносин виокремлюється з-поміж інших суб’єктів. Автор 
приділяє увагу дослідженню правового статусу дитини для визначення 
елементів, що виступають базисом для формування адміністративно-
правового статусу. Формується висновок про наявність у цього правового 
становища ознак спеціального статусу. Надається характеристика 
і здійснюється аналіз основних елементів адміністративно-правового 
статусу дітей з інвалідністю, визначаються способи його набуття 
і реалізації. Досліджено коло прав та обов’язків дітей з інвалідністю 
у сфері адміністративних правовідносин, встановлено систему 
юридичних гарантій щодо задоволення ними особистих інтересів через 
діяльність органів державної влади й органів місцевого самоврядування. 
Визначено коло ознак, притаманних особі, яка має право і підстави для 
отримання спеціального адміністративно-правового статусу дитини 
з інвалідністю. Окреслено перелік процедур, що мають бути вчинені 
особою для надання їй такого правового статусу, а саме: дії, пов’язані 
з набуттям статусу дитини з інвалідністю; вжиття заходів, пов’язаних із 
реалізацією набутого статусу; забезпечення захисту своїх прав, свобод 
та інтересів у разі їх порушення чи обмеження з боку учасників публічних 
правовідносин; вчинення дій щодо підтвердження набутого статусу 
дитини з інвалідністю у випадках, встановлених законодавством. Автором 
наголошено, що адміністративно-правовий статус дітей з інвалідністю 
виступає важливою правовою категорією, яка визначає правові гарантії 
таких учасників публічних відносин, що мають за мету забезпечення їх 
безперешкодної участі у житті суспільства й усунення проявів негативних 
наслідків, викликаних станом їхнього здоров’я. У статті звертається 
увага на практичне значення характеристики та конкретизації поняття 
«адміністративно-правовий статус дітей з інвалідністю», що забезпечить 
усвідомлення його специфіки у практичній діяльності при здійсненні 
адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю, а детальна 
характеристика його елементів і шляхів набуття і реалізації дасть змогу 
вплинути на формування повноважень державних органів, покликаних 
реалізувати державну політику у сфері соціального захисту населення.
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The paper deals with defining the terms of the administrative and legal status 
of disabled children, determining the aspects of their legal status and clarifies 
the conditions for the implementation of the status. It studies the features of the concept 
of “child”, and the range of features by which this participant in public relations 
is distinguished from other entities. The author pays attention to study of the legal 
status of the child in order to determine the aspects that serve as the basis for 
the formation of administrative and legal status. It explains that this legal position 
has signs of special status. It analyses the basic elements of the administrative 
legal status of disabled children and concentrates on the ways of its acquisition 
and expression. The author considers the rights and responsibilities of disabled 
children in the field of administrative relations and establishes a system of legal 
guarantees for the satisfaction of their personal interests through the activities 
of public and local authorities. The paper describes the range of features that 
are inherent in a person who has the right and grounds for obtaining a special 
administrative and legal status of a disabled child. It opens up the list of procedures 
that must be performed by a person in order to obtain this legal status, namely: 
actions related to acquiring the status of a disabled child; taking measures related 
to the implementation of the acquired status; ensuring the protection of their rights, 
freedoms and interests in case of their violation or restriction by the participants 
of public relations; taking actions to confirm the acquired status of a disabled 
child, in cases established by law. The author emphasizes that the administrative 
and legal status of disabled children is an important legal category that defines 
the legal guarantees of such participants in public relations, aimed at ensuring their 
unimpeded participation in society and eliminating the negative consequences  
for their health. Much attention is given to the practical significance 
of the characteristics and specification of the concept of “administrative and legal 
status of disabled children”, which will ensure awareness of its specifics in 
practice of administrative and legal protection of disabled children, and a detailed 
description of its elements and ways of acquisition and implementation, 
and a detailed description of its aspects and ways of acquisition and implementation 
will influence the formation of the powers of state bodies designed to implement 
state policy in the field of social protection.

Постановка проблеми. Проблема забезпе-
чення адміністративно-правової охорони прав 
дітей з інвалідністю є актуальною як у межах 
нашої держави, так і на міжнародному рівні, 
враховуючи необхідність дотримання норм Кон-
венцій ООН «Про права дитини» та «Про права 
осіб з інвалідністю». Адміністративно-правовий 
статус дітей з інвалідністю включає в себе право 
таких дітей у повному обсязі користуватися всіма 
правами людини й основоположними свободами 
нарівні з іншими дітьми, але залишається недо-
статньо дослідженою категорією.

Стан дослідження. Теоретичну основу дослі-
дження становлять праці та наукові здобутки 

загальної теорії держави та права й адміністратив-
ного права, а саме таких науковців, як П.М. Рабі-
нович, В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук 
та ін. Вивченню адміністративно-правового ста-
тусу свої праці присвятили багато учених-адмі-
ністративістів, у т. ч. Ю.О. Тихомиров, В.В. Зуй, 
С.Ф. Константінов, О.В. Литвин, Д.Н. Бахрах 
та ін. Питання адміністративно-правового ста-
тусу дитини з інвалідністю й умови його набуття 
і реалізації залишаються малодослідженими, що 
потребує подальших наукових пошуків.

Метою статті є дослідження складових еле-
ментів і визначення поняття «адміністратив-
но-правовий статус дітей з інвалідністю». З’ясу-
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вання змісту та розуміння цієї правової категорії 
забезпечить її застосування у сфері адміністра-
тивно-правової охорони прав дітей з інвалідністю.

Виклад основного матеріалу. Важливою 
гарантією гармонійного розвитку суспільства 
у правовій державі є забезпечення та дотримання 
прав неповнолітніх осіб. У зв’язку з цим потре-
бують правової регламентації правові відносини, 
учасниками яких є діти, забезпечення прав і свобод 
котрих вимагає Конституція України [1, с. 900]. 
Така регламентація у правових актах дасть змогу 
в практичній площині забезпечити охорону прав 
цієї категорії учасників правовідносин.

Досліджуючи питання правового статусу 
дитини з обмеженими можливостями, М.Г. Єрмі-
лова наголошує на тому, що ступінь забезпе-
ченості умов для життя та самореалізації осіб 
з обмеженими можливостями є мірилом розвитку 
громадянського суспільства у державі загалом 
[2, с. 7]. На цьому етапі розвитку української дер-
жавності органами державної влади мають бути не 
тільки прописані на рівні закону, а й реалізовані на 
практиці умови, необхідні дитині з інвалідністю 
для реалізації її законних прав та інтересів.

Для з’ясування практичного значення та змісту 
адміністративно-правового статусу дітей з інва-
лідністю вбачаємо доцільним визначити загальні 
положення правового статусу дитини, його сут-
ність та елементи.

Правовий статус дитини характеризується як 
складна правова категорія. Я.В. Костенко визна-
чає його як об’єктивовані та формалізовані у праві 
можливості, необхідні дитині для її всебічного 
розвитку, правовий стан, який відображає ста-
новище дитини у взаємодіях з іншими суб’єк-
тами права. За своєю природою правовий статус 
дитини має комплексний міжгалузевий характер, 
побудований на основі загального правового ста-
тусу особистості [3, с. 55–56]. Такий особливий 
характер правового статусу дитини пояснюється 
тим, що різні галузі права неоднаково врегульову-
ють відносини, в яких одним із учасників висту-
пає неповнолітня особа.

Н.М. Крестовська, здійснюючи узагальнення, 
визначає, що правовий статус дитини у більшості 
наукових досліджень розглядають крізь призму 
загального правового статусу особи або як підка-
тегорію правового статусу особи чи як правовий 
статус, що походить від правового статусу людини 
та громадянина з урахуванням вікових обмежень 
[4, с. 278].

Таким чином, оскільки дитина як учасник 
суспільних правових відносин наділена особли-
вим статусом, вона має право на отримання від 
держави особливих правових засобів захисту.

Загальний правовий статус виступає базисом 
для формування адміністративно-правового ста-

тусу особи. На думку О.В. Паровишника, саме він 
за допомогою певних нормативно-правових актів 
дає змогу більш ефективно регулювати відносини 
між органами державної влади та суб’єктами, які 
наділені правами, свободами та мають законні 
інтереси, обов’язки та юридичну відповідаль-
ність, під час виникнення між ними відповідних 
правовідносин [5, с. 170].

М.А. Бояринцева пропонує трактувати адмі-
ністративно-правовий статус громадянина як 
установлену законами та іншими норматив-
но-правовими актами систему прав та обов’яз-
ків останнього, що реалізуються через суспільні 
відносини в державному управлінні й забезпечу-
ються системою юридичних гарантій щодо участі 
в управлінні державними справами й задоволенні 
публічних та особистих інтересів через діяль-
ність органів державної влади й органів місцевого 
самоврядування [6, с. 15].

З огляду на предмет дослідження нашої статті 
основним об’єктом виступає коло прав та обов’яз-
ків дітей з інвалідністю у сфері адміністративних 
правовідносин і встановлення системи юридич-
них гарантій щодо задоволення ними особистих 
інтересів через діяльність органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування.

Адміністративно-правовий статус дитини 
з інвалідністю слід віднести до особливого пра-
вового статусу, в основу якого покладено кон-
ституційний та адміністративно-правовий статус 
дитини, але із притаманними йому через закрі-
плення у спеціалізованому законодавстві спеці-
альними ознаками.

Законодавче визначення поняття дитини з інва-
лідністю міститься у ст. 1 Закону України «Про 
охорону дитинства», згідно з якою нею визна-
ється дитина зі стійким розладом функцій орга-
нізму, спричиненим захворюванням, травмою або 
вродженими вадами розумового чи фізичного роз-
витку, що зумовлюють обмеження її нормальної 
життєдіяльності та необхідність додаткової соці-
альної допомоги і захисту [7].

Адміністративно-правовий статус дитини 
з інвалідністю визначається обсягом і характером 
адміністративної правосуб’єктності, яка включає 
до свого складу такі правові категорії, як адміні-
стративне право та дієздатність.

Адміністративна правоздатність, якою особа 
наділяється з народження, характеризується наяв-
ністю прав та обов’язків, що протягом її життя 
набуваються й відчужуються. Це, у свою чергу, 
може призводити до зміни статусів особи та має 
наслідком збільшення або зменшення кількості 
прав та обов’язків. Так, дитина після народження 
і до досягнення повноліття внаслідок наявності 
передбачених законом обставин, крім загальнови-
знаного комплексу прав, якими наділяються діти, 
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може отримати право, встановлене ст. 1 Закону 
України «Про державну соціальну допомогу осо-
бам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалід-
ністю» на державну соціальну допомогу [8].

Отримання і реалізація такого права на соці-
альний захист породжує відповідно обов’язок 
дитини з інвалідністю щодо додержання певних 
законодавчих умов і вимог для отримання та пері-
одичного підтвердження наданого статусу.

Для реалізації гарантованих державою прав, 
свобод та інтересів дитина з інвалідністю повинна 
стати учасником певних адміністративних проце-
дур, які мають встановити та закріпити її право-
вий статус. До таких процедур слід віднести: дії, 
пов’язані з набуттям статусу дитини з інвалідні-
стю; вжиття заходів, пов’язаних із реалізацією 
набутого статусу; забезпечення захисту своїх 
прав, свобод та інтересів у разі їх порушення чи 
обмеження з боку учасників публічних правовід-
носин; вчинення дій щодо підтвердження набу-
того статусу дитини з інвалідністю у випадках, 
встановлених законодавством.

Питання набуття статусу дитини з інвалідністю 
врегульовано на рівні законодавства і вимагає від 
особи, котра має підстави для отримання такого 
статусу, визначити міру втрати здоров’я шляхом 
експертного обстеження в органах медико-соці-
альної експертизи.

За результатами її проходження визначається, 
наскільки є обмеженою життєдіяльність дитини 
з інвалідністю, причина та час появи проявів 
ознак інвалідності. Після дослідження зазначених 
обставин визначається група інвалідності. До того 
ж, така експертиза як єдино можливий засіб вста-
новлення статусу дитини з інвалідністю є підста-
вою для надання соціальної допомоги від держави 
та вжиття реабілітаційних і адаптивних заходів.

Після набуття, за результатами проведеної 
медико-соціальної експертизи, статусу дитини 
з інвалідністю настає етап реалізації гарантова-
них чинним законодавством прав цієї категорії 
учасників суспільних правовідносин.

Говорячи про права людини з інвалідністю, 
слід взяти до уваги кілька основних положень: її 
права є категорією прав людини і ґрунтуються на 
людській гідності та неповторності кожної особи, 
котра має інвалідність, як людської особистості. 
Гідність людини сприймається на рівні почуттів, 
їй не можна дати визначення. Очевидним є лише 
те, що ця характеристика – людська гідність – 
притаманна кожній людині незалежно від будь-
яких відмінностей або вчинків. Це певний поча-
ток для виміру, розуміння і побудови концепції 
прав людини [9, с. 52].

Можна впевнено стверджувати, що права 
дитини з інвалідністю, як і права дитини взагалі, 
є індивідуальними. Кожна окремо взята дитина 

має своє власне, притаманне тільки їй світо-
сприйняття, особливі можливості й обмеження  
(за станом здоров’я).

Права та свободи, якими наділяються держа-
вою діти з інвалідністю, у процесі реалізації здобу-
того ними статусу мають різноманітний характер.

До них слід віднести: право на освіту; право 
на матеріальне, соціально-побутове та медичне 
забезпечення; право на отримання технічних засо-
бів; право на працю; право на пільги у сфері жит-
лових відносин; право на безперешкодний доступ 
до соціальної інфраструктури.

Згідно з Конвенцією «Про права осіб з інва-
лідністю» держава бере на себе обов’язок забез-
печити таким дітям доступність і безоплатність 
середньої освіти, в т. ч. у формі інклюзивного нав-
чання. Для реалізації права на професійну (про-
фесійно-технічну), фахову передвищу та вищу 
освіту дітям з інвалідністю заклади професій-
ної (професійно-технічної), фахової передвищої 
та вищої освіти створюють необхідні умови для 
здобуття відповідної освіти [10]. Обрана спе-
ціальність має бути допустимою для неї згідно 
з медичним висновком і не шкодити її здоров’ю.

У разі надання особі статусу дитини з інвалід-
ністю, із дня звернення, їй призначаються соці-
альні виплати (у вигляді пенсії та інших виплат), 
надається безоплатне або пільгове медичне обслу-
говування, медичні препарати.

За необхідності держава має забезпечити таку 
дитину виробами медичного призначення (проте-
зами, технічним устаткуванням для осіб із вадами 
слуху, засобами пересування та ін.).

Дитина з інвалідністю та родина, в якій вона 
проживає, отримують право на забезпечення 
соціальним житлом, пільги в оплаті комунальних 
послуг, право на пільговий проїзд тощо.

Реалізуючи своє конституційне право на 
працю, дитина з інвалідністю може бути працев-
лаштованою за умови, що вона досягла певного 
віку та її трудова діяльність не завдасть шкоди 
здоров’ю і навчанню, характер виконуваної 
роботи не суперечить рекомендаціям медико-со-
ціальної експертизи та наявна згода батьків такої 
дитини. Підприємства, установи й організації, 
працевлаштовуючи дітей з інвалідністю, повинні 
створювати для них умови праці з урахуванням 
індивідуальних програм реабілітації та забезпе-
чувати інші соціально-економічні гарантії, перед-
бачені законодавством.

Для того, щоб повною мірою забезпечити 
самостійний спосіб життя людей з інвалідністю, 
держава повинна створити безбар’єрне середо-
вище. Сьогодні архітектурне середовище, дер-
жавні установи, транспортна та вулична інфра-
структури, заклади дозвілля є малодоступними, 
а в деяких містах України зовсім недоступними 
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для людей з інвалідністю, особливо це стосується 
населених пунктів зі старим житловим фондом 
і сільської місцевості [11, с. 317].

Саме реалізація своїх бажань і прав для дитини 
з інвалідністю іноді є неможливою через існу-
вання певних «фізичних» бар’єрів і перепон.

Для подолання такої ситуації на законодав-
чому рівні передбачено засоби забезпечення 
захисту прав, свобод та інтересів дітей з інвалід-
ністю в разі їх порушення чи обмеження з боку 
учасників публічних правовідносин. Зокрема, 
передбачено матеріальну, дисциплінарну, адмі-
ністративну та кримінальну відповідальність за 
обмеження прав або встановлення привілеїв гро-
мадян за ознакою інвалідності. Здійснити захист 
таких прав і свобод можна як у судовому порядку, 
так і в порядку адміністративної процедури шля-
хом подання скарги на дії чи бездіяльність поса-
дових осіб до вищестоящих органів управління.

Реалізація дитиною з інвалідністю свого ста-
тусу у сфері адміністративних правовідносин 
також передбачає появу певних обов’язків і вчи-
нення дій щодо підтвердження набутого статусу. 
Згідно з п. 22 Положення про порядок, умови 
та критерії встановлення інвалідності, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів України від 
3 грудня 2009 р. № 1317, особа з інвалідністю, 
яка має нестійкі оборотні зміни та порушення 
функцій організму, повинна пройти повторний 
огляд із метою визначення ефективності реабілі-
таційних заходів, стану здоров’я і ступеня соці-
альної адаптації. Такий огляд проводиться раз на 
1–3 роки [12]. Причому такий повторний огляд 
може бути проведено за ініціативи самої дитини 
з інвалідністю або за рішенням суду. За невико-
нання обов’язку щодо повторного огляду така 
дитина може бути позбавлена права на соціальну 
допомогу від держави до моменту підтвердження 
статусу дитини з інвалідністю.

Наступним складовим елементом адміністра-
тивно-правового статусу виступає адміністративна 
дієздатність. Вона набувається суб’єктом право-
відносин після досягнення певного віку і надає 
можливість своїми діями (або бездіяльністю) 
набувати та реалізовувати права, створювати для 
себе або інших суб’єктів обов’язки їх виконувати.

Проте, як стверджує О.В. Паровишник, не всі 
особи з інвалідністю можуть бути повністю або 
частково дієздатними у зв’язку з тим, що деякі 
з них мають психічні розлади функцій організму 
і не можуть самостійно та свідомо набувати, кори-
стуватися своїми правами, виконувати обов’язки 
або нести відповідальність за вчинені протиправні 
дії. У таких випадках дієздатність інвалідів зі стій-
кими психічними розладами функцій організму 
обмежується або відчужується за рішенням суду 
або іншого компетентного органу [13, с. 71–72].

Адміністративна дієздатність дітей з інвалідні-
стю має особливий зміст. По-перше, повним обся-
гом адміністративної дієздатності зазвичай наді-
ляється особа, котра досягла 18 років, що вже не 
відповідає законодавчому визначенню «дитини». 
По-друге, для набуття адміністративної дієздат-
ності особа повинна бути психічно здоровою 
та здатною самостійно реалізовувати свої права 
й обов’язки у сфері державного управління, що 
подеколи є неможливим, оскільки дитина з інва-
лідністю може мати вроджені вади розумового 
розвитку, які зумовлюють обмеження її нормаль-
ної життєдіяльності.

Тож реалізація цієї складової частини адміні-
стративно-правового статусу дитини з інвалідні-
стю відбувається через її законних представників. 
Саме ці особи є законодавчо визначеним засобом 
реалізації дітьми з інвалідністю їх адміністра-
тивної дієздатності та несуть відповідальність за 
наслідки їхньої діяльності.

Таким чином, поняття адміністративно-право-
вого статусу дитини з інвалідністю можна визна-
чити як коло врегульованих нормами адміністра-
тивного права ознак і властивостей, які надають 
їй статус спеціального суб’єкта адміністратив-
них правовідносин, наділений сукупністю як 
основних, так і додаткових прав, свобод, гарантій 
та обов’язків порівняно з іншими дітьми та забез-
печують його реалізацію у відносинах із суб’єк-
тами владних повноважень.

Висновки. Права дитини з інвалідністю 
існують у різних сферах і площинах правовід-
носин: «людина – людина», «дитина – батьки». 
Для визначення та реалізації адміністратив-
но-правового статусу дитини з інвалідністю 
важливого значення набувають права у відно-
синах «дитина – влада». Така модель правових 
відносин співвідносить наявність певного права 
у дитини з інвалідністю з відповідним обов’яз-
ком держави забезпечити захист і можливість 
реалізації такого права.

Права таких суб’єктів адміністративно-право-
вих відносин не можуть бути безмежними, аби 
не допустити порушення прав та інтересів інших 
учасників. Їхнє коло, обсяг і способи реалізації 
визначено на рівні законодавства, де також перед-
бачено ряд обов’язків, які є складовим елементом 
адміністративно-правового статусу.

Наявність гарантованих державою прав та інте-
ресів не є запорукою їх дотримання, саме тому 
до структури адміністративно-правового статусу 
дитини з інвалідністю включається можливість 
вимагання у примусовому порядку виконання 
таких прав та інтересів, щоб право не залишилося 
простою декларацією.

Тож визначення та конкретизація поняття 
«адміністративно-правовий статус дітей з інвалід-
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ністю» забезпечить усвідомлення його специфіки 
у практичній діяльності при здійсненні адміні-
стративно-правової охорони прав дітей з інвалід-
ністю, а детальна характеристика його елементів 

і шляхів набуття і реалізації дасть змогу вплинути 
на формування повноважень державних орга-
нів, покликаних реалізувати державну політику 
у сфері соціального захисту населення.
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Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі: питання теорії та практики
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У статті принципи адміністративного судочинства визначено 
як загальні, фундаментальні положення, основоположні засади 
здійснення судового адміністративного процесу; норми, правила, якими 
керуються адміністративні суди у процесі вирішення адміністративних 
справ. Встановлено, що принципи адміністративного судочинства 
відображають не лише загальні засади і правила, але й особливості 
його здійснення, і це передусім стосується принципу офіційного 
з’ясування всіх обставин у справі. Виявлено, що у науковому 
середовищі не сформовано однозначної оцінки цього принципу. Мета 
статті – визначити специфіку адміністративного судочинства у зв’язку 
з реалізацією у ньому принципу офіційності. Принцип офіційного 
з’ясування всіх обставин у справі – один із найбільш загальних, 
основних положень, виходячи з яких здійснюється адміністративне 
судочинство. Він закріплений у КАСУ як норма-принцип, 
а його включення у загальний перелік принципів адміністративного 
судочинства зумовлене специфікою останнього і сприяє виконанню 
його завдання. Вчені суголосні у тому, що втілення в адміністративному 
судочинстві принципу офіційності вимагає від адміністративного 
суду процесуальної активності, а також детермінує особливе змістове 
наповнення принципів змагальності й диспозитивності. Офіційне 
з’ясування всіх обставин у справі визначено як закріплене у КАСУ 
правило, згідно з яким адміністративний суд вживає всі заходи у межах 
чинного законодавства, у т. ч. щодо виявлення та витребування 
доказів із власної ініціативи, котрі дозволять з’ясувати всі обставини 
у справі та є необхідними і достатніми для винесення законного 
й обґрунтованого рішення в адміністративній справі. Принцип 
офіційного з’ясування всіх обставин у справі реалізується на всіх 
етапах і стадіях адміністративного судочинства. Недостатня його 
реалізація судом є підставою для оскарження відповідного судового 
рішення, скасування його судом вищої інстанції та направлення на 
новий судовий розгляд до суду першої інстанції.
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Principle of official clarifications of all circumstances in the case:  
issues of theory and practice
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Shevchenka str., 1, Kropyvnytskyi, Ukraine
lryabovol8@gmail.com

The article defines the principles of administrative proceedings as general, 
fundamental provisions, fundamental principles underlying the implementation 
of judicial administrative proceedings; norms, rules that guide administrative 
courts in the process of resolving administrative cases. It is established that 
the principles of administrative proceedings reflect not only the general 
principles and rules, but also the peculiarities of its implementation, which 
primarily concerns the principle of official clarification of all the circumstances 
of the case. It was found that in the scientific community there is no 
unambiguous assessment of this principle. The purpose of the article is to 
determine the specifics of administrative proceedings in connection with 
the implementation of the principle of formality. It was stated that the principle 
of official clarification of all the circumstances of the case is one of the most 
general, basic provisions, based on which administrative proceedings are 
conducted. It is enshrined in the CAPU as a rule-principle, and its inclusion 
in the general list of principles of administrative justice is due to the specifics 
of the latter and contributes to its task. It was found that scholars agree that 
the implementation of the principle of formality in administrative proceedings 
requires procedural activity from the administrative court, as well as determines 
the special content of the principles of adversarial and dispositive. The official 
clarification of all the circumstances of the case is defined as a rule enshrined 
in the CAPU, according to which the administrative court takes all measures 
within the current legislation, including the identification and recovery 
of evidence on its own initiative, which will clarify all the circumstances 
of the case and are necessary and sufficient to make a lawful and reasonable 
decision in an administrative case. The principle of official clarification of all 
the circumstances of the case is implemented at all stages of administrative 
proceedings. Insufficient implementation by a court is a ground for appealing 
the relevant court decision, revoking it by a court of higher instance and referring 
it to a new trial in the court of first instance.

Вступ. Принципи судочинства, закріплені 
у законодавстві, є сутнісними характеристиками 
системи судочинства держави, відображають її 
важливі риси та визначають структуру, дозволя-
ють зрозуміти її сутність і значення, сприяють 
правильному застосуванню процесуальних норм 
і водночас окреслюють напрям і перспективи її 
розвитку. В Академічному тлумачному словнику 
української мови поняття «принцип» визначено 
як основне, вихідне положення, засаду; пра-
вило, покладене в основу діяльності якої-не-
будь організації, товариства тощо; переконання, 
норму, правило, яким керується хто-небудь 
у житті, поведінці [1, с. 693]. З позицій такого 
підходу, а також відштовхуючись від законо-
давчого визначення поняття «адміністративне 

судочинство» як діяльності адміністративних 
судів щодо розгляду і вирішення адміністра-
тивних справ у порядку, встановленому КАСУ 
(п. 5 ч. 1 ст. 4 КАСУ) [2], принципи адміністра-
тивного судочинства можливо трактувати як 
загальні, основні, фундаментальні положення, 
виходячи з яких воно здійснюється; основопо-
ложні засади, правила здійснення судового адмі-
ністративного процесу; норми, правила, якими 
керуються адміністративні суди у процесі роз-
гляду і вирішення адміністративних справ.

Принципи адміністративного судочинства 
відображають як найбільш загальні засади і пра-
вила, так і особливості його здійснення. Останнє 
більшою мірою стосується принципу офіційного 
з’ясування всіх обставин у справі. Саме на нього 
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можливо екстраполювати визначення поняття 
«принцип» як «особливості, покладеної в основу 
створення або здійснення чого-небудь» [1, с. 693]. 
Дійсно, принцип офіційного з’ясування всіх 
обставин у справі є специфічним виключно для 
адміністративного судочинства. Його наявність 
зумовлена тим, що адміністративні суди покли-
кані розглядати й вирішувати публічно-правові 
спори, тобто спори, в яких хоча б одна зі сто-
рін є суб’єктом владних повноважень. Тож сто-
рони мають нерівні можливості, а суд, як вказує 
Н.В. Шевцова, покликаний їх врівноважити, зба-
лансувати, зокрема активно підтримувати процес 
провадження, досліджувати фактичні обставини 
справи в найповнішому обсязі [3, с. 13].

Віднесення офіційного з’ясування всіх обста-
вин у справі до основних засад (принципів) адмі-
ністративного судочинства і закріплення його 
в п. 4 ч. 3 ст. 2 КАСУ сприяє виконанню завдання 
адміністративного судочинства, яким є «спра-
ведливе, неупереджене та своєчасне вирішення 
судом спорів у сфері публічно-правових відно-
син із метою ефективного захисту прав, свобод 
та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб від порушень із боку суб’єк-
тів владних повноважень» (ч. 1 ст. 2 КАСУ) [2], 
а ступінь його втілення в діяльності адміністра-
тивних судів зумовлює їх ефективність, дієвість 
щодо виконання цього завдання. Нині пробле-
матика, окреслена темою статті, продовжує при-
вертати науковий інтерес вітчизняних учених.  
Її вивчали О.В. Білоус, І.Б. Коліушко, О.В. Кротюк, 
Р.О. Куйбіда, В.А. Сьоміна, Н.В. Шевцова та ін. 
У контексті розробки питання системи принци-
пів адміністративного судочинства до принципу 
офіційності зверталися О.П. Баранчик, М.В. Джа-
фарова, О.М. Капля, Т.О. Коломоєць, І.О. Корець-
кий, М.Д. Кухар, Н.Б. Писаренко та ін.

У науковому середовищі поки що не сфор-
мовано однозначної оцінки принципу офіцій-
ності. Так, О.М. Капля вказує, що, втілюючись 
в активній ролі суду, принцип офіційного з’ясу-
вання всіх обставин у справі може проявлятися 
як обмеження принципів змагальності й диспо-
зитивності та водночас забезпечує сторонам мож-
ливість ефективніше користуватися своїми пра-
вами у процесі доказування та відстоювання своєї 
позиції [4, с. 15]. Н.В. Шевцова також зазначає, 
що офіційне з’ясування всіх обставин у справі 
є дієвим інструментом реалізації адміністратив-
ними судами покладеного на них обов’язку щодо 
захисту прав та інтересів осіб, і його дія може 
виявлятися як обмеження в адміністративному 
судочинстві принципу класичної змагальності 
сторін і класичного підходу до диспозитивності 
[3, с. 17]. Н.Б. Писаренко та інші поділяють 
позицію, що офіційне з’ясування всіх обставин 

у справі є способом забезпечення ідей рівності 
та змагальності сторін, сприяє їх повноцінному 
впровадженню в адміністративне судочинство. 
В.К. Колпаков і В.В. Гордєєв розглядають цей 
принцип як «фундамент» для побудови адміні-
стративного судочинства й основний інструмент 
реалізації його завдання, а втілення цього прин-
ципу – як забезпечення головної юридичної гаран-
тії захисту прав і свобод, якою є справедливий 
судовий захист і винесення законного й обґрун-
тованого рішення у справі [5, с. 51]. Р.О. Куйбіда, 
М.Д. Кухар, В.С. Стефанюк, В.А. Сьоміна та інші 
констатують, що принцип офіційності до певної 
міри обмежує (стримує) дію принципів змагаль-
ності й диспозитивності, однак не розглядають це 
як недолік першого. Отже, ця тема залишається 
актуальною і дискусійною, чим і зумовлена тема 
й мета нашої статті.

Мета статті – визначити специфіку адміні-
стративного судочинства у зв’язку з реалізацією 
у ньому принципу офіційного з’ясування всіх 
обставин у справі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до ч. 4 ст. 9 КАСУ «суд вживає визна-
чені законом заходи, необхідні для з’ясування 
всіх обставин у справі, у т. ч. щодо виявлення 
та витребування доказів із власної ініціативи». 
У цьому полягає сутність офіційного з’ясування 
всіх обставин у справі як принципу адміністра-
тивного судочинства, наявність якого зумовлена 
особливим характером діяльності адміністратив-
них судів із розгляду адміністративних справ, 
в основі яких – публічно-правовий спір. На реалі-
зацію цього принципу адміністративний суд може 
і повинен вийти за межі позовних вимог. Так, для 
захисту прав, свобод чи інтересів особи, пору-
шених, як вона вважає, рішенням, дією чи безді-
яльністю суб’єкта владних повноважень, адміні-
стративний суд, до якого ця особа звернулася, не 
обмежується шляхами, перелік яких закріплено 
у п. 1–6 ч. 1 ст. 5 КАСУ, може здійснювати захист 
і в інший спосіб, що не суперечить закону і забез-
печує ефективний захист прав, свобод, інтересів 
людини та громадянина, інших суб’єктів у сфері 
публічно-правових відносин від порушень із 
боку суб’єктів владних повноважень (ч. 2 ст. 5, 
ч. 2 ст. 9 КАС України) [2].

Вчені суголосні у тому, що втілення в адміні-
стративному судочинстві принципу офіційності 
вимагає від адміністративного суду процесуальної 
активності, а також детермінує особливе змістове 
наповнення принципів змагальності та диспо-
зитивності. І.О. Корецький наголошує, що зма-
гальність, переплітаючись у судовому адміні-
стративному процесі із принципом офіційності, 
зумовлює покладання на адміністративний суд 
при розгляді ним адміністративних справ зобов’я-
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зань вести активну роботу з роз’яснення прав 
і обов’язків усім учасникам процесу на різних 
його стадіях [6, с. 11]. Специфіка адміністратив-
ного судочинства у зв’язку з реалізацією у ньому 
принципів змагальності й диспозитивності разом 
із принципом офіційності виявляється у тому, як 
вважають В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв, І.Б. Колі-
ушко, Р.О. Куйбіда та ін., що адміністративний суд 
може не лише виходити за межі позовних вимог, 
якщо це необхідно для відновлення прав особи, 
порушених суб’єктами владних повноважень, але 
і «контролювати» те, як учасники справи розпо-
ряджаються своїми матеріальними та процесу-
альними правами, спрямовувати й коригувати цей 
процес із метою захисту прав, свобод, законних 
інтересів будь-яких інших осіб [5, с. 22; 7, с. 144].

Загалом значення офіційного з’ясування всіх 
обставин у справі, враховуючи напрацювання 
О.В. Кротюка [8, с. 15], вбачаємо у тому, що цей 
принцип: відображає специфіку адміністратив-
ного судочинства; сприяє досягненню балансу 
публічних і приватних інтересів в адміністра-
тивному судочинстві; вимагає, аби були виявлені 
та всебічно досліджені всі обставини у справі, що 
забезпечує законність рішень адміністративного 
суду; забезпечує активну процесуальну діяльність 
суб’єктів адміністративного судочинства; свід-
чить про рівень розбудови й досконалості адміні-
стративного судочинства.

Офіційне з’ясування всіх обставин 
у справі можливо визначити як закріплене 
у п. 4 ч. 3 ст. 2 та ч. 4 ст. 9 КАСУ правило, згідно 
з яким адміністративний суд вживає всі заходи 
у межах чинного законодавства, у т. ч. щодо 
виявлення та витребування доказів із власної іні-
ціативи, які дозволять з’ясувати всі обставини 
у справі та є необхідними і достатніми для вине-
сення законного й обґрунтованого рішення в адмі-
ністративній справі.

Втілення в адміністративному судочинстві 
принципу офіційності суттєво відрізняє адміні-
стративний процес від інших судових процесів. 
Під час вирішення публічно-правового спору 
адміністративний суд, як зазначає Н.Б. Писаренко, 
реалізує повноваження, не властиві судам інших 
юрисдикцій, відіграє роль не тільки арбітра, але 
й активного учасника процесу, уповноваженого 
на дії, вчинення яких може суттєво позначитися 
на результатах вирішення спору [9, с. 23]. Зако-
нодавче закріплення таких повноважень заклало 
підґрунтя для наукової дискусії щодо того, яким 
є судовий адміністративний процес за своїм 
характером – змагальним чи розшуковим (інкві-
зиційним). Змагальний позначається тим, що суд 
ухвалює рішення на основі поданих йому доказів, 
збір, підготовка і подання доказів покладається на 
сторони, котрі наділяються процесуальними пра-

вами та є суб’єктами доказування, натомість у роз-
шуковому процесі, зокрема у досліджені доказів, 
визначальну роль відіграє суд. Саме із принци-
пом офіційності пов’язують або ідентифікують 
розшуковий судовий процес, який, як вказують 
І.Б. Коліушко і Р.О. Куйбіда, дещо нагадує прин-
цип об’єктивної істини у радянському цивільному 
процесі та водночас є характерним для більшості 
європейських країн [7, с. 70].

Нині специфіку адміністративного судо-
чинства Н.В. Шевцова вбачає у тому, що, на 
відміну від суто змагального процесу, де суд 
оперує виключно тим, на що посилаються 
сторони, адміністративний суд має повністю 
встановити обставини справи, щоб ухвалити 
справедливе й об’єктивне рішення [3, с. 13]. На 
думку В.К. Колпакова і В.В. Гордєєва, у вітчиз-
няних адміністративних судах процес є зма-
гальним у поєднанні з елементами розшуко-
вого [5, с. 22]. Оптимальною видається позиція 
Г.П. Тимченко, згідно з якою за сучасних умов 
будь-який тип судочинства є змагальною сис-
темою, «збагаченою» як елементами розшуку, 
так і необхідними повноваженнями суду, якими 
він наділений із метою створення умов для 
найбільш повної реалізації учасниками судо-
вого процесу своїх прав [10, с. 314]. Такий під-
хід ґрунтується на сформованій позиції ЄСПЛ, 
у рішеннях котрого неодноразово зазначалося, 
що змагальна та інквізиційна системи можуть 
співіснувати, однак важливо, аби деякі риси 
інквізиційних систем (як обмежена здатність 
сторін викликати свідків під час судового роз-
гляду) не призводили до порушень принципу 
справедливості [11, с. 67].

Недостатньо повна реалізація принципу 
офіційності адміністративними судами пер-
шої та апеляційної інстанцій може бути під-
ставою оскарження їх рішень до Верховного 
Суду, а також до ЄСПЛ відповідно до ст. 6  
§ 1 ЄКПЛ. Саме тим, що, ухвалюючи 
рішення, суди неповно з’ясували обста-
вини, які мають значення у справі, були 
обґрунтовані касаційні скарги у справах 
№ 826/22842/15 (касаційне провадження 
№ К/9901/14014/18), № 160/8046/18 (адміні-
стративне провадження № К/9901/22479/19) 
тощо. Це спричиняло скасування відповідних 
рішень і направлення справи на новий роз-
гляд до суду першої інстанції. Такого висновку 
Верховний Суд у складі колегії суддів Касацій-
ного адміністративного суду дійшов у справі 
№ 814/1793/17 (адміністративне провадження 
№ К/9901/58034/18). У відповідній Постанові 
від 06 лютого 2019 р. вказано, що обставини, 
які мають істотне значення для правильного 
вирішення цієї справи, залишилися нез’ясова-
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ними. Так, те, що позивач відмовився від залу-
чення другого відповідача, не позбавляє суд 
права / можливості залучити другого відпові-
дача, тим більше, коли суд з’ясував, що відпо-
відати за позовом має інший суб’єкт владних 
повноважень, а підстави для задоволення позову 
до відповідача, якого вказав позивач, відсутні. 
У цьому, зокрема, і проявляється принцип офі-
ційного з’ясування всіх обставин справи, якого 
слід дотримуватися поряд зі змагальністю 
та диспозитивністю [12].

Відповідна правова позиція викладена 
у Постанові Верховного Суду (далі – ВС) 
у складі колегії суддів Касаційного адміністра-
тивного суду від 03 жовтня 2019 р. у справі 
№ 826/15560/15 (адміністративне провадження 
№ К/9901/12070/18). У цій справі ВС уста-
новив, що оскаржувані рішення судів першої 
та апеляційної інстанцій не відповідають вимо-
гам законності (ухвалені судом із порушенням 
норм матеріального і процесуального права) 
й обґрунтованості (ухвалені судом без повного 
і всебічного з’ясування обставин в адміністра-
тивній справі), оскільки судами не з’ясовано 
обставини справи, що мають значення для пра-
вильного її вирішення. Порушення норм про-
цесуального права, яке унеможливило встанов-
лення фактичних обставин, що мають значення 
для правильного вирішення справи, якщо суд 
не дослідив зібрані у справі докази, є згідно 
з ч. 2 ст. 353 КАСУ підставою для скасування 
судових рішень судів першої та (або) апеляцій-
ної інстанцій і направлення справи на новий 
судовий розгляд. У цій справі ВС вважає: для 
правильного вирішення спору суду необхідно 
витребувати та належним чином дослідити доку-
менти й докази; на реалізацію принципу офіцій-
ного з’ясування всіх обставин у справі роль суду 
при розгляді справи має бути активною; на від-
міну від суто змагального процесу, в якому суд 
оперує виключно тим, на що посилаються сто-
рони, в адміністративному процесі мають бути 
повністю встановлені обставин справи, щоб суд 
ухвалив справедливе й об’єктивне рішення. Сут-
ність принципу офіційності ВС вбачає у тому, 
що суд: 1) визначає обставини, які необхідно 
встановити для вирішення спору; 2) з’ясовує, 
якими доказами сторони можуть обґрунтовувати 
свої доводи чи заперечення щодо цих обставин;  
3) у разі необхідності повинен запропонувати 
особам, котрі беруть участь у справі, доповнити 
чи пояснити певні обставини, а також надати 
суду додаткові докази [13].

Таку саму правову позицію ВС у складі 
колегії суддів Касаційного адміністративного 
суду виклав у Постанові від 09 грудня 2019 р. 
у справі № 826/22842/15 (касаційне провадження 

№ К/9901/14014/18). ВС встановив, що суди пер-
шої та апеляційної інстанцій ухвалили судове 
рішення без з’ясування усіх істотних обставин 
і перевірки їх доказами, отже, порушили норми 
процесуального права, на підставі чого їхні 
рішення були скасовані, а справу направлено на 
новий судовий розгляд до суду першої інстанції 
[14]. У Постанові ВС у складі колегії суддів Каса-
ційного адміністративного суду від 31 березня 
2020 р. у справі № 160/8046/18 (адміністративне 
провадження № К/9901/22479/19) як висновок 
зазначено, що по цій справі у ВС відсутні під-
стави вважати, що судами з’ясовані всі обставини 
справи та їм надана правильна юридична оцінка. 
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 353 КАСУ ВС ухвалив скасу-
вати рішення судів першої та апеляційної інстан-
цій і направити справу на новий судовий розгляд, 
під час якого слід врахувати викладене і прийняти 
обґрунтоване та законне рішення за результатами 
повного, всебічного й об’єктивного розгляду всіх 
обставин справи в їх сукупності [15]. У справі 
№ 826/26222/15 (адміністративне провадження  
№ К/9901/29427/18) ВС у складі колегії суддів 
Касаційного адміністративного суду також дій-
шов висновку про недотримання судами пер-
шої та апеляційної інстанцій принципу офіцій-
ного з’ясування всіх обставин справи під час  
дослідження зібраних у справі доказів, що уне-
можливлює встановлення фактичних обставин, 
які мають значення для правильного вирішення 
справи, що стало підставою для скасування від-
повідних рішень [16].

Висновки з дослідження. Принцип офіцій-
ного з’ясування всіх обставин у справі – один 
із найбільш загальних, основних, фундамен-
тальних положень, виходячи з яких здійсню-
ється адміністративне судочинство. Він прямо 
закріплений у КАСУ як норма-принцип, а його 
включення у загальний перелік принципів 
адміністративного судочинства зумовлене спе-
цифікою останнього і значною мірою сприяє 
виконанню його головного завдання. Принцип 
офіційного з’ясування всіх обставин у справі 
реалізується на всіх етапах і стадіях адміні-
стративного судочинства. Він суттєво впливає 
на процесуальний статус учасників судового 
розгляду адміністративної справи, значно роз-
ширює повноваження суду в адміністративному 
судовому процесі. Недостатньо повна його реа-
лізація судом є підставою для оскарження від-
повідного судового рішення, його скасування 
судом вищої інстанції та направлення на новий 
судовий розгляд до суду першої інстанції. Пер-
спективним напрямом дослідження є обґрунту-
вання шляхів підвищення ефективності адміні-
стративного судочинства щодо виконання його 
основного завдання.
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Механізм адміністративно-правового регулювання  
застосування санкцій до юридичних осіб
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пл. Свободи, 4, Харків, Україна
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Необхідність творчого та послідовного осмислення змін, що 
відбуваються у суспільстві, більш глибокого пізнання сучасних 
процесів економічних і соціальних перетворень, динаміки державно-
правових явищ є нагальною потребою часу. У визначенні шляхів 
становлення та розвитку України як суверенної демократичної, 
соціальної, правової держави, а також у формуванні громадянського 
суспільства велику роль відіграє правова наука. Основне призначення 
останньої полягає у здійсненні досліджень державно-правових 
проблем, виробленні пропозицій щодо вдосконалення правового 
регулювання суспільних відносин.
Питання механізму правового регулювання в аспекті застосування 
сучасних принципів та умови державного управління як ніколи 
потребують новітнього наукового дослідження та переосмислення. 
Особливо це стосується адміністративного регулювання 
правовідносин за участю юридичних осіб з урахуванням специфіки 
їх правосуб’єктності. Зазначена проблематика набуває ще більшої 
актуальності за умов нормативного визначення правозастосовної 
практики Європейського суду з прав людини як джерела права 
та її імплементації до української правової системи. Тим більше, що 
санкції, як і будь-яка форма державної репресії незалежно від свого 
найменування підпадають під поняття кримінально-правової сфери, 
кримінального права в широкому розумінні, незалежно від того, що 
державою вони можуть бути технічно по-різному систематизовані, 
виходячи із власних правових традицій, а також систематизовані як із 
матеріально-правового, так і з процесуального погляду.
Наукова рефлексія сутності правового регулювання в найрізноманітніших 
сферах громадського життя вимагає чіткого уявлення про те, яким 
чином воно здійснюється, як функціонує його механізм. Саме через 
матеріально-правове визначення механізму правового регулювання, 
а також через його процесуальну форму реалізації можна досягти 
дотримання основних фундаментальних принципів застосування 
репресій із боку держави, з дотриманням гарантій непорушності прав 
людини та балансу між інтересами конкретно особи та суспільства.
У статті проаналізовано питання теорії правового регулювання, 
правового впливу, методів правового регулювання, їх співвідношення. 
Наведено теоретичну модель схеми взаємодії елементів механізму 
правового регулювання. Проведено порівняльний аналіз дії такої 
схеми в теоретичному та практичному аспекті застосування норм 
права. Окремо розглянуто дію норм права, які мають у своїй структурі 
диспозицію дозвільного та зобов’язального характеру. Визначено 
механізм правового регулювання норм права, що передбачають 
застосування санкцій. Проаналізовано правовідносини, які виникають 
у процесі реалізації застосування санкції до юридичних осіб.
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The need of creative and consistent understanding of the changes taking place 
in society, a deeper understanding of modern processes of economic and social 
transformation, the dynamics of state and legal phenomena is an urgent need 
of the time. Legal science plays an important role in determining the ways 
of formation and development of Ukraine as a sovereign democratic, social, 
legal state, as well as in the formation of civil society. The main purpose 
of the legal science is to make research of state and legal issues, to develop 
proposals for improving of legal regulation of public relations.
The issue of the mechanism of legal regulation in aspect of the use of modern 
principles and conditions of public administration need the newest research 
and rethinking as never before. Especially it concerns the administrative 
regulation of legal relations with the participation of legal entities, taking 
into account the specifics of their legal personality. Problems that were 
mentioned above become even more relevant in the context of the normative 
definition of law enforcement practice of the European Court of Human Rights 
as a source of law and its implementation in the Ukrainian legal system. 
Moreover, sanctions, like any form of state repression, regardless of its name 
fall under the concept of criminal law, criminal law in the broadest sense, 
regardless of the fact that they may be technically differently systematized by 
the state according state’s own legal traditions, as well as systematized both 
from the substantive and procedural point of view.
Scientific reflection on the essence of legal regulation in various spheres of public 
life requires a clear idea of how it is carried out, how its mechanism works. At 
the same time, because of the substantive definition of the mechanism of legal 
regulation, as well as through its procedural form of implementation, achieve basic 
principles of application of repression by the state, with guarantees of inviolability 
of human rights and balance between the interests of the individual and society.
The article analyzes the issues of the theory of legal regulation, legal influence, 
methods of legal regulation, and their correlation. The theoretical model 
of the scheme of interaction of elements of the mechanism of legal regulation is 
given. A comparative analysis of the operation of such a scheme in the theoretical 
and practical aspects of the application of law was made. The effect of legal 
norms that have a disposition of permitting and binding nature in their structure 
is also analyzed. The mechanism of legal regulation of legal norms providing for 
application of sanctions is defined. The legal relations that arise in the process 
of implementation of the sanction to legal entities are analyzed.

Зміни, що відбулися протягом останніх трьох 
десятиліть в Україні, зумовили перехід від моделі 
планової економіки, заснованої на всебічному 
і всеохоплюючому державному контролі й управ-
лінні всіма її сферами, до моделі ринкової еко-
номіки, де визначальний вплив держави на еко-
номічні процеси здійснюється через методи 
публічного адміністрування. Водночас основне 
місце в механізмі публічного адміністрування 

займають імперативні правові норми із притаман-
ними їм засобами забезпечення реалізації відпо-
відних імперативних приписів.

У свою чергу, найбільш поширеним і достат-
ньо дієвим засобом забезпечення належного 
публічного адміністрування суспільних відносин 
завдяки їх універсальності стали різні санкції. 
У сучасному світі практично жодна сфера пра-
вового регулювання суспільних відносин, а осо-
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бливо сфера господарської діяльності, не може 
обійтися без використання санкцій. Сучасні прин-
ципи й умови публічного управління та його пра-
вового регулювання потребують новітнього нау-
кового дослідження та переосмислення. Особливо 
така потреба є актуальною у сфері адміністратив-
ного регулювання правовідносин за участю юри-
дичних осіб із урахуванням специфіки їх право-
суб’єктності, а також нормативного визначення 
правозастосовної практики міжнародних судових 
інституцій як джерела права та її імплементації до 
української правової системи.

Водночас умовою ефективності будь-якої діяль-
ності є дотримання принципу науковості при ство-
ренні її концептуальної та нормативної основи. 
Проте правове регулювання механізму встанов-
лення та застосування фінансових санкцій, а осо-
бливо до юридичних осіб, зазвичай здійснюється 
певною мірою безсистемно, без урахування досяг-
нень сучасної правової науки та правозастосовної 
практики. Таке регулювання не дозволяє забезпе-
чити досягнення бажаного регулюючого впливу, 
а подеколи має відверто деструктивні наслідки, 
які суперечать основній початковій меті такого 
впливу. Свідченням цього є численні зміни до 
конструкції санкційних правових норм, особливо 
новостворених, необхідність у яких майже завжди 
виникає після їх практичного застосування.

Отже, правовий інструментарій, який насам-
перед відіграє ключову роль у механізмі пра-
вового регулювання, займає важливе місце 
у процесі впорядкування суспільних відносин. 
У зв’язку з цим існує нагальна потреба аналізу 
сутності механізму правового регулювання, його 
взаємозв’язку із суміжними правовими категорі-
ями та структури його елементів, що зумовлює 
актуальність цього дослідження.

Проблема теоретичного визначення та розу-
міння правового регулювання і його механізму, 
його взаємозв’язку із механізмом дії права 
та механізмом реалізації права вивчалася у пра-
цях таких учених, як С.С. Алексєєв, С.В. Бобров-
ник, А.І. Бобильов, О.М. Вітченко, В.І. Гойман, 
В.М. Горшеньов, Ю.І. Гревцов, Л.М. Завадська, 
О.В. Зайчук, В.П. Казимирчук, В.М. Кудрявцев, 
Ю.В. Кривицький, С.Л. Лисенков, Д.М. Лук’я-
нець, А.В. Малько, О.М. Мельник, Н.М. Оні-
щенко, А.В. Поляков, П.М. Рабінович, Ю.І. Реше-
тов, В.М. Сирих, О.Ф. Скакун, В.О. Шабалін, 
К.В. Шундіков, Ю.С. Шемшученко, Л.С. Явич.

Метою статті є встановлення теоретичних 
основ сутності механізму правового регулю-
вання, визначення порядку взаємодії елементів 
механізму правового регулювання при засто-
суванні санкцій, а також розкриття проблемних 
питань правового регулювання застосування 
санкцій до юридичних осіб.

Виклад основного матеріалу. Будь-яке сус-
пільство, на якій би стадії історичного розвитку 
воно не перебувало, потребує соціально-норма-
тивної регуляції. Ця об’єктивна потреба зумов-
лена тим, що суспільство як форма спільної жит-
тєдіяльності людей припускає певну стабільність, 
організованість, впорядкованість людських від-
носин, загальновідомі й обов’язкові норми пове-
дінки учасників цих відносин, тобто належний 
нормативний порядок.

Без відповідного порядку, за умов випадко-
вості та хаосу неможливе існування соціальної 
спільності як такої. Частково це забезпечується 
за рахунок прямого впливу на поведінку людей 
різноманітних стихійно-природних, біологічних 
і соціальних чинників (наприклад, кліматичних 
умов, природного добору, демографічних проце-
сів та ін.). Однак основне навантаження в реа-
лізації зазначених функцій лягає на спеціально 
пристосовану до особливостей суспільного 
буття розгалужену систему соціальної регуляції, 
важливе місце в якій посідає правове регулю-
вання [1, с. 404].

У теорії права досить змістовним, на думку 
автора, є таке формулювання: правове регулю-
вання як юридичне явище (нормативно-юридичне 
регулювання) – це система дій та операцій, які 
здійснюються органами державної влади у вста-
новлених процесуальних формах за допомогою 
певних методів і з використанням юридичних 
засобів, спрямованих на встановлення і реалізацію 
певних моделей суспільного розвитку [2, с. 22].

Принциповим, на думку деяких вчених, є від-
межування поняття правового регулювання від 
категорії правового впливу. Зокрема, С.В. Бобров-
ник, О.М. Мельник, О.Ф. Скакун, Т.І. Тарахонич 
та ін. правовий вплив трактують як взятий у єдно-
сті та різноманітті весь процес впливу права на 
суспільне життя, свідомість і поведінку людей за 
допомогою як правових, так і не правових засо-
бів. У цьому контексті правове регулювання – це 
форма, складова частина правового впливу, яке 
фактично визнається явищем, що охоплює всі 
можливі форми взаємодії права та соціальної 
дійсності [3, с. 75].

Щодо структури правового регулювання, то, 
як зазначає С.В. Бобровник, правове регулювання 
є логічним процесом, яке складається з певних 
елементів: а) предмету правового регулювання; 
б) способів правового регулювання суспільних 
відносин; в) методів правового регулювання 
[4, с. 104].

Викладене вказує на те, що правове регулю-
вання та методи правового регулювання є різноп-
лановими явищами, кожне з яких має самостійне 
теоретико-методологічне призначення. Правове 
регулювання – це динамічний процес дії права 
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на суспільні відносини, а його механізм виступає 
як система правових засобів, що забезпечують 
дієвість та ефективність цього процесу. Меха-
нізм правового регулювання розглядається як 
частина (компонент) правового регулювання, що, 
по-перше, дозволяє відмежувати правове регулю-
вання від правового впливу, по-друге, об’єднує 
в собі правові засоби, які використовуються на 
стадіях правового регулювання [3, с. 75–76].

Тобто поняття «метод правового регулю-
вання» є похідним від категорії правового регу-
лювання. На думку автора, найбільш повним 
є таке теоретичне визначення механізму право-
вого регулювання: це система правових засобів, 
за допомогою яких забезпечується стабільність 
суспільних відносин шляхом найбільш опти-
мального поєднання індивідуальних, громад-
ських і державних інтересів членів соціуму 
з метою створення умов для прогресивного роз-
витку кожної особистості [3, с. 78].

У науковій літературі під механізмом розу-
міють спосіб функціонування, систему засобів 
впливу [5, с. 97]. Поряд із категорією «механізм 
правового регулювання» виокремлюють катего-
рію «правовий механізм». Досить вдало сфор-
мулював бачення сутності правового механізму 
К.В. Шундіков, який зазначає, що правовий 
механізм є необхідним і достатнім для досяг-
нення конкретної юридичної цілі системним 
комплексом юридичних засобів, які організо-
вані послідовно і діють поетапно відповідно до 
нормативно заданої схеми (процедури) [6, с. 42]. 
Зазначене свідчить, що правовий механізм – це 
певна конструкція, яка передбачає дію послі-
довно організованих юридичних засобів, що 
дають можливість досягти конкретну юридичну 
ціль із дотриманням відповідної процедури. 
Кожна ланка такого механізму є самостійним 
комплексом юридичних засобів. Правові меха-
нізми притаманні як теорії держави і права, так 
і різним галузям права. Так, у конституційному 
праві існує правовий механізм проведення вибо-
рів, механізм формування уряду; у криміналь-
но-процесуальному праві – механізм порушення 
та розгляду кримінальної справи; в цивільно-про-
цесуальному праві – механізм розгляду цивіль-
ної справи тощо. Механізм правового регулю-
вання є системним утворенням, динамічною, 
функціональною частиною правової системи, 
сукупністю послідовно організованих юридич-
них засобів, які перебувають у певному взаємо-
зв’язку та взаємодії між собою і забезпечують 
досягнення соціально корисних цілей [7, с. 13].

На думку С.С. Алексєєва, як і поняття пра-
вового регулювання, поняття його механізму 
в межах правознавства є важливою теоретичною 
категорією. Воно дозволяє не тільки зібрати разом 

усі явища правової дійсності, пов’язані з вирішен-
ням життєвих ситуацій (норми, правовідносини, 
юридичні факти тощо) й окреслити їх як ціле, але 
й уявити їх у працюючому, системно впливаю-
чому вигляді, висвітлити специфічні функції, які 
виконують ті чи інші юридичні явища у правовій 
системі; показати їх зв’язок між собою, їхню взає-
модію. Головне ж – це те, що тут перед нами один 
із найважливіших проявів логіки права. Саме 
тому, що позитивне право є сферою належного 
і водночас можливого, «заряджених» необхідні-
стю їх реального втілення у життя, вибудовується 
послідовний ланцюг правових засобів, поклика-
них крок за кроком, неухильно здійснювати таку 
необхідність. Цей ланцюг, початковою ланкою 
якого є юридичні норми, цілком закономірно за 
логікою права завершується актами реалізації, 
коли можливості (суб’єктивні права) й обов’язки, 
виражені в позитивному праві, стають фактами 
реального життя, «вирішують» цю життєву ситу-
ацію [8, c. 364].

Так, за логікою права, за С.С. Алексєєвим, 
механізм правового регулювання працює за схе-
мою: норма права – правовідносини – акт реаліза-
ції. Із практичного погляду, дія механізму право-
вого регулювання проявляється дещо по-іншому. 
Беззаперечно, первинним елементом механізму 
є норма права, але необхідною умовою для пере-
воду норми права у правовідносини є акт реаліза-
ції, оскільки сама по собі норма права правовідно-
синами не стане. Тобто для переходу абстрактної 
моделі в реальну поведінку необхідно здійснити 
акт реалізації норми [9, c. 20].

Розглядаючи питання механізму правового 
регулювання саме в аспекті його застосування до 
юридичних осіб, як приклад можна навести норму 
п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про валюту і валютні 
операції» [10], якою забезпечується один із прин-
ципів валютного регулювання в Україні – сво-
бода здійснення валютних операцій, що, зокрема, 
передбачає право фізичних і юридичних осіб-ре-
зидентів укладати угоди з резидентами та (або) 
нерезидентами та виконувати зобов’язання, 
пов’язані з цими угодами, у національній валюті 
чи в іноземній валюті, у т. ч. відкривати рахунки 
у фінансових установах інших країн. У кожної 
фізичної чи юридичної особи, незалежно від 
її волі чи бажання, існує таке право за законом, 
з урахуванням запроваджених державою обме-
жень і заходів захисту. У свою чергу, держава 
через свої органи зобов’язана забезпечити мож-
ливість реалізації цього права та механізм контр-
олю через свої уповноважені органи за дотри-
манням такою особою встановлених обмежень 
і заходів. Такі право й обов’язок є абстрактними 
та не мають фактичного змісту – існує тільки їхня 
абстрактна модель.
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Але якщо юридична особа – резидент укладає 
угоду з нерезидентом і виконує зобов’язання за 
цією угодою в іноземній валюті, в органів валют-
ного нагляду (Національного банку України, цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику) й агента валют-
ного нагляду (уповноважених установ: банків; 
небанківських фінансових установ та операто-
рів поштового зв’язку) виникає вже конкретний 
обов’язок по здійсненню валютного нагляду без 
втручання у відповідні валютні операції, крім 
випадків запобігання проведенню валютних опе-
рацій, які не відповідають вимогам валютного 
законодавства. Відносини стають конкретними, 
наповнюються реальним змістом. Такими вони 
стали тому, що відбувся акт реалізації норми 
права юридичною особою – вона використала 
надане цією нормою право. Другий етап роз-
витку цих відносин відбудеться тільки тоді, коли 
зазначений орган чи агент здійснить відповідний 
акт реалізації норми – виконання обов’язку – і, 
наприклад, вчинить дії, направлені на запобі-
гання проведенню валютної операції.

Саме в акті реалізації норми відтворюється 
вольовий початок правовідносин. Абстрактні 
норми права перетворюються на реальні право-
відносини лише завдяки волі носіїв суб’єктивних 
прав і юридичних обов’язків. У багатьох випадках 
акт реалізації права є саме тим юридичним фак-
том, який породжує правовідносини, хоча його 
часто включають до структури правовідносин.

Саме здатність набувати права й обов’язки, 
а також здійснювати їх, іншими словами – здат-
ність своїми діями вчиняти акти реалізації норм 
права, більш відома як «дієздатність», зумовлює 
можливість суб’єкта бути учасником правовід-
носин. Виникнення правовідносин одразу з норм 
права повністю нівелювала би дієздатність як еле-
мент правосуб’єктності.

Тобто в ідеальному варіанті механізм пра-
вового регулювання працює за такою схемою: 
норма права – акт реалізації норми права – право-
відносини. Але необхідно зазначити, що в цьому 
разі йдеться про акт реалізації диспозиції пра-
вової норми, яка описує дозволену (можливу) 
поведінку суб’єкта впливу. Водночас у структурі 
зобов’язальних і заборонних диспозицій право-
вих норм, котрі беззаперечно домінують у пра-
вовому регулюванні, майже завжди присутня 
санкція, тобто елемент правової норми, в якому 
зазначаються наслідки невиконання (недотри-
мання диспозиції норми).

У таких випадках механізм правового регулю-
вання працює по-іншому, а саме за схемою: норма 
права – акт порушення диспозиції норми права – 
акт реалізації санкції норми права – правовідно-
сини примусу – акт реалізації диспозиції норми 

права – правовідносини. Тобто починає реалізову-
ватися не диспозиція, а санкція норми. Така схема 
відображає динаміку правового регулювання, 
описує взаємодію частин його механізму.

Продовжуючи аналізувати норми права, 
викладені в Законі України «Про валюту 
і валютні операції» [10], як приклад зобов’я-
зальної диспозиції норми права можна навести 
положення ч. 3 ст. 13 зазначеного закону, відпо-
відно до якої у разі встановлення Національним 
банком України граничного строку розрахунків 
за операціями резидентів з імпорту товарів їх 
поставка має здійснюватися у строки, зазначені 
в договорах, але не пізніше встановленого Наці-
ональним банком України граничного строку 
розрахунків із дня здійснення авансового пла-
тежу (попередньої оплати).

Відповідно, санкція за порушення такого 
зобов’язання передбачена ч. 5 ст. 13 Закону України 
«Про валюту і валютні операції» [10], а саме за 
порушення зазначених граничних строків розра-
хунків за операціями резидентів з імпорту товарів 
нараховується пеня за кожний день прострочення 
в розмірі 0,3% вартості недопоставленого товару.

На відміну від акту реалізації диспозиції пра-
вової норми, акт реалізації її санкції сам по собі 
є досить складним і обов’язково має передба-
чати існування відповідного механізму реаліза-
ції, який трансформує припис санкції в реальні 
правовідносини.

Для виникнення правовідносин у процесі реа-
лізації санкції необхідно вирішити такі завдання.

По-перше, визначити коло суб’єктів відно-
син, зафіксувати об’єкт відносин і зробити абсо-
лютно визначеним зміст того заходу примусу, що 
міститься в санкції норми.

На нашому прикладі таке завдання вирішено 
шляхом визначення конкретного переліку суб’єк-
тів відносин у сфері правового регулювання про-
ведення валютних операцій у Законі України «Про 
валюту та валютні операції» [10] (резиденти, 
нерезиденти, уповноважені установи, органи 
валютного нагляду, агенти валютного нагляду). 
Механізм фіксації об’єкта відносин визначений 
через надання повноважень уповноваженим уста-
новам із проведення валютних операцій і вико-
нання ними функцій агентів валютного контролю, 
зокрема такий механізм визначений Інструкцією 
про порядок валютного нагляду банків за дотри-
манням резидентами граничних строків розра-
хунків за операціями з експорту й імпорту товарів, 
затвердженою постановою Правління Національ-
ного банку України від 02 січня 2019 р. № 7 [11].

Водночас центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову політику, 
забезпечує виявлення та фіксацію факту вчи-
нення правопорушення, направляє запити, отри-
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мує інформацію, проводить перевірки, за резуль-
татами яких складає акт, і приймає рішення про 
нарахування пені, що направляється для пого-
дження правопорушнику в порядку, визначеному 
в ст. 75–86 Податкового кодексу України [12]. Після 
цього відбувається процедура узгодження визна-
ченої суми грошових зобов’язань такого поруш-
ника в порядку, визначеному в ст. 54–60 Подат-
кового кодексу України [12], яка включає в себе 
також і процедуру оскарження таких рішень 
в адміністративному або судовому порядку.

По-друге, безпосередньо реалізувати зміст 
примусового заходу.

Продовжуючи аналізувати наведений при-
клад, можна зазначити, що зміст примусового 
заходу полягає в настанні негативних матері-
альних наслідків для правопорушника у вигляді 
обов’язку сплати пені за порушення валютного 
законодавства. Після закінчення процедури 
узгодження прийнятого рішення про нараху-
вання пені механізм його виконання визна-
чений шляхом погашення вже узгодженого 
зобов’язання в добровільному або примусовому 
порядку відповідно до норм ст. 87–102 Податко-
вого кодексу України [12].

З наведеного випливає, що, механізм реалізації 
санкції складається з двох елементів, а саме акту 
застосування примусового заходу, що міститься 
в санкції, та акту безпосереднього виконання 
цього заходу.

Сам по собі акт застосування примусового 
заходу також становить складну конструкцію, 
побудова якої визначається порядком застосу-
вання санкцій. Такий порядок відображається 
в регламентованих провадженнях, яких може 
бути не так вже і багато: судове, адміністра-
тивне, дисциплінарне. По факту йдеться про 
«процесуальну форму відповідальності». Зазви-
чай у науці процесуальна форма відповідально-
сті розглядається окремо, і яскравим прикладом 
цього є відокремлення кримінального права 
і кримінального процесу. З цього приводу варто 
звернути увагу на виважену позицію одного 
з найбільш авторитетних теоретиків юридичної 
відповідальності О.Е. Лейста. На його думку, 
усталений термін «процесуальна форма відпо-
відальності», а також галузева відокремленість 
матеріально-правових і процесуальних норм, 
що регулюють найбільш розвинені види відпо-
відальності, певним чином зорієнтовані на їх 
роздільне дослідження. Як наслідок, сутність 
(зміст) відповідальності часто цілком зводиться 
до її матеріально-правової підстави [9, с. 22].

Виведення процесуальних норм і відносин за 
межі відповідальності викликає низку запере-
чень. По-перше, зведення відповідальності лише 
до реалізації матеріально-правових норм зали-

шає поза полем зору великі правові інститути, які 
містять гарантії досягнення об’єктивної істини 
у справі, права особи, що звинувачується у пра-
вопорушенні, обґрунтованість застосування захо-
дів припинення (забезпечення), правові способи 
усунення можливих помилок при застосуванні 
державного примусу. По-друге, погляд на процес 
як на щось зовнішнє щодо відповідальності зали-
шає поза увагою дослідників механізм здійснення 
відповідальності, норми, які визначають «техно-
логію примусу» і від яких залежить реалізація 
та невідворотність юридичної відповідальності 
[13, c. 644].

Висновки. Отже, виходячи зі структури 
механізму правового регулювання, можна ствер-
джувати, що адміністративна відповідальність 
існує і як нормативна модель, і як відповідні 
цій моделі правовідносини, тож до неї нале-
жать також акти реалізації, завдяки яким норми 
перетворюються на правовідносини. З іншого 
боку, акт реалізації санкції правової норми 
в адміністративному порядку здійснюється за 
допомогою власного механізму, котрий за своїм 
елементним складом повністю збігається з меха-
нізмом правового регулювання адміністративної 
відповідальності. Єдиним винятком можна вва-
жати те, що реалізується не вся норма, а лише 
її допоміжна частина – санкція. Це дає можли-
вість стверджувати, що загалом адміністративна 
відповідальність – це механізм реалізації в адмі-
ністративному порядку санкції правової норми, 
яка має форму стягнення.

Такий механізм щодо юридичних осіб не мав 
би відрізнятися від загальних теоретичних догм 
і принципів адміністративної відповідально-
сті з дотриманням гарантій і права на захист від 
необґрунтованого державного примусу, особливо 
у світлі нормативного визначення правозастосов-
ної практики Європейського суду з прав людини 
як джерела права та її імплементації до україн-
ської правової системи.

Санкції є однією із форм державної репресії 
та незалежно від свого найменування належать 
до сфери кримінального права в широкому 
розумінні. З цього погляду механізм правового 
регулювання застосування санкцій завжди буде 
викликати критику як із боку публічної адміні-
страції, так і з боку суб’єктів впливу, але дотри-
мання балансу інтересів особи та суспільства 
є основним завданням у правотворчій діяль-
ності. І таке завдання може бути виконане 
насамперед за умови чіткого розуміння меж 
і принципів застосування державного примусу 
з боку держави, визначення ключових крите-
ріїв у застосуванні механізму правового регу-
лювання, усвідомлення взаємодії їх елементів 
і зв’язків між ними.
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Вплив корупційних проявів на стан об’єктів критичної інфраструктури держави  
(на прикладі підприємств залізничного транспорту)

Чередниченко О. Ю.
Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України  
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  
вул. Мироносицька, 71, Харків, Україна
ch.a.u@ukr.net

У статті розглянуто окремі чинники, які негативно впливають на стан 
функціонування об’єктів критичної інфраструктури держави (на прикладі 
підприємств залізничного транспорту), виділені основні шляхи (напрями) 
мінімізації корупційних проявів на підприємствах транспортної галузі як 
базової складової частини сучасного транспортного комплексу України. 
У ході аналізу наукових джерел і статей провідних фахівців і науковців 
у галузі протидії правопорушенням на залізничному транспорті було 
з’ясовано, що науково-обґрунтованих досліджень у цьому напрямі 
здійснено недостатньо. Специфіка роботи залізничного транспорту, 
складний технологічний виробничий процес, наявність великої кількості 
матеріальних і нематеріальних активів, «непрозорість» діяльності 
залізниці, історичні та інші умови, на думку автора, ускладнюють 
проведення аналізу. Дослідження є важливим, оскільки об’єкти залізничної 
інфраструктури розглядаються як найважливіший сегмент критичної 
інфраструктури держави, а це реально впливає на стан національної 
безпеки країни. Автор намагався довести й обґрунтувати факт того, 
що саме корупція та неефективний менеджмент є одним із основних 
чинників, який негативно впливає на сучасний стан і функціонування 
залізничної інфраструктури. У ході дослідження доведено неефективність 
діючої моделі мінімізації корупційних проявів на об’єктах залізничного 
транспорту та необхідність її корегування або заміни на інший 
формат. Для цього запропоновано рекомендації щодо мінімізації 
корупційних проявів на залізничному транспорті шляхом впровадження 
антикорупційного менеджменту та прийняття дієвих управлінських, 
кадрових (адміністративних) заходів на рівні як менеджменту середньої 
керівної ланки, так і вищих посадовців галузі. Крім того, обґрунтовано 
необхідність і доцільність впровадження нових підходів у боротьбі 
з корупційними проявами саме на етапі реформування та модернізації 
галузі. Автор, спираючись на практичний досвід і рекомендації фахівців 
у галузі залізничного транспорту, акцентує увагу на пріоритетності 
превентивних заходів із мінімізації корупційних проявів на залізниці. 
На думку автора, нині до залізниці притягнуто увагу всього суспільства, 
а її безпечне, безперебійне функціонування безпосередньо впливає на 
економічний, соціальний та іміджевий потенціал суспільства і держави. 
Змін на краще у роботі залізниці очікують не тільки наші партнери, 
а і громадянське суспільство, національний бізнес, промисловці, 
військово-промисловий комплекс і звичайні споживачі транспортних 
послуг. Таким чином, необхідно реально мінімізувати корупційні ризики 
та покращити ситуацію, що склалася нині на залізничному транспорті.
Отже, найбільш ефективний шлях запобігання корупції – це усунення 
причин і умов, які її породжують і сприяють її існуванню.
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The influence of corruption manifestations on the condition of state critical infrastructure 
facilities (on the example of railway transport enterprises)

Cherednychenko O. Yu.
Juridical Personnel Training Institute for the Security Service of Ukraine  
of Yaroslav Mudryi National Law University,  
Myronivska str., 71, Kharkiv, Ukraine
ch.a.u@ukr.net

The article considers some factors that negatively affect the functioning 
of critical infrastructure of the state (for example, railway transport enterprises), 
highlights the main ways (directions) to minimize corruption in transport 
enterprises as a basic component of modern transport complex of Ukraine. 
During the analysis of scientific sources and articles of leading specialists 
and scientists in the industry of counteraction to offens on a railway transport, 
it was found out that scientifically-reasonable researches not enough. The 
specific of work of railway transport, difficult technological productive process, 
presence of plenty of material and non-material assets, “opacity” of activity 
of railway, historical and other terms, in opinion of author complicate realization 
of researches for scientists in this direction. The study is important from the point 
of view of the fact that the author considers the railway infrastructure as a more 
important segment of the critical infrastructure of the state, and this really affects 
the state of national security. The author tried to prove and substantiate the fact that 
corruption and inefficient management is one of the main factors that negatively 
affects the current state and functioning of railway infrastructure. The study 
proved the inefficiency of the current model to minimize corruption at the sites 
of railway transport and the need to adjust or change to a different format. To 
this end, the author offers real recommendations for minimizing corruption 
in rail transport through the introduction of anti-corruption management 
and the adoption of effective management, personnel (administrative) measures 
at the level of middle management and senior officials. In addition, the necessity 
and expediency of introducing new approaches in the fight against corruption 
at the stage of reforming and modernizing the industry are substantiated. 
The author, based on practical experience and practical recommendations 
of specialists in the field of railway transport, focuses on the priority 
of preventive measures to minimize corruption on the railway. According to 
the author, at present the railway is attracted the attention of the whole society, 
and its safe, uninterrupted functioning directly affects the economic, social 
and image potential of society and the state. Changes for the better in the work 
of the railway are expected not only by our partners, but also by civil society, 
national business, industrialists, the military-industrial complex and ordinary 
consumers of transport services. Thus, it is necessary to really minimize 
corruption risks and improve the situation in the railway transport in this period. 
Thus, the most effective way to prevent corruption is to eliminate the causes 
and conditions that give rise to it and contribute to its existence.

Вступ. Акціонерне товариство «Українська 
залізниця» – національний перевізник вантажів 
і пасажирів, фундаментальний елемент системи 
національної безпеки країни, яка повинна проти-
стояти внутрішнім і зовнішнім загрозам, надійно 
підтримувати життєзабезпечення держави.

Дослідженням окремих аспектів корупцій-
них проявів на залізничному транспорті при-

свячені праці таких вчених, як В. Дикань, 
В. Доценко, М. Данько, О. Чередниченко, О. Кни-
женко, З. Кісіль та ін. Однак фундаментальному 
вивченню всього спектру причин виникнення 
та існування корупційних ризиків на залізниці 
та розробці рекомендацій щодо їх усунення, на 
нашу думку, приділялося недостатньо уваги, чому 
сприяли «закритість» залізничного транспорту, 
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складні технологічні та інші процеси функціону-
вання залізниці, певна залежність відомчої науки 
від практиків-залізничників.

Метою роботи є виділення окремих чинників 
(насамперед економічних та управлінських), які 
негативно впливають на стан функціонування 
підприємств залізничного транспорту, пошук 
шляхів (напрямів) мінімізації корупційних про-
явів на підприємствах залізничного комплексу 
України; доведення до вищих посадових осіб 
виконавчої влади доцільності запровадження діє-
вого механізму антикорупційного менеджменту 
з метою подолання вищевказаного негативного 
явища; аргументація ефективності запровадження 
у боротьбі з корупцією адміністративних (управ-
лінських) підходів; використання системи управ-
ління корупційними ризиками.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Свою господарську діяльність Акціонерне товари-
ство «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця») 
розпочало 1 грудня 2015 р. Сьогодні «Укрзаліз-
ниця» – це сучасне транспортне підприємство, 
що має розгалужену мережу залізничних шляхів, 
загальна експлуатаційна довжина яких складає 
понад 22 тис. кілометрів. Товариство є право-
наступником усіх прав і обов’язків Державної 
адміністрації залізничного транспорту України, 
а також підвідомчих підприємств і закладів, що 
мали статус окремих юридичних осіб. У спадок 
«Укрзалізниці» залишилася велика кількість мате-
ріальних активів, значний фінансовий і людський 
ресурс. Нині компанія забезпечує 82% вантаж-
них і майже 50% пасажирських перевезень, які 
здійснюються усіма видами транспорту в країні 
(наприклад, вартість проїзду в приміському спо-
лученні є найдешевшою). За обсягами вантажних 
перевезень українська залізниця займає четверте 
місце на Євразійському континенті, поступаю-
чись лише залізницям Китаю, Росії та Індії [2].

Нині АТ «Укрзалізниця» працює за умов кри-
зових явищ, які зумовлені як зовнішнім, так 
і внутрішнім негативним впливом, що вима-
гає ретельно виваженого підходу до прийняття 
управлінських рішень щодо функціонування 
товариства. У суспільстві з позитивом і надією 
сприймаються інфраструктурні проекти та нама-
гання розбудови об’єктів критичної інфраструк-
тури (маємо на увазі насамперед залізничний 
транспорт, послугами якого користуються пере-
важна більшість фізичних і юридичних осіб). 
Запит громадян на покращення якості, доступ-
ності та надійності функціонування залізничного 
транспорту країни є дуже високим. Розуміючи 
це, урядовці та керівництво транспортної галузі 
протягом багатьох років розробляли та презенту-
вали значну кількість проектів із реформування 
та покращення стану галузі. Водночас, на жаль, 

більшість новаторських проектів залишається 
саме проектами та не втілюються в життя, а окремі 
позитивні досягнення у сфері залізничної інфра-
структури не можна вважати системними.

На нашу думку, однією з основних причин, 
що негативно впливають на стан функціонування 
об’єктів залізничної інфраструктури, є корупція 
та проблеми управлінського характеру. Коруп-
ція – одне з найнебезпечніших для суспільства 
та держави явищ, яке підриває авторитет дер-
жавного апарату, дискредитує його діяльність, 
руйнує основні принципи, на котрі спирається 
будь-яка сучасна демократична держава. Коруп-
ція призводить до того, що посадовці переста-
ють виконувати своє основне завдання – служити 
народові, суспільству, забезпечувати реалізацію 
конституційних прав громадян. Проблема подо-
лання корупції в Україні втратила суто юридич-
ний аспект і перетворилася на найсерйознішу 
проблему, яка суттєво погіршує економічне стано-
вище нашої держави та її політичний імідж у світі. 
Немає сумніву, що корупція в Україні загрожує 
національній безпеці, існуванню України як дер-
жави взагалі.

За оцінками фахівців із протидії корупції, це 
негативне явище проникло до всіх ланок заліз-
ничної інфраструктури, але саме в середовищі 
управління компанії, де приймаються стратегічні 
рішення фінансового, кадрового, адміністратив-
ного характеру, корупційні явища досягли кри-
тичного рівня. Корумповані відносини дедалі 
активніше витісняють правові, етичні взаємини 
між співробітниками, з аномалії поступово пере-
творюються на норму поведінки. Щороку втрати 
від корупційних дій в АТ «Українська залізниця» 
становлять від 10 до 15 млрд грн. В «Укрзаліз-
ниці» сьогодні немає помітних зрушень у боротьбі 
з корупцією, а прийнята антикорупційна програма 
фактично не виконується. Про це заявив екс-мі-
ністр інфраструктури України Володимир Омелян 
ще під час своєї каденції [1].

Водночас, незважаючи на офіційні заяви, 
наміри менеджменту управлінської ланки щодо 
зниження рівня корупційних ризиків на об’єктах 
транспортної інфраструктури так і залишаються 
нереалізованими або реалізуються безсистемно 
та вибірково. Автор вбачає пряму залежність рівня 
корупції на об’єктах залізниці та рівня їх захище-
ності від негативного впливу вищезгаданих вну-
трішніх і зовнішніх факторів (ризиків). Тобто на 
безпечність функціонування залізничних підпри-
ємств (установ) безпосередньо впливають коруп-
ційні дії її керівників і менеджменту.

На нашу думку, під корупційними ризиками 
розуміються нормативно-правові, адміністра-
тивні, організаційні, а також інші фактори (чин-
ники, умови) у діяльності посадових осіб під-
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приємства, що сприяють або можуть сприяти 
вчиненню корупційних правопорушень і правопо-
рушень, пов’язаних із корупцією. Робота з коруп-
ційними ризиками на підприємстві (установі) має 
бути побудована в такій послідовності:

– ідентифікація корупційних ризиків;
– оцінка корупційних ризиків;
– управління корупційними ризиками;
– розробка антикорупційних програм і планів, 

а також контроль за їх реалізацією.
Корупційні прояви на об’єктах залізничної 

інфраструктури виражаються через:
– нецільове та неефективне використання 

коштів, у т. ч. бюджетних, передбачених на потреби 
об’єктів критичної інфраструктури (наприклад, 
закупівля недоброякісних паливно-мастильних 
матеріалів, харчів, обмундирування, обладнання, 
використання для ремонтно-відновлювальних 
і регламентних робіт контрафактних запчастин, 
вузлів і механізмів, створення різних «надбудов» 
у вигляді додаткових керівних ланок із завищеним 
бюджетом їх фінансування і т. ін.);

– сумнівні дії посадових осіб об’єктів заліз-
ничної інфраструктури у процесі здійснення 
господарської, фінансово-економічної, управ-
лінської та адміністративної діяльності (напри-
клад, закупівля відновленої та модернізованої, 
вживаної техніки й обладнання з подальшою 
передачею користувачам під виглядом нової чи 
новоствореної);

– маніпуляції з вибором пріоритетних напря-
мів розвитку чи розбудови, об’єктів залізничної 
інфраструктури (наприклад, закупівля непотріб-
ної техніки замість дійсно необхідних типів локо-
мотивів чи рухомого складу);

– розробка та виробництво недосконалої тех-
ніки за застарілими технологіями, втілення друго-
рядних проектів як пріоритетних;

– призначення на керівні, управлінські ланки 
некомпетентних осіб, викликане впливом таких 
факторів, як «кумівство», «політична доціль-
ність», «квотний принцип» і т. ін.;

– ігнорування висновків і думки профільних 
вчених-залізничників із питань подальшого роз-
витку галузі, окремих стратегічних питань;

– прийняття рішень під впливом та в інтересах 
представників окремих фінансово-промислових 
груп, у т. ч. іноземних, котрі негативно впливають 
на розбудову та функціонування об’єктів критич-
ної інфраструктури;

– популізм, прийняття програм, стратегій, кон-
цепцій, які неможливо реалізувати на практиці 
та складники яких не впливають позитивно на 
діяльність транспортного комплексу;

– поспішне, без наукового обґрунтування 
реформування галузі, насамперед шляхом скоро-
чення активів (і не тільки непрофільних), «роз-

дріблення» підприємств, їх ліквідації та центра-
лізації цілих напрямів (служб), внаслідок чого 
втрачається керованість і контроль за галуззю.

У дослідженні автор не ставить за мету розгляд 
традиційних заходів (способів) протидії коруп-
ції. Він звертає увагу на пріоритетність запрова-
дження економічних та управлінських механіз-
мів для мінімізації корупції на залізниці, а саме 
доцільності впровадження системи антикоруп-
ційного менеджменту. Антикорупційний менедж-
мент – це такий вид організаційно-управлінської 
діяльності, який передбачає управління ресур-
сами (фінансовими, матеріальними та ін.) під-
приємства чи організації, управління персоналом, 
спрямоване на створення в державній структурі 
системи запобігання і протидії корупції та усу-
нення причин їх виникнення.

Окремі першочергові дії в цьому напрямі 
в «Укрзалізниці» дійсно було розпочато ще 
в 2016 р. Так, у структурі ПАТ «Укрзалізниця» 
рішенням правління було створено виокремле-
ний підрозділ – Комплаєнс офіс, підпорядкований 
безпосередньо правлінню. Цим рішенням було 
передбачено, що саме цей департамент відпо-
відає за ідентифікацію, управління та контроль 
ризиків відповідності ділової практики. За допо-
могою вказаного підрозділу «Укрзалізниця» має 
боротися з усіма можливими проявами корупції 
та шахрайства серед своїх співробітників і підряд-
ників. Зрозуміло, що, не маючи законодавчо закрі-
плених правових повноважень, ця робота повинна 
базуватися на принципах профілактики корупцій-
них проявів, роботи на упередження насамперед 
за допомогою інструментарію антикорупційного 
менеджменту та впровадження міжнародних 
стандартів внутрішнього контролю. Для роботи 
над створенням Комплаєнс офісу було запрошено 
міжнародного експерта Карстена Манке (Carsten 
Mahnke), який був радником міністра інфраструк-
тури. Пан Монк має більш ніж 20-річний досвід 
роботи як юрист-міжнародник, 14 років міжнарод-
ного досвіду у сфері консультування державних 
органів і установ із правових питань і створення 
інституцій, зокрема щодо запобігання та боротьби 
з корупцією на високому рівні. З огляду на важ-
ливість залізниці для всієї економіки країни заяв-
лена мета Комплаєнс офісу – перетворити «Укрза-
лізницю» на флагман прозорості та відповідності 
кращим антикорупційним практикам. Але прак-
тика довела, що залучення іноземних фахівців до 
процесу керування галуззю чи окремими підпри-
ємствами не є запорукою успіху. Навпаки, інколи 
це призводить до протилежного результату.

До речі, одним із заходів із попередження 
корупційних проявів вважається підвищення 
зарплати керівникам, членам наглядової ради 
та членам правління (більшість із яких є іно-
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земцями), але реальних результатів у боротьбі 
з корупцією таким чином також не досягнуто. 
На нашу думку, економічно необґрунтовані 
зарплати вищенаведених категорій слід вважати 
«легалізованою корупцією».

Ще одне питання, на яке необхідно звернути 
увагу в контексті спроб із боку вищого менедж-
менту товариства уникнути корупційних проявів, 
є ігнорування виконання власних нормативних 
актів і програм дій з цієї тематики. Так, наглядова 
рада і АТ «Укрзалізниця» розробили та наказом 
товариства № 577 від 10 вересня 2019 р. затвер-
дили Політику запобігання та протидії корупції 
та інших заходів, стандартів і процедур, передба-
чених Антикорупційною програмою «Укрзаліз-
ниці» [2]. Основна мета Політики – нормативно 
визначити й закріпити принципи та стандарти 
щодо запобігання та протидії корупції в діяль-
ність товариства. Але і це не допомогло суттєво 
подолати корупцію на залізниці. Підтвердженням 
вищенаведеного є те, що в 2018 р. Національне 
агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 
внесло припис в.о. голови правління публіч-
ного акціонерного товариства «Українська заліз-
ниця» Євгену Кравцову за результатами прове-
деної позапланової перевірки дотримання вимог 
закону «Про запобігання корупції» [3]. Згідно 
з нормами вказаного закону керівник, засновники 
(учасники) юридичної особи забезпечують регу-
лярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності 
та здійснюють відповідні антикорупційні заходи. 
Подібне положення прописане в антикорупційній 
програмі ПАТ «Укрзалізниця», але не виконува-
лося. Та взагалі, серед іншого, не введення три-
валий час окремої посади відповідно до вимог 
ч. 5 ст. 62 Закону особи, відповідальної за реалі-
зацію антикорупційної програми (згідно із зако-
ном – Уповноважений), не призначення на цю 
посаду особи, яка б могла займатися виключно 
питаннями запобігання корупції в ПАТ «Укрзаліз-
ниця» теж свідчить про «гальмування» заходів із 
боротьби з корупцією в «Укрзалізниці».

Тобто розробка програм, концепцій, стратегій, 
видання наказів, залучення іноземних фахівців 
не дало очікуваного результату, а механізми стри-
мування різних порушень і відхилень від норм, 
що використовувалися раніше, було відкинуто 
взагалі або було заявлено про їх невідповідність 
сучасним процесам чи стандартам із мінімізації 
корупційних ризиків.

Так, слід зазначити, що на залізниці ефек-
тивно працювала система кадрового підбору як 
співробітників, так і керівників. Активно вико-
ристовувалася практика заохочень працівників, 
не тільки керівної ланки, а й узагалі працівників 
всіх категорій залізничників, і це також дозво-
ляло певним чином знизити корупційні ризики. 

Нині це нівельовано. Кадри є основним ресур-
сом підприємства, що визначає насамперед 
успіх його діяльності. А тому відбір кадрів – це 
одна з найважливіших управлінських функцій, 
яка визначає подальшу долю підприємства, без 
якої неможливо реалізувати інші функції управ-
ління. Відбір кадрів – це процедура виділення 
кандидатів із загальної кількості претендентів 
на вакантну посаду, диференціації кандидатів за 
ступенем їх відповідності майбутній діяльності 
та прийняття рішення про придатність або від-
від кандидатів. Варто відзначити, що система 
відбору керівного складу, а також працівників 
товариства повинна бути відкритою. Обов’яз-
ковим критерієм відбору кадрів повинна бути 
наявність у претендентів на посаду спеціальних 
знань, умінь, здібностей, досвіду роботи у від-
повідній сфері, високі морально-етичні якості. 
У минуле повинно відійти практика формування 
кадрової політики за принципом формування 
керівної ланки «членами нової команди однодум-
ців» з повною заміною попередників. На нашу 
думку, також доцільно відмовитися від втручання 
в кадрову політику зовнішніх суб’єктів і не кори-
стуватися «політичною доцільністю».

Висновки з дослідження. Запропонована 
модель протидії (попередження) чи виявлення 
корупції на залізниці є неефективною та не захи-
щає за сучасних умов соціально-економічних 
перетворень від негативного впливу зовнішніх 
і внутрішніх факторів.

Для виправлення ситуації, її «оздоровлення» 
необхідно втілити такі першочергові дії:

– потрібна політична воля вищого керів-
ництва державних інституцій щодо реального 
перетворення та позбавлення зовнішнього 
впливу на керівників галузі та менеджмент  
(здоровий протекціонізм);

– професійний, неупереджувальний підхід 
до підбору кадрів (насамперед менеджменту 
та керівників), їх «здорова» мотивація, розу-
міння важливості за доручену справу, почуття  
корпоративності;

– прозорість у роботі та керуванні (управлінні) 
об’єктами залізничної інфраструктури, організо-
вана система відбору на посади, які перебувають 
у зонах корупційного ризику.

Автор, спираючись на думку практиків 
(залізничників, правоохоронців, науковців), 
вважає, що основним інструментом боротьби 
з корупцією є не правоохоронні органи, які лише 
усувають наслідки корупції, а саме дії з попере-
дження корупційних проявів (ризиків). Це мож-
ливо здійснювати лише шляхом прийняття кон-
кретних управлінських рішень, впровадження 
в дію системи антикорупційного менеджменту, 
який передбачає управління корупційними 
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ризиками – визначення та відбір найбільш 
ефективних заходів протидії та запобігання 
корупційним правопорушенням на підприєм-
стві. Держава повинна заохочувати позитивну 
поведінку посадовців так, щоб їм було вигідно 
працювати чесно й ефективно. Конкурси на 
заміщення вакантних посад повинні бути не 

формальною фінальною частиною призна-
чення посадової особи чи керівника, а інстру-
ментом ефективного пошуку висококласних 
спеціалістів, мотивованих на реальні зміни 
та покращення діяльності товариства, здатних 
на прийняття виважених рішень і нетерпимих 
до корупційних проявів.
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Система протидії корупції в Україні: теоретичний і прикладний аспекти

Трепак В. М.
Львів, Україна
victorvictor123@meta.ua

Стаття присвячена аналізу та характеристиці теоретичних і прикладних 
аспектів системи протидії корупції в Україні, а також виробленню 
пропозицій щодо її побудови. Вказано визначення системи протидії 
корупції в Україні, її складників і показників ефективності. 
Охарактеризовано різні теоретичні підходи до розуміння системи 
протидії корупції, елементів антикорупційної політики держави, 
розглянуто особливості їх функціонування та впровадження. 
Зазначено, що саме після доктринального, нормативного 
та загальносуспільного узгодження об’єкта, мети і часових проміжків 
контролю за протидією корупції в Україні можливо переходити 
до наступних етапів антикорупційної діяльності. Якісна система 
протидії корупції обов’язково має включати в себе: а) систему заходів 
запобігання корупції через усунення її суб’єктивних (внутрішніх) 
причин; б) систему заходів запобігання корупції через усунення її 
об’єктивних (зовнішніх) причин переважно соціально-економічного 
характеру; в) усунення умов (ускладнення можливостей) вчинення 
корупційних правопорушень, їх попередження; г) виявлення вчинених 
корупційних правопорушень, корупційних мереж, організованих 
злочинних схем і груп; ґ) притягнення винних у вчиненні корупційних 
злочинів та інших корупційних діянь до кримінальної, цивільної, 
дисциплінарної та адміністративної відповідальності. Відзначається, 
що якісна протидія корупції полягає також у реалізації різних 
соціальних і просвітницьких заходів – покращенні освіти, вихованні 
громадян у дусі нетерпимості до корупційних проявів, підвищенні 
правосвідомості, закладенні належного антикримінального 
ідеологічного фундаменту у суспільстві, подоланні правового 
нігілізму тощо, тобто способи протидії корупції орієнтовані на 
запобігання виникнення мотиву або стану потенційної готовності 
особи вчиняти корупційне діяння. У статті аналізуються шляхи 
розвитку кримінологічної науки щодо формування ефективних 
і якісних методів і засобів протидії корупційним проявам з огляду на 
стан корупції в Україні. Відзначається необхідність кримінологічної 
науки та практики зосередитися на короткострокових завданнях, що 
даватимуть вимірювані та швидкі результати, зокрема на запобіганні 
корупції шляхом усунення можливостей для вчинення корупційних 
діянь. Стаття містить рекомендації наукового, організаційного, 
правового й ідеологічного характеру, спрямовані на протидію корупції, 
покращення державної антикорупційної політики в Україні, а також 
вжиття заходів практичного характеру для побудови якісної системи 
протидії корупції в Україні.
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Anti-corruption system in Ukraine: theoretical and practical application aspects

Trepak V. M.
Lviv, Ukraine
victorvictor123@meta.ua

The article is devoted to the analysis and characterization of theoretical 
and applied aspects of the anti-corruption system in Ukraine, as well as the search 
of suggestions of its development. It is noted definition of the anti-corruption 
system in Ukraine, its components and stated indicators of its efficiency. It is 
considered various theoretical approaches of understanding the anti-corruption 
system; it is also described elements of anti-corruption policy of the state, 
the peculiarities of their functioning and implementation. It is noted that it is 
possible to move to the next stages of anti-corruption activities, only when 
there is agreed of the doctrinal, normative and public coordination between 
different anti-corruption subjects of the object, purpose and time intervals 
of control over the process of combating corruption in Ukraine. It is proposed 
that a quality anti-corruption system must include: a) a system of measures to 
prevent corruption by eliminating its subjective (internal) causes; b) a system 
of measures to prevent corruption by eliminating its objective (external) causes, 
mainly of a socio-economic nature; c) elimination of conditions (complication 
of opportunities) of committing corruption offenses, also their prevention;  
d) detection of committed corruption offenses, corruption networks, organized 
criminal schemes and groups; e) bringing those guilty of corruption and other 
acts of corruption to criminal, civil, disciplinary and administrative liability. 
It is noted that efficient anti-corruption includes implementation of various 
social and educational measures - improving education system, educating 
citizens in the spirit of intolerance to corruption, raising legal awareness, 
laying a proper anti-criminal ideological foundation in society, overcoming 
legal nihilism, etc. Those are ways to combat corruption that are focused on 
preventing the emergence of a motive or a state of potential readiness of a person 
to commit an act of corruption. The article analyzes the ways of development 
of criminological science on the formation of effective methods and means 
of combating corruption, considering specific features of corruption in Ukraine. 
It is mentioned that criminology science and practice has to focus on short-
term tasks that will produce measurable and rapid results, in particular on 
preventing corruption by eliminating opportunities for corruption. The article 
contains recommendations of scientific, organizational, legal and ideological 
nature aimed at combating corruption, improving the state anti-corruption 
policy in Ukraine, as well as taking practical measures to build a quality  
anti-corruption system in Ukraine.

Вступ. Розглядаючи корупційну мапу світу, 
неодмінно задумаєшся, чим зумовлені всеохоп-
ний рівень корупції в одних державах і її прак-
тична відсутність в інших, на перший погляд, 
схожих за основними параметрами: формою дер-
жавного ладу чи політичного режиму, системою 
господарювання, забезпеченістю природними 
та людськими ресурсами.

Численні рейтинги щороку фіксують, що 
Україна постійно посідає неприйнятно низьке 
місце серед держав світу за рівнем корупції поряд 
із такими країнами, як Киргизстан, Азербай-
джан і Джибуті [1]. Тож варто погодитися нехай 

і з різкою, але правдивою оцінкою, що українська 
корупція стала «не просто раковою пухлиною 
на тілі суспільства, а й одним із чорних брендів 
України у світі» [2].

Відсутність корупції в певному соціумі – це 
орієнтир, що визначає напрям руху антикоруп-
ційних зусиль і дає можливість досягати про-
міжні цілі, це ідеальний абсолют, якого потрібно 
прагнути, але неможливо досягти. Звичайно, для 
широкого загалу метою протидії корупції в Україні 
може бути проголошено її остаточне викорінення, 
але тільки для легшого залучення в антикоруп-
ційну активність якомога більшої кількості осіб. 
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Адже інший підхід до мети може зменшити інте-
рес потенційних суб’єктів протидії корупції, не 
забезпечуючи належної мотиваційної складової 
частини, необхідної під час виконання настільки 
важливого для існування і розвитку держави 
завдання. Проте у кримінологічному аспекті мета 
процесу протидії корупції інша, зокрема її мінімі-
зація до суспільного прийнятного рівня.

М. Мельник із цього приводу цілком слушно 
зазначає, що корупція як соціальне явище не 
може бути викорінена (ліквідована) в якійсь 
окремій державі чи на якомусь конкретному 
етапі розвитку соціально-політичної системи 
[3, c. 5]. Отже, протидія корупції – процес пер-
манентний, спершу спрямований на досягнення 
зазначеної мети, а потім – на стримування 
зростання рівня корупції, недопущення його 
виходу за допустимі межі. Крім того, важливо 
не підміняти мету процесом, що нерідко зустрі-
чається в сучасній теорії та практиці.

Різні теоретичні та прикладні аспекти про-
тидії корупції відображені у великій кількості 
наукових робіт, зокрема таких правознавців, як 
Л.І. Аркуша, П.П. Андрушко, Л.В. Багрій-Шах-
матов, В.І. Борисов, А.М. Бойко, В.В. Василевич, 
В.О. Глушков, В.В. Голіна, Н.О. Гуторова, В.К. Гри-
щук, І.М. Даньшин, О.О. Дудоров, Є.В. Додін, 
О.М. Джужа, В.М. Дрьомін, В.А. Завгородній, 
З.А. Загиней, А.П. Закалюк, В.С. Зеленецький, 
А.Ф. Зелінський, О.Г. Кальман, О.О. Кваша, 
В.М. Киричко, О.М. Костенко, О.Г. Кулик, 
В.О. Навроцький, В.І. Осадчий, А.В. Савченко, 
Є.Л. Стрельцов, В.Я. Тацій, В.О. Туляков, 
П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, В.І. Шакун, О.В. Шев-
ченко, Н.М. Ярмиш та ін.

Натомість питання розроблення ефективних 
та орієнтованих на практичне застосування форм 
і способів протидії корупції, які поряд із суб’єк-
тами можуть формувати систему протидії коруп-
ції в Україні, не є достатньо розробленими. Отже, 
метою цієї статті є спроба аналізу та характери-
стики теоретичних і прикладних аспектів системи 
протидії корупції в Україні, а також вироблення 
пропозицій щодо її побудови.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для аналізу питання системи протидії корупції 
в Україні треба концентровано зазначити: наша 
національна проблема – корупція; спільна мета – 
її максимальна мінімізація; ця мета досягається 
у процесі протидії корупції: у конкретних формах, 
визначеними суб’єктами і способами. Поєднання 
цих суб’єктів у спільній діяльності для досяг-
нення зазначеної мети усім наявним набором спо-
собів і в різних формах, власне, й утворює цілісну 
систему протидії корупції в Україні.

У контексті системи протидії корупції В. Дрьо-
мін звертає увагу на те, що найбільших успіхів 

у цій царині досягають ті країни, у яких здійсню-
ються взаємопов’язані інституційні, правові, еко-
номічні, культурологічні та політичні заходи, які 
дозволяють контролювати і впливати на криміно-
генну ситуацію. Проте у країнах перехідного еко-
номічного типу із низьким матеріальним рівнем 
життя боротьба з корупцією передбачає вибір прі-
оритетів [4, c. 27]. Це дуже важливе застереження, 
яке має виключати механічне копіювання зару-
біжних доктрин і теорій. Абсолютно зрозуміло, 
що для вітчизняних реалій зарубіжний досвід 
складає лише невелику частину матеріалу, необ-
хідного при врахуванні узгодження національної 
антикорупційної стратегії, яка потребує унікаль-
ного й особливо творчого підходу.

Відповідно, Україні потрібен такий самий 
унікальний порядок правового регулювання про-
тидії корупції, який виражається в особливому 
поєднанні таких юридичних засобів, як превен-
тивні антикорупційні механізми, правила щодо 
усунення наслідків корупційних правопорушень, 
система підстав відповідальності за корупційні 
правопорушення і правопорушення, пов’язані 
з корупцією, ступінь суворості правових наслідків 
цих правопорушень із метою ефективної протидії 
корупції [5, c. 157–158].

Адже неправильний розподіл ресурсів і визна-
чення пріоритетів у протидії корупції може при-
звести до протилежних наслідків. Тому, до при-
кладу, Г. Беккер і робить висновок, що підвищення 
ефективності протидії злочинності (у т. ч. коруп-
ційній) має базуватися на правилі рівномірного 
розподілу ресурсів, якими володіє суспільство 
та держава [6, c. 43–45].

Світовий досвід протидії корупції показує, що 
ефективність будь-яких антикорупційних механіз-
мів залежить передусім від системності, обґрунто-
ваності та прозорості базових положень [7, c. 91]. 
Отже, корупція як системна проблема потребує 
системних підходів до протидії, які полягають 
в узгоджених діях трьох секторів суспільства: влади, 
бізнесу та громадянського суспільства [8, c. 13].

Сьогодні з огляду на примножений досвід 
заходи з активної протидії корупції найчастіше 
поділяють на дві групи. До першої відносять 
заходи з посилення боротьби з корупційними 
проявами, до другої – з тими проявами, що ство-
рюють інституційні передумови, котрі живлять 
корупцію, тобто з ознаками потенційної корупції, 
із чиновником, який за певних умов може пере-
творитися на корупціонера. Саме тому у євро-
пейській практиці стратегія системного усунення 
причин корупції орієнтована як на протидію 
корупціонерам, так і на усунення причин та умов, 
що живлять цей феномен [9, c. 40].

Заслуговує на підтримку підхід, за яким нова 
модель кримінально-правової протидії корупції 
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повинна будуватися за принципом «багатору-
біжності», коли кримінально-правові заборони 
будуть реалізовуватися не тільки щодо конкрет-
них корупційних діянь (основний рубіж), а й щодо 
поведінки, яка ще не є корупційним діянням, але 
формує визначений корупційний ризик, наявність 
якого вже є суспільно небезпечним (попередній 
рубіж), а також щодо подальших об’єктивних 
виявів вчинених у минулому актів корупції, що 
залишилися латентними (завершальний рубіж) 
[10, c. 207].

Існує погляд, згідно з яким системоутво-
рюючою підставою антикорупційної політики 
за сучасних умов має стати активна і постійна 
протидія корупції, заснована на трьох базових 
стратегіях: стратегії-усвідомлення, що полягає 
в загальному аналізі ситуації та виробленні анти-
корупційної стратегії; антикорупційній громадян-
ській освіті; побудові антикорупційних коаліцій; 
вільному доступі до інформації та незалежних 
ЗМІ; розробленні та впровадженні антикорупцій-
них освітньо-просвітницьких програм і кампаній; 
стратегії-попередження, мета якої – формування 
транспарентності органів влади; активне залу-
чення інститутів громадянського суспільства до 
діяльності щодо запобігання корупції; зменшення 
втручання держави у суспільні відносини; при-
йняття кодексів етики для чиновників, підприєм-
ців; зниження адміністративних бар’єрів; стра-
тегії-запобігання, що передбачає формування 
сильної та незалежної судової влади; неухильне 
виконання закону; громадську експертизу законо-
давства на предмет наявності корупційної скла-
дової частини; доступність правової допомоги 
та захисту для громадян [8, c. 13].

Розглядаючи корупцію як системне багатоа-
спектне соціально-політичне явище, Є. Невмер-
жицький звертає увагу на вироблення такого 
підходу і до розроблення дієвих антикорупцій-
них механізмів. Посилення лише кримінальної 
та адміністративної відповідальності за коруп-
ційні діяння не вирішує цю проблему. В основу 
антикорупційних заходів слід покласти такі 
принципи: визнання суспільної небезпеки коруп-
ції; невідворотність відповідальності за скоєні 
корупційні діяння; недопустимість злиття влади 
і бізнесу; неприпустимість прийняття норматив-
них актів, які допускають неоднозначне тлума-
чення; пріоритет превентивних заходів боротьби 
з корупцією; усунення монополії при прийнятті 
рішень [11, c. 28].

С. Рогульський помітив, що існують дві 
групи вчених, які мають протилежні погляди на 
вибір методу боротьби з корупцією. Прихиль-
ники першої групи стверджують, що боротися 
з корупцією необхідно найперше через втілення 
в життя економічних і соціальних реформ, тобто 

створити умови, за яких особи, які є потенцій-
ними корупціонерами, стримуються від вчинення 
діянь, через те, що вони більш зацікавлені не 
вчиняти протиправне діяння, ніж вчиняти його. 
Ці автори на перше місце висувають економічні 
методи боротьби з корупцією, які зазвичай зво-
дяться до усунення передумов, що спричиняють 
виникнення корупції. Але, як вважають вчені, 
котрі належать до другої умовної групи, в державі 
склалася така ситуація, коли необхідно зупинити 
подальше поширення корупції, оскільки ступінь 
враження державного апарату корупцією загрожує 
існуванню демократичного устрою в державі. Тому 
саме через застосування адміністративного методу, 
у розумінні його як управлінського, можливе 
зупинення темпів росту корупції [12, c. 13–14].

О. Костенко обґрунтовує необхідність запрова-
дження культурно-репресивної концепції проти-
дії корупції. Основна ідея цієї концепції полягає 
в такому: 1) радикальним засобом протидії коруп-
ції є людський чинник, а саме антикорупційна 
(зокрема правова та моральна) культура грома-
дян; 2) антикорупційне законодавство й антико-
рупційні інституції (зокрема органи антикоруп-
ційної юстиції, уповноважені протидіяти корупції 
репресивними методами) – це лише інструменти, 
ефективність використання яких залежить від 
стану зазначеного людського чинника. З огляду 
на це антикорупційна політика в Україні має 
ґрунтуватися на формулі: культура плюс репресія 
[13, c. 12].

Далі вчений продовжує, що основною 
помилкою антикорупційної політики в Україні 
є плекання ілюзії, начебто ефективно протидіяти 
корупції можна шляхом волюнтаристського мані-
пулювання антикорупційними інструментами 
за повного ігнорування заходів, спрямованих на 
розвиток антикорупційного потенціалу людського 
чинника, зокрема антикорупційної (правової 
та моральної) культури громадян [13, c. 13].

Отже, тільки після доктринального, норматив-
ного та загальносуспільного узгодження об’єкта, 
мети і часових проміжків контролю за проти-
дією корупції в Україні можливо переходити до 
наступних етапів процесу. Звичайно, цей висно-
вок не може трактуватися як такий, що вказує на 
необхідність зупинення поточних заходів у вказа-
ній сфері, які уже здійснюються. Під наступними 
етапами процесу мається на увазі лише перехід 
від формально-декларативної до якісної протидії 
корупції, а така обов’язково має включати в себе:

а) в частині запобігання корупції через усу-
нення її суб’єктивних (внутрішніх) причин:

- формування (спонукання до виникнення) 
політичної волі на протидію корупції у двох визна-
чальних суб’єктів: українського народу (суспіль-
ства) та керівництва держави;
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- підвищення правової культури громадян, 
просвіти, освіти та ін. (фактично йдеться про 
паралельні процеси усунення суб’єктивних при-
чин корупції у двох комплексних носіїв влади: 
держави (через формування політичної волі) 
та суспільства (через підвищення правової (анти-
корупційної) культури);

б) у частині запобігання корупції через усунення 
її об’єктивних (зовнішніх) причин переважно 
соціально-економічного характеру: бідності, без-
робіття, відсутності організаційно-матеріального 
забезпечення органів публічної влади тощо;

в) усунення умов (ускладнення можливо-
стей) вчинення корупційних правопорушень, їх  
попередження;

г) виявлення вчинених корупційних правопо-
рушень, корупційних мереж, організованих зло-
чинних схем і груп;

ґ) притягнення винних у вчиненні корупційних 
злочинів та інших корупційних діянь до кримі-
нальної, цивільної, дисциплінарної та адміністра-
тивної відповідальності.

Особливу роль у подоланні корупційних 
проявів відіграє освіта та виховання громадян, 
спрямовані на формування в них впевненості 
у майбутньому. Наприклад, у Сінгапурі до служби 
у Збройних Силах призивалися найрозумніші сту-
денти за 8-річним контрактом. За цей період вони 
навчалися 2–3 рази за кордоном. Спочатку це 
було спеціальне навчання на військового фахівця, 
потім – штабне та командне навчання у Спо-
лучених Штатах або Великій Британії, а після 
того – курси ділового (МВА) або державного 
(МРА) адміністрування в Гарварді чи Стенфорді. 
Після 8-річного терміну служби офіцеру нада-
вався вибір: йти або в державне управління, або 
у приватну сферу, або ж лишатися на військовій 
службі. Таким чином було сформовано еліту, котра 
ввібрала в себе найкращі світові знання, військову 
дисципліну і працювала на державу [14, c. 147].

Примітно, що антикорупційна реформа 
в Україні, на думку 62% населення, уже визнається 
першочерговою та за важливістю випереджає 
навіть реформування сфери охорони здоров’я 
та соціального захисту. 51% українців вважає 
подолання корупції стратегічно необхідним для 
розвитку України у найближчі 10 років. Закор-
донні інвестори досі оцінюють силу впливу коруп-
ційних чинників на інвестиційний клімат як най-
вищу з показниками у 8,3 та 8,2 бали з 10 [15–17].

Але досі реформування в Україні значною 
мірою зводилося до оперування інституційними 
чинниками, тобто до маніпуляцій із законодав-
ством та адміністративними інструментами. Але 
ці чинники, образно кажучи, здатні впливати 
лише на крону, коріння «дерева» наших суспіль-
них проблем залишається ураженим. О. Костенко 

вважає, що саме соціальна культура громадян, 
яка включає в себе, зокрема, моральну культуру 
людини, – це і є той чинник, яким досі знева-
жали українські реформатори і який неодмінно 
має бути покладений в основу антикорупційного 
реформування в Україні. Ілюзію щодо можливо-
сті успішних інституційних (тобто законодавчих 
і адміністративних) реформ в Україні без вдо-
сконалення зазначеного «людського фактору», 
складовою частиною якого є моральна культура 
людини, необхідно подолати [18, c. 8].

Отже, успішна реалізація заходів протидії 
корупції неможлива без відповідного ідеологіч-
ного забезпечення. Йдеться насамперед про ство-
рення антикримінальної системи поглядів і ідей, 
здатної позитивно впливати на менталітет грома-
дян, діяльність партій і громадських організацій, 
суб’єктів політики і влади, сприяти формуванню 
в суспільстві стійкого неприйняття криміналь-
ної псевдокультури. Життєві сили суспільства 
повинні бути направлені на захист основних 
суспільних цінностей (громадянських, патріо-
тичних, сімейних тощо), а не на їх руйнування 
[19, c. 128].

Ефективність запобіжної діяльності корупції 
залежить від рівня правосвідомості особисто-
сті, організації превентивних заходів, які мають 
бути своєчасними, оперативними, переконливими 
і зрозумілими. Тільки належний рівень правової 
інформативності щодо чинного законодавства, 
його об’єктивності та справедливості формує 
правильне ставлення до його виконання, а відпо-
відно, відіграє неабияку роль у запобіганні зло-
чинності та правовому вихованні особистості 
[20, c. 192–193].

Описані вище варіанти способів протидії 
корупції орієнтовані на запобігання виникнення 
мотиву або стану потенційної готовності особи 
вчиняти корупційне діяння. Робота саме у цьому 
напрямі дає найкращі результати, але в україн-
ських реаліях імовірність їх швидкого досягнення 
не така вже й висока.

Зауважимо, що реалістичний погляд на україн-
ське суспільство та й, зрештою, на універсальну 
людську природу не вселяє певності у тому, що 
висока правова культура, суспільна свідомість, 
навіть за наявності сильної політичної волі, утри-
муватимуть потенційних суб’єктів корупційних 
правопорушень від неправомірної поведінки за 
умов економічних криз, суспільно-політичних 
потрясінь тощо.

Інакше кажучи, перед вітчизняною криміно-
логією сьогодні стоїть складний концептуальний 
вибір. Розвиватися з розрахунку на те, що об’єк-
тивні та суб’єктивні умови і причини корупції, 
на які ця наука має щонайбільше опосередко-
ваний вплив, будуть усунуті в майбутньому, або 
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ж, відмовившись від пріоритету надто загальної 
превенції та констатувавши поточний стан справ 
у цій сфері, пропонувати для практичного вті-
лення лише засоби для безпосереднього попере-
дження вчинення корупційних діянь (у спеціаль-
ній та індивідуальній формі).

Вважаємо більш продуктивним підхід, за яким 
сучасній кримінології не варто надмірно зосе-
реджуватися на описі довгострокових перспек-
тив усунення непрямих причин і умов корупції 
в Україні, а слід звернути увагу на короткострокові 
завдання, що даватимуть вимірювані та швидкі 
результати. Концентрація уваги тільки на склад-
них соціально-економічних умовах чи низькій 
правовій культурі в суспільстві є контрпродуктив-
ним підходом, який, хоча й заслуговує на повагу 
та розуміння, але має бути терміново змінений на 
чітку й орієнтовану на прикладне застосування 
наукову діяльність.

Звичайно, ця позиція не лише вимагатиме 
академічної активності, згуртованості та пра-
цездатності членів кримінологічної спільноти, 
але й потребуватиме широкої кооперації з пред-
ставниками інших юридичних (і не тільки) наук. 
Крім того, такий підхід стане зайвим доказом, що 
навіть за найскладніших умов юридична наука 
використовує усі свої можливості для перетво-
рення України в демократичну і правову державу, 
незалежну від корупції.

На підставі вищевикладеного можна зробити 
такі висновки:

– суспільно допустимим рівнем корупції в дер-
жаві може вважатися такий, за якого корупція: 
не є масовим, системним і організованим яви-
щем; не здійснює істотного впливу на соціальні, 
політичні, економічні, правові та інші процеси; 
відсутня на найвищому політичному рівні; не 
є функціональним елементом організованої зло-
чинності та не використовується для її (органі-
зованої злочинності) захисту; виявляється поо-
динокими (несистемними) випадками, особливо 
в судовій, правоохоронній та освітній сферах; 
вчиняється ситуативними (несистемними) пра-
вопорушниками. Рівень корупції можна вважати 
суспільно допустимим тоді, коли суспільство 
і держава є незалежними від корупції та не потер-
пають від неї;

– система протидії корупції в Україні скла-
дається з двох основних компонентів, а саме:  

1) форм і способів (засобів) протидії корупції;  
2) суб’єктів протидії корупції.

Формами протидії корупції є: 1) запобігання 
корупції, що поділяється на: а) запобігання коруп-
ції як комплексному явищу шляхом усунення 
об’єктивних і суб’єктивних причин та умов її 
існування (соціально-економічного, політичного, 
психологічного характеру); б) запобігання коруп-
ції шляхом усунення можливостей для вчинення 
корупційних діянь; 2) боротьба з корупцією, що 
поділяється на: а) виявлення (розкриття) фактів 
вчинення корупційних діянь і встановлення під-
озрюваних у їх вчиненні; б) притягнення вин-
них у вчиненні корупційних діянь до юридичної  
відповідальності.

Способи протидії корупції мають визначатися 
в межах кожної форми протидії з урахуванням 
виду корупції, її конкретного компоненту, що під-
лягає протидії, особливостей суб’єктів корупцій-
них діянь того чи іншого виду.

Суб’єктами протидії корупції є: а) держава 
(в особі органів публічної влади, насамперед 
антикорупційних); б) суспільство (в особі інсти-
тутів громадянського суспільства); в) громадяни 
України (в індивідуальних відносинах).

Усунення об’єктивних і суб’єктивних причин 
корупції потребує тривалого часу та залежить 
від численних непередбачуваних факторів. Тож 
надмірний акцент на цій частині системи проти-
дії корупції малоперспективний із погляду швид-
кого отримання результату. Акцент на останньому 
етапі протидії – виявленні (розкритті) корупцій-
них діянь і притягненні винних до відповідаль-
ності – найменш продуктивний через: 1) осо-
бливу латентність корупції як її невід’ємну якісну 
характеристику; 2) те, що корупційне діяння уже 
вчинене і завдало шкоди суспільству; 3) те, що на 
цьому етапі відбувається правове реагування на 
наслідок, а не на причини й умови, які спричиня-
ють корупцію.

Тому з урахуванням низької імовірності суттє-
вого зменшення причин корупції в короткостро-
ковій чи середньостроковій перспективі, а також 
через низький рівень потенційного розкриття 
корупційних діянь основна увага кримінологіч-
ної теорії та практики у сфері протидії корупції 
в Україні сьогодні має бути зосереджена на запо-
біганні корупції шляхом усунення можливостей 
для вчинення корупційних діянь.
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Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі розслідування 
заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем  

із залученням іноземців

Дерновий В. В.
Національна академія внутрішніх справ,  
пл. Солом’янська, 1, Київ, Україна
vitaliidernovii@gmail.com

У статті досліджено обставини, що підлягають встановленню на 
початковому етапі розслідування заволодіння чужим майном, вчиненого 
шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем 
із залученням іноземців. Дослідженням визначено три блоки обставин, 
що підлягають доказуванню під час розслідування заволодіння чужим 
майном, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм 
службовим становищем із залученням іноземців. Особливу увагу звернуто 
на такі обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі 
розслідування вказаного кримінального правопорушення, як: 1) подія 
кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини 
вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета 
вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої 
кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат. 
Визначено перелік країн, у яких найчастіше утримують службові особи 
грошові кошти, якими вони заволоділи шляхом зловживання своїм 
службовим становищем.
Висвітлено, що на початковому етапі розслідування кримінального 
провадження задля ефективного його проведення та надання правової 
оцінки усім учасникам вчинення заволодіння коштами з використанням 
іноземців необхідно провести аналіз та дослідити законодавства країн, 
у яких зареєстровані компанії, які фігурують у розслідуванні, та країн, 
у банківських установах яких відкриті рахунки цих компаній.
Висновками встановлено, що з’ясування обставин, які підлягають 
встановленню на початковому етапі розслідування такого виду кримінального 
правопорушення, є дуже відповідальною роботою правоохоронних органів 
України, адже від їх роботи залежить не лише доведення винуватості 
усіх причетних до цього злочину осіб, а і повернення усього викраденого 
майна у власність держави. Тому, орієнтуючись на досвід окремих країн, 
з метою вдосконалення наявних механізмів повернення активів, одержаних 
злочинним шляхом, потрібно внести зміни до законодавства нашої 
держави, чим запровадити правовий інститут стягнення в дохід держави 
необґрунтованих активів до закінчення кримінального провадження.
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Circumstances subject to identification at the initial stage of investigating the expropriation  
of property committed through power abuse with foreigners involved

Dernovyi V. V.
National Academy of Internal Affairs,  
Solomenska sq., 1, Kyiv, Ukraine
vitaliidernovii@gmail.com

Article is aimed to determine the circumstances subject to identification 
at the initial stage of investigating the expropriation of property, committed 
through power abuse with the involvement of foreigners. We have identified 
three categories of circumstances to be proved during the investigation 
of property expropriation committed through power abuse with the involvement 
of foreigners. Particular attention is paid to the following circumstances which 
are to be established at the initial stage of this criminal offense investigation: 
1) criminal offense (time, place, method and other circumstances 
of the criminal offense);
2) the fault of the accused on the commission of a criminal offense, its 
form, the motive and purpose of the criminal offense;
3) the type and amount of damage caused by a criminal offense, as well as 
the amount of procedural costs. The list of countries where officials most 
often keep the assets expropriated through power abuse is presented.
It is highlighted that at the initial stage of the criminal investigation, in 
order to conduct it effectively and provide a legal assessment to all persons 
involved in expropriation of funds with participation of foreigners, it is 
necessary to analyze and investigate the legislation of countries where 
companies under investigation are registered and countries whose banking 
institutions are used to open accounts for these companies.
In addition, it was emphasized that the accumulated experience of some 
foreign countries should be used to improve the existing mechanisms for 
the recovery of illegally obtained assets and national legislation to fully 
introduce the legal mechanism of unjustified assets recovery for the benefit 
of state prior to the  criminal proceedings completion.

Вступ. Розслідування кримінальних право-
порушень у сфері службової діяльності є досить 
складною категорією кримінальних правопо-
рушень для органів досудового розслідування, 
особливо якщо це відбувається відносно таких 
специфічних кримінальних правопорушень, які 
спрямовані на заволодіння чужим майном, вчи-
неного шляхом зловживання службовим ста-
новищем із залученням іноземців. На цей час 
маємо змогу спостерігати високий рівень коруп-
ції у вищих органах нашої держави. Без сумніву, 
цьому явищу потрібно протидіяти та усіма силами 
намагатися викорінити його із життя українського 
суспільства. Водночас це є складна та кропітка 
робота, якою займаються правоохоронні органи. 
Тому хочемо звернути увагу саме на обставини, 
що підлягають встановленню на початковому 
етапі розслідування заволодіння чужим майном, 
вчиненого шляхом зловживання службовим ста-
новищем із залученням іноземців.

Мета статті – визначити обставини, що підля-
гають встановленню на початковому етапі розслі-
дування заволодіння чужим майном, вчиненого 
шляхом зловживання службовим становищем із 
залученням іноземців.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Дослідженням питань щодо визначення 
обставин, що підлягають встановленню під час 
розслідування кримінальних правопорушень, 
які спрямовані на заволодіння чужим майном, 
вчиненого шляхом зловживання службовою 
особою своїм службовим становищем, займа-
лися такі науковці, як Ю.П. Аленін, С.А. Аль-
перт, В.Д. Арсеньєв, В.П. Бахін, Л.М. Білецька, 
Р.С. Бєлкін, Ю.М. Грошевий, А.Я. Дубінський, 
В.С. Зеленецький, М.І. Костін, М.В. Костиць-
кий, В.С. Кузьмічов, А.М. Ларін, В.К. Лисиченко, 
П.А. Лупинська, М.М. Михеєнко, В.В. Молдаван, 
В.Т. Нор, М.А. Погорецький, М.В. Салтевський, 
Н.В. Сибільова, С.В. Слінько, С.М. Стахівський, 
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М.С. Строгович, В.М. Тертишник, Ф.Н. Фатку-
лін, С.А. Шейфер, В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумило. 
Водночас залишається недослідженим питання 
обставин, що підлягають встановленню на почат-
ковому етапі розслідування заволодіння чужим 
майном, вчиненого шляхом зловживання служ-
бовою особою своїм службовим становищем із 
залученням іноземців. Саме залучення іноземців 
до вчинення такого виду злочину зумовлює засто-
сування інших процедур розслідування слідчим 
органу досудового розслідування.

Виклад основного матеріалу. Задля досяг-
нення вищевказаної мети для початку нам 
потрібно з’ясувати, яке ж місце у структурі кри-
міналістичної методики займають обставини, що 
підлягають встановленню під час розслідування 
кримінальних правопорушень.

Одні науковці схиляються до думки, що 
потрібно відмежовувати обставини, які підляга-
ють встановленню у кримінальному провадженні, 
від криміналістичної характеристики [1, с. 485]. 
Інші, наприклад, І.О. Возгрін, вважають, що обста-
вини, які підлягають встановленню, та криміна-
лістична характеристика є одними із видів довід-
кової криміналістичної інформації, необхідної 
слідчому та прокурору для успішної організації 
кримінального переслідування осіб, які вчинили 
злочин [2, с. 302]. Є також погляд В.І. Галагана, 
який відносить криміналістичну характеристику 
злочинів та обставини, що підлягають встанов-
ленню, як два окремих, однак взаємопов’язаних 
елементи, до структури методики розслідування 
окремих видів злочинів [3, с. 26].

На нашу думку, обставини, що підлягають 
встановленню у конкретному кримінальному 
правопорушенні, потрібно відділяти від кримі-
налістичної характеристики, хоча між ними існує 
взаємозв’язок, який також потрібно враховувати. 
Адже криміналістична характеристика певного 
кримінального правопорушення формується 
завдяки аналізу й узагальненню криміналістич-
них характеристик сукупності конкретних кри-
мінальних правопорушень, а відповідно, надати 
таку характеристику можна лише за умови їх роз-
криття, тобто з’ясування обставин, що підляга-
ють встановленню.

Варто зазначити, що обставини, які підляга-
ють встановленню, та обставини, які підляга-
ють доказуванню у кримінальному провадженні, 
кореспондуються. Водночас у кримінальному 
процесуальному праві їх називають «предметом 
доказування» [4, с. 131].

Як зазначає С.М. Стахівський, метою кри-
мінально-процесуального доказування є вста-
новлення об’єктивної істини, а її досягнення 
можливе лише тоді, коли під час провадження 
у кримінальній справі з достатньою повнотою 

і достовірністю будуть встановлені усі факти 
і обставини, які мають значення для правильного 
вирішення цієї справи. Сукупність таких фак-
тів і обставин утворюють предмет доказування 
у кримінальній справі [5].

Своєю чергою В.Г. Гончаренко вказує, що 
саме та істина, в якій відображається незалежна 
від суб’єкта дійсність, і повинна бути встанов-
лена у розслідуванні та у судовому розгляді кри-
мінальних справ [6].

Предмет доказування забезпечує фактичну 
основу для правильної кримінально-правової ква-
ліфікації вчиненого особою (особами) суспіль-
но-небезпечного діяння, цілеспрямоване здійс-
нення сторонами процесуальних повноважень 
у кримінально-процесуальному провадженні 
у конкретній справі, індивідуалізацію криміналь-
ного покарання винних осіб та відшкодування 
завданої шкоди [7].

Задля досягнення вказаної у науковій статті 
мети зупинимось і на тому, що процес розсліду-
вання злочинів включає в себе такі етапи: початко-
вий етап розслідування, подальший і завершаль-
ний. Ці етапи є характерними і для кримінальних 
правопорушень, що спрямовані на заволодіння 
чужим майном, вчиненого шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим становищем 
із залученням іноземців. На нашу думку, почат-
ковий етап розслідування вказаного криміналь-
ного правопорушення є одним із найважливіших, 
оскільки саме на цьому етапі проводиться комп-
лекс процесуальних і не процесуальних дій, від 
яких залежить майбутній очікувальний результат 
слідчої діяльності та подальше направлення кри-
мінального провадження до суду.

Доречно було зазначено А.В. Мазуром, 
який вказав, що на початковому етапі визнача-
ють загальний напрям розслідування, висува-
ють і перевіряють перші слідчі версії, планують 
подальші дії. Відповідно до отриманої первинної 
інформації, наслідків її перевірки і логічної оцінки 
орган досудового розслідування визначає першо-
рядні завдання, розробляє стратегію і скеровує 
весь хід подальшого розслідування [8, с. 435].

Інформація про структурні елементи предмета 
доказування, її обсяг на певному етапі розсліду-
вання, особливо на початковому, надають можли-
вість слідчому висувати версії та планувати роз-
слідування. Предмет доказування також зумовлює 
вибір слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій під час розслідування конкрет-
ного кримінального правопорушення під час досу-
дового розслідування. У науці кримінального про-
цесу предмет доказування визначається як система 
обставин, які виражають властивості та зв’язки 
події, що досліджується, важливі для правиль-
ного вирішення кримінальної справи та прийняття 
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процесуальних профілактичних заходів у справі, 
а також для реалізації у кожному конкретному 
випадку завдань судочинства [9; 10; 11].

Якщо звернути увагу на розслідування кон-
кретного виду кримінального правопорушення, 
то, крім загального кола обставин, зазначених 
у законі, може виникнути необхідність і у дослі-
дженні інших доказових фактів, які не входять 
до предмета доказування, але мають важливе 
значення для розгляду справи по суті. Тому вва-
жаємо, що під час розслідування заволодіння 
чужим майном, вчиненого шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим станови-
щем із залученням іноземців, доказуванню нале-
жать такі обставини: 

1) передбачені ст. 91 Кримінального процесу-
ального кодексу (далі – КПК) України; 

2) встановлені диспозицією ст. 191 Криміналь-
ного кодексу (далі – КК) України; 

3) які не входять до предмета доказування, 
але мають важливе значення для розгляду справи  
по суті.

Водночас доказуванню підлягають і обста-
вини, що пом’якшують та обтяжують покарання 
(ст. ст. 66, 67 КК України), обставини, які виклю-
чають кримінальну відповідальність або є під-
ставою для закриття кримінального провадження 
(ст. 284 КПК України), обставини, що є підставою 
для звільнення від кримінальної відповідальності 
або покарання (ст.ст. 285–288 КПК України, роз-
діли ІХ і ХІІ КК України). 

З огляду на викладене обставини, які підляга-
ють встановленню на початковому етапі розслі-
дування заволодіння чужим майном, вчиненого 
шляхом зловживання службовою особою своїм 
службовим становищем із залученням інозем-
ців, потрібно також розглядати в контексті вимог 
ст. 91 КПК України, якими є: 

1) подія кримінального правопорушення (час, 
місце, спосіб та інші обставини вчинення кримі-
нального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, форма вини, мотив 
і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням, а також розмір процесуаль-
них витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяж-
кості вчиненого кримінального правопорушення, 
характеризують особу обвинуваченого, обтяжу-
ють чи пом’якшують покарання, які виключають 
кримінальну відповідальність або є підставою 
закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення 
від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, 
цінності та інше майно, які підлягають спеці-

альній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 
кримінального правопорушення та/або є дохо-
дами від такого майна, або призначалися (вико-
ристовувалися) для схиляння особи до вчинення 
кримінального правопорушення, фінансування 
та/або матеріального забезпечення кримінального 
правопорушення чи винагороди за його вчинення, 
або є предметом кримінального правопорушення, 
у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, 
або підшукані, виготовлені, пристосовані або 
використані як засоби чи знаряддя вчинення кри-
мінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування 
до юридичних осіб заходів кримінально-право-
вого характеру [12].

Зупинимося на ключових обставинах, якими 
є передбачені у пунктах 1-3 ст. 91 КПК України, 
що підлягають встановленню на початковому 
етапі розслідування заволодіння чужим майном, 
вчиненого шляхом зловживання службовою осо-
бою своїм службовим становищем із залученням 
іноземців, при цьому не зупиняючись на загаль-
них обставинах, що підлягають встановленню 
під час розслідування усіх корупційних правопо-
рушень та розкрадань, що відбуваються без залу-
чення іноземців.

Щодо події кримінального правопорушення, 
то необхідно розмежувати події, які відбувались 
на території України, та ті, які відбувались за її 
межами. Стосовно доведення події кримінального 
правопорушення в частині обставин, що були вчи-
нені за межами України, необхідно для початку 
визначити можливі країни, під юрисдикцією яких 
вчинено злочин, детермінувати обсяги інформа-
ції, яку можливо отримати на території кожної 
з країн, та шляхом проведення міжнародного спів-
робітництва встановити істину.

Щодо винуватості обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, форми вини, 
мотиву і мети вчинення кримінального право-
порушення, то органу досудового розслідування 
передусім необхідно визначити коло іноземців, 
які були залучені до вчинення злочину, та встано-
вити роль кожного з них, встановивши, чи містять 
ознаки злочину дії, що були вчинені кожним з них, 
та чи поширює КК України, згідно зі статтею 8, 
свою дію на них. При цьому можуть бути випадки 
як залучення іноземцями громадян України до 
вчинення злочинів, так і залучення громадянами 
України іноземців. 

Щодо виду і розміру шкоди, завданої кримі-
нальним правопорушенням. Одним із найважчих 
під час доказування факту вчинення заволодіння 
чужим майном, вчиненого шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим становищем 
із залученням іноземців, є встановлення виду 
і розміру шкоди, завданої кримінальним право-
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порушенням. Згідно з ч. 2 ст. 242 КПК України 
слідчий або прокурор зобов’язані забезпечити 
проведення експертизи щодо визначення розміру 
матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх 
визначити та не надав документ, що підтверджує 
розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового 
характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримі-
нальним правопорушенням.

Типовою слідчою ситуацією під час розслі-
дування заволодіння чужим майном, вчиненого 
шляхом зловживання службовою особою своїм 
службовим становищем із залученням інозем-
ців, є встановлення факту закупівлі державним 
підприємством товарно-матеріальних цінностей 
через спеціально створеного посередника-нере-
зидента, який своєю чергою закуповує ці товар-
но-матеріальні цінності у його виробника за 
значно нижчою ціною. 

З огляду на викладене на початковому етапі 
розслідування заволодіння чужим майном, вчи-
неного шляхом зловживання службовою особою 
своїм службовим становищем із залученням 
іноземців, необхідно встановити вартість облад-
нання, яке було закуплено, та розмір корупцій-
ного складника під час здійснення купівлі / про-
дажу обладнання. 

При цьому під час досудового розсліду-
вання кримінального провадження можуть бути 
випадки, коли факт спричинення збитків немож-
ливо встановити шляхом вивчення бухгалтерської 
документації. Це може підтверджуватися матері-
алами проведених негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, під час яких встановлений факт змови 
між учасниками тендерної процедури із керівни-
ком та членами тендерного підприємства щодо 
попереднього завищення цінових пропозицій, які 
вносяться до державного підприємства з метою 
подальшого скерування частини коштів в їх 
інтересах. Яким чином судовий експерт-еконо-
міст під час проведення економічної експертизи 
може встановити ці обставини? Експерт-еконо-
міст може за результатами вивчення даних бух-
галтерського обліку встановити ціну, за якою це 
обладнання було придбане компанією-нерезиден-
том у виробника, ціну, за яку це обладнання було 
реалізовано державному підприємству, а також 
суму коштів, які було скеровано як «відкат» пра-
цівнику державного підприємства. У разі відсут-
ності змови між учасниками, за звичайного тор-
гового посередництва (дистриб’ютерства) під час 
продажу обладнання виробника компанією-нере-
зидентом ці діяння можуть не містити складу зло-
чину та мати цілком законний характер. Тоді яким 
чином експерт за видимої законності проведення 
тендерної процедури може констатувати, що різ-
ниця у ціні купівлі обладнання та його реалізації 
є збитками для держави? Вважаємо, що експерт 

під час проведення експертизи має встановити 
конкретну суму «відкату» (тобто суму, на яку 
була завищена вартість обладнання для держав-
ного підприємства через наявність корупційного 
складника), що є типовим способом заволодіння 
чужим майном, вчиненого шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим становищем 
із залученням іноземців, а чи є ця сума збитками 
(шкодою), завданими державному підприємству, 
слідчий, прокурор, суд мають оцінити за своїм 
внутрішнім переконанням під час складання 
повідомлення про підозру, обвинувального акту, 
вироку. При цьому відсутність формулювання 
у висновку експерта того, що певна встановлена 
ним сума є збитками для державного підпри-
ємства, відповідає п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України 
та є достатньою умовою для притягнення до кри-
мінальної відповідальності певної особи. 

Варто звернути увагу і на обставини, що підля-
гають встановленню на початковому етапі розслі-
дування заволодіння чужим майном, вчиненого 
шляхом зловживання службовою особою своїм 
службовим становищем із залученням іноземців, 
де грошові кошти перераховуються на рахунки 
фіктивних компаній.

Як свідчать результати аналітичного дослі-
дження, проведеного у 2019 році Державною 
службою фінансового моніторингу України 
(далі – Держфінмоніторинг), найбільш прива-
бливими юрисдикціями для створення компа-
ній з номінальними власниками залишаються 
офшорні зони. Однак сьогодні до таких юрис-
дикцій приєднались країни, в яких максимально 
спрощений порядок реєстрації компаній і гра-
нично знижені податки на прибуток. Зазвичай 
це карликові, острівні держави, колишні коло-
нії. Також до таких країн належать юрисдикції, 
де, з одного боку, високий рівень податкового 
навантаження і жорсткі аудиторські правила, 
а з іншого – діє система спеціальних податко-
вих пільг, які насамперед стосуються діяльності 
холдингових, фінансових і торгових компаній. 
Податки, що стягуються під час вивозу і репатрі-
ації дивідендів, банківських відсотків, платежів 
роялті та інших видів доходу, значно знижені. 
Зазначені країни відрізняються ліберальним 
режимом проведення платежів і можливістю 
створювати оперативні холдинги, фінансові ком-
панії та пільгові торгові фірми. Вони не стільки 
ведуть свою підприємницьку діяльність, скільки 
відповідають за транзит товарів, капіталів і дохо-
дів від них. Ці фірми обслуговують діяльність 
інших іноземних компаній материнської фірми. 
Приклади країн з помірною податковою систе-
мою – Нідерланди, Швейцарія, Ірландія, Люк-
сембург. Ще однією із привабливих країн для 
ведення номінального бізнесу можна назвати 
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Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Попри той 
факт, що реєстрація компанії в ОАЕ може бути 
виключно за участю місцевого спонсора з част-
кою володіння не менше 51%, є фірми, які нада-
ють послуги номінального спонсора. 

Також для юридичних осіб з непрозорою 
структурою власності найбільш характерним міс-
цем реєстрації бенефіціарів є такі країни: Кіпр – 
40%; Британські Віргінські острови – 20%; Лат-
вія – 5%; Естонія – 5%. 

Серед інших країн та територій Держфінмо-
ніторинг відмічає Острів Гернсі, Острів Джерсі, 
Острів Мен, Острів Олдерні, Бахрейн, Беліз, 
Андорра, Гібралтар, Монако, Ангілья, Анти-
гуа і Барбуда, Аруба, Багамські Острови, Барба-
дос, Бермудські Острови, Британські Віргінські 
Острови, Віргінські Острови (США), Гренада, 
Кайманові Острови, Монтсеррат, Нідерландські 
Антильські Острови, Пуерто-Ріко, Сент-Він-
сент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, 
Співдружність Домініки, Теркс і Кайкос, Лібе-
рія, Сейшельські Острови, Вануату, Маршаль-
ські Острови, Науру, Ніуе, Острови Кука, Самоа, 
Мальдівська Республіка [13].

Розслідуючи факти заволодіння чужим май-
ном, вчиненого шляхом зловживання службо-
вою особою своїм службовим становищем із 
залученням іноземців, зазначену статистику 
треба мати на увазі, оскільки більшість коштів, 
одержаних в результаті вчинення злочинів зазна-
ченої категорії, «осідають» на розрахункових 
рахунках компаній зареєстрованих у вказаних 
юрисдикціях, або які мають рахунки, відкриті 
у вказаних юрисдикціях. 

До вказаного списку необхідно додати улю-
блені для учасників корупційних схем в Україні 
банківські установи Латвійської Республіки. На 
стороні латвійських банкірів завжди було вільне 
володіння російською мовою, що сприяло широ-
кому залученню до їх банківських установ клієн-
тів із пострадянських країн. 

Для легалізації коштів, отриманих злочинним 
шляхом, використовується кругообіг капіталів 
через офшорний фінансовий центр (далі – ОФЦ), 
який дістав назву «розмивання бази оподатку-
вання та переміщення прибутків у низько подат-
кові юрисдикції» (Base erosion and profit shifting, 
BEPS) і реалізовується у такій послідовності: 

– на першому етапі необхідно використати 
наявні можливості для вимивання коштів до ОФЦ. 
Для цього можуть підійти торговельні операції за 
завищеними цінами, фіктивні угоди, здійснення 
інвестицій за кордон тощо; 

– на другому етапі (який не є обов’язковим) 
кошти направляються з ОФЦ до престижних 
юрисдикцій, де використовуються в низці угод, 
що маскує їхнє походження; 

– на третьому етапі бенефіціар капіталів може 
зробити вибір щодо подальшого використання 
коштів: залишити їх у престижній юрисдикції для 
спадкоємців чи безбідної старості або повернути 
до країни походження капіталу в формі інвести-
цій, прямих кредитів і фідуціарних депозитів, що 
у сукупності з дотриманням ОФЦ норм конфіден-
ційності викривляє коректне сприйняття похо-
дження капіталів; 

– на четвертому етапі відбувається черговий 
виток вимивання капіталів – резиденти країни 
справжнього походження капіталу сплачують 
дивіденди за прямими інвестиціями та проценти 
за борговими зобов’язаннями. Зазвичай країни 
надають державні гарантії щодо повернення іно-
земних інвестицій та погашення міжнародних 
боргів, що дозволяє багатьом бізнесменам і корум-
пованим політикам «закрити власні позиції», 
якщо політична або фінансова ситуація в країні 
загостриться [14].

Основними негативними наслідками для еко-
номік країн, що допускають вимивання капіталів, 
є неефективне інвестування (кошти залучаються 
не найефективнішим бізнесом, а тим, який нале-
жить реальному власнику капіталу) та підрив 
конкуренції всередині країни через нерівні умови 
щодо оподаткування прибутку [15; 16].

На початковому етапі розслідування кримі-
нального провадження задля ефективного його 
проведення та надання правової оцінки усім 
учасникам вчинення заволодіння коштами з вико-
ристанням іноземців необхідно провести аналіз 
та дослідити законодавства країн, у яких зареє-
стровані компанії, які фігурують у розслідуванні, 
та країни, у банківських установах яких відкриті 
рахунки цих компаній. 

В Україні важливим складником ефективної 
протидії корупції, відмиванню коштів та органі-
зованій злочинності є повернення активів, одер-
жаних злочинним шляхом. На цей час у багатьох 
країнах світу з метою вдосконалення наявних 
механізмів повернення активів, одержаних зло-
чинним шляхом, набуває поширення правового 
інституту стягнення в дохід держави необґрунто-
ваних активів до закінчення кримінального про-
вадження, або цивільна конфіскація. 

У законодавстві нашої держави лише нещо-
давно з’явилося таке поняття, як «стягнення 
в дохід держави необґрунтованих активів до 
закінчення кримінального провадження». Тому, 
орієнтуючись на досвід окремих країн, з метою 
вдосконалення існуючих механізмів повернення 
активів, одержаних злочинним шляхом, потрібно 
внести зміни до законодавства нашої держави, чим 
запровадити правовий інститут стягнення в дохід 
держави необґрунтованих активів до закінчення 
кримінального провадження.
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Висновки. Отже, провівши вищевикладене 
дослідження та визначивши обставини, що під-
лягають встановленню на початковому етапі 
розслідування заволодіння чужим майном, 
вчиненого шляхом зловживання службовим 
становищем із залученням іноземців, вважа-
ємо, що початковий етап розслідування вказа-

ного кримінального правопорушення є одним 
із найважливіших. Адже саме на цьому етапі 
проводиться комплекс процесуальних і непро-
цесуальних дій, від яких залежить майбут-
ній очікувальний результат слідчої діяльності 
та подальше спрямування кримінального про-
вадження до суду. 
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Діти-солдати: проблеми правового статусу
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Стаття присвячена надзвичайно актуальній проблематиці захисту 
дітей від залучення у бойові дії під час збройного конфлікту. 
Актуальність теми статті та нагальність дослідження підтверджується 
тим фактом, що в Україні відсутній ґрунтовний аналіз ситуації із 
вербуванням неповнолітніх та їх участю у збройному конфлікті 
на сході України. Окрім того, наразі триває процес гармонізації 
українського кримінального законодавства до положень міжнародного 
кримінального та міжнародного гуманітарного права, а також розробка 
концепції перехідного правосуддя.
Для світу цей аспект захисту прав дітей не є новим викликом. У межах 
міжнародного права створені інструменти захисту дітей-солдатів, які 
водночас по-різному підходять до визначення статусу таких дітей. 
Автором досліджено регламентування статусу дітей-солдатів на 
рівні міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав 
людини, а також деяких документів «м’якого» міжнародного права. 
Основні розбіжності у цих документах стосуються мінімального віку, 
з якого можливою є участь дітей у бойових діях, а також набору тих 
активностей (безпосередньої участі у бойових діях та опосередкованої 
(допоміжної), залучення дітей до яких є забороненим.
Значна частина уваги у статті присвячена практиці Міжнародного 
кримінального суду, який виділяє дітей, постраждалих від збройного 
конфлікту, в особливу групу уразливих осіб та сповідує особливо 
уважний підхід до них під час розслідувань. Відповідно до міжнародного 
кримінального права вербування та залучення до активної участі 
у бойових діях дітей віком до 15-ти років визнається воєнним злочином. 
Міжнародний кримінальний суд обрав доволі широке тлумачення 
терміну «активна участь» дітей у бойових діях з тим, щоб своїм 
захистом охопити максимально велику частину дітей, які виконують 
багато різноманітних функцій для підтримання бойової спроможності 
тих збройних сил чи угрупувань, до яких вони завербовані.
У статті також проаналізовані положення українського законодавства, 
зокрема, положення про охорону дитинства, положення про 
військовий обов’язок, норми кримінального законодавства з погляду 
їх регламентування правового статусу дітей-солдатів.
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The article is devoted to the extremely important issue of protecting 
children from being involved in hostilities during armed conflict. The 
urgency of the study is confirmed by the fact that in Ukraine there 
is no thorough analysis of the situation with the recruitment of minors 
and their participation in the armed conflict in eastern Ukraine. In addition, 
the process of harmonization of Ukrainian criminal law with the provisions 
of international criminal and international humanitarian law, as well as 
the development of the concept of transitional justice, is currently underway.
This aspect of protecting children’s rights is not a new challenge for the world. 
Within the framework of international law, the special instruments have 
been created for the protection of child soldiers, which, at the same time, 
have different approaches to determining the status of such children. The 
author examines the regulation of the status of child soldiers at the level 
of international humanitarian law, international human rights law, as well 
as some documents of “soft” international law, international criminal 
law. The main differences in these documents relate to the minimum age 
at which children can participate in hostilities, as well as the set of activities 
(direct participation in hostilities and indirect), the involvement of children 
in which is prohibited.
Much of the article is focused on the case law of the International 
Criminal Court, which distinguishes children affected by armed conflict 
into a special group of vulnerable persons and takes a particularly careful 
approach to them during investigations. Under international criminal law, 
the recruitment and active participation in hostilities of children under 
the age of 15 is a war crime. The International Criminal Court has chosen 
a broad interpretation of the term “active participation” of children in 
hostilities in order to protect as many children as possible who perform 
different functions to maintain the combat capability of the armed forces 
or groups to which they are recruited.
The article also analyzes the provisions of Ukrainian legislation, in 
particular, the provisions on the protection of children, the provisions 
on military service, the rules of criminal law in terms of their regulation 
of the legal status of child soldiers.

Постановка проблеми. Вплив збройних кон-
фліктів на дітей є дуже різновекторним і має трав-
муючі та тривалі наслідки для них. За даними 
UNICEF, за останнє десятиліття 10 мільйонів 
дітей загинули у збройних конфліктах, 20 мільйо-
нів дітей постраждали від переміщень і живуть як 
біженці в сусідніх країнах, 1 мільйон дітей стали 
сиротами або були відокремлені від своїх сімей 
через конфлікт, також нараховується 300 000 дитя-
чих солдатів у світі [1].

На жаль, Україна поповнила ряди країн, на 
території яких відбуваються збройні конфлікти. 
За весь період збройного конфлікту, що почався 

у Криму та триває на Сході України, було вбито 
близько 150 дітей [2], майже 240 тис. дітей є вну-
трішньо переміщеними [3], близько 250 тис. дітей 
конфлікт торкнуся безпосередньо, включаючи 
дітей із сімей комбатантів та дітей із районів 
бойових дій [4]. 

Аналітичні та експертні звіти, які стосуються 
постраждалих від збройного конфлікту дітей, 
не містять статистики залучення українських 
дітей у бойові дії на Донбасі. Лише в одному із 
ситуативних досліджень шляхом опитування 
було виявлені випадки участі осіб до 18-ти років 
у різного роду активностях під час збройного кон-
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флікту (охорона блок-постів, будівельні роботи 
тощо); тривожним сигналом для захисту прав 
українських дітей в умовах триваючого збройного 
конфлікту стала виявлена у дослідженні низька 
поінформованість серед самих дітей, педагогів 
у закладах освіти та представників українських 
силових структур про вимоги законодавства щодо 
військової служби, а також про відповідні міжна-
родні стандарти [5]. 

Вищезазначене актуалізує необхідність дослі-
дження міжнародно-правових норм щодо захисту 
дітей від вербування та участі у збройних кон-
фліктах, зокрема вікові пороги, зобов’язання, які 
покладаються на сторони збройних конфліктів, 
правовий статус дітей, які беруть участь у зброй-
них конфліктах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значна частина джерел, у яких порушено про-
блематику участі дітей у збройних конфліктах як 
комбатантів, як виявилось у ході дослідження, 
є англомовними та іноземними (Yuvaraj J., Gus W., 
Wagner N., Derluyn I., Sassoli M.). Варто відзна-
чити, що велику роль у розвитку доктрини між-
народного гуманітарного права (далі – МГП) 
відіграє Міжнародний Комітет Червоного Хре-
ста (далі – МКЧХ), яким, зокрема, видаються 
періодичні огляди (журнал International Review 
of the Red Cross), останній випуск якого був повні-
стю присвячений дітям у війні (“Children in War”) 
[6]. Варто відзначити, що значну роль у розумінні 
сучасного міжнародного гуманітарного права віді-
грає практика міжнародних інституцій, зокрема, 
у межах Організації Об’єднаних Націй, а також 
міжнародних кримінальних трибуналів і особливо 
Міжнародного кримінального суду (далі – МКС).

В українському науковому просторі тема 
дітей, залучених до участі у збройному конфлікті, 
є ледве розвинутою та представлена декількома 
статтями (І.Ю. Чайка, Є.Г. Цокур, І.С. Щебетун, 
Т.В. Міхайліна, О. Клименко, М.В. Манько); 
більш ґрунтовно ця тема розкрита на рівні екс-
пертних матеріалів.

Виклад основного матеріалу. Термін «діти» 
у сучасному світі. Сучасний цивілізований пра-
возахисний підхід базується на визнанні дітей 
повноцінними носіями базових прав людини 
та усіх інших можливостей нарівні із дорослими 
людьми. З іншого боку, загальновизнаним є від-
несення дітей до уразливих груп, що вимагає осо-
бливого захисту та уваги до дітей з боку суспіль-
ства, держави та світової спільноти. Зокрема, 
в умовах збройних конфліктів діти підлягають 
спеціальному захисту та особливій повазі (special 
respect and protection) у відповідь на їхні специ-
фічні потреби та уразливості, включаючи доступ 
до освіти, продовольства та охорони здоров’я, 
возз’єднання зі своїми сім’ями у разі розлу-

чення, позбавлення волі. Ці правила застосовні 
як до міжнародних збройних конфліктів, так і для 
неміжнародних, і цей особливий захист, який 
надається дітям, визнано як договірним, так і зви-
чаєвим міжнародним правом [7].

Визначення терміну «дитина» або «дитинство» 
неодмінно пов’язане із встановленням певних 
вікових (мінімальних та максимальних) порогів, 
з якими пов’язується саме спеціальний захист. 
Різноманітні міжнародні документи визначають 
різні вікові межі залежно від сфери та мети. Ска-
жімо, Конвенція Міжнародної організації праці 
про мінімальний вік для прийому на роботу 
1973 року (№ 138) диференціює мінімальний вік 
вступу на роботу залежно від розвиненості держав 
та видів робіт, а саме – 14 років для нерозвинених 
держав та 15 років для інших; мінімальний вік для 
небезпечних робіт – 18 років [8]. Конвенція про 
заборону та негайні заходи щодо ліквідації най-
гірших форм дитячої праці № 182 використовує 
18-ти річний віковий поріг у прив’язці до терміну 
«дитина» [9].

Конвенція ООН про права дитини – провід-
ний документ міжнародного права прав людини 
у сфері захисту дітей – встановлює, що «дитиною 
є кожна людська істота до досягнення 18-річного 
віку, якщо за законом, застосовуваним до цієї 
особи, вона не досягає повноліття раніше». 

Діти-солдати. Дослідження правового статусу 
дитини має важливе значення для з’ясування про-
блематики дітей-солдатів.

Слід одразу відзначити, що у міжнародному 
договірному праві відсутній офіційний термін 
«діти-солдати» та його тлумачення. Найперше 
його було застосовано у Доповіді експерта Гене-
рального секретаря Грачі Машель «Вплив зброй-
ного конфлікту на дітей» у 1996 р., в якому було 
зроблено огляд 24 випадків збройних конфліктів 
за тридцять попередніх років та їх вплив на дітей 
[10]. У 1997 результатом міжнародної конферен-
ції у Південній Африці, що була присвячена попе-
редженню залучення дітей у збройні конфлікти, 
стало прийняття Кейптаунських принципів, 
у яких було також використано термін «діти-сол-
дати» і пояснено, що маються на увазі діти віком 
до 18 років, які є частиною будь-яких видів нере-
гулярних збройних сил або збройних формувань 
будь-якої якості, включаючи, але не обмежуючись 
ними, кухарів, носіїв, посланців та будь-кого, 
хто супроводжує такі групи, крім членів сім’ї, 
а також дівчат, що залучені до надання сексуаль-
них послуг, та примушених до шлюбу [11]. Через 
10 років ці принципи були переглянуті, у резуль-
таті чого було ухвалено Паризькі принципи, де 
було уведено термін «діти, пов’язані із збройним 
конфліктом», тлумачення якого було таким же 
широким, як у Кейптануських принципах [12].
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Договірні норми міжнародного права не міс-
тять вичерпного визначення терміну «діти-сол-
дати», тому для дослідження правового статусу 
таких дітей слід проаналізувати його компо-
ненти, що містяться у відповідних нормах. Кон-
текст збройного конфлікту, безумовно, одразу 
відсилає до норм МГП. Відповідно до його норм, 
а саме Додаткових Протоколів до Женевських 
конвенцій 1949 р., які стосуються як міжнарод-
них, так і неміжнародних конфліктів (далі – ДП І 
та ДП ІІ), на держави покладено обов’язок вжи-
вати усіх практично можливих заходів, щоб 
особи, яким не виповнилось 15 років, не залу-
чались до безпосередньої участі у бойових діях, 
а тому держави повинні утримуватись від вербу-
вання1 осіб молодше цього віку (ст. 77 (2) ДП І 
та  ст. 4(3) (с)  ДП ІІ). Варто відзначити, що сьо-
годні більшість збройних конфліктів у світі від-
буваються не між державами, а всередині  їх. Це 
сприяє тому, що цивільне населення активніше 
бере участь у бойових діях, і це ще більше загос-
трює проблему дитячої участі. 

Ці норми МГП існують також як міжнарод-
но-правові звичаї, що має велике значення в кон-
тексті того, що далеко не всі держави ратифіку-
вали ДП І і ДП ІІ, а у неміжнародних збройних 
конфліктах неурядові збройні групи взагалі 
нічого не ратифікували, адже тільки держави 
можуть бути сторонами міжнародних договорів. 
Натомість міжнародно-правовий звичай обов’яз-
ковий для всіх держав, всіх суб’єктів, у тому 
числі недержавних сторін збройного конфлікту. 
У нормах 136-137 розробленого під егідою МКЧХ 
кодексу звичаєвих норм МГП (далі – ЗвМГП) [13] 
указується, що велика кількість держав імпле-
ментували у свої політики заборону вербування 
у збройні сили та залучення до участі у бойових 
діях дітей, яким не виповнилось 15-ти років [13].

ДП І у ч. 3 ст. 77 та ДП ІІ передбачає, що діти, 
які все-таки беруть безпосередню участь у воєн-
них діях і потрапляють під владу супротивника, 
продовжують користуватися особливим захи-
стом, на який вони мають право незалежно від 
того є вони військовополоненими чи ні. У ЗвМГП 
зазначено, що жодна з норм, що визначають такий 
особливий захист, наприклад, заборона на сексу-
альне насильство (норма 93) і зобов’язання роз-
міщувати затриманих дітей окремо від дорослих 
(норма 120), не передбачає винятку в разі, якщо 
дитина брала участь у воєнних діях; ніяка прак-
тика, що підтверджує заборону на участь дітей 
у бойових діях, не вказує на те, що вони повинні 
бути позбавлені особливого захисту, якщо все-
таки беруть участь у воєнних діях [13]. Це засте-

1  Термін, що використовується в цій статті – “recruitment” – 
відрізняється від термінів, що використовуються в Римсько-
му статуті МКС – “enlisting” та “conscripting”.

реження має суттєве значення для розуміння 
обсягу захисту для дітей-солдатів.

Інакший, щонайменше з погляду віку, підхід 
відображено у ст. 38 Конвенції ООН про права 
дитини, яка покладає на держави-учасниці зобов’я-
зання поважати норми МГП у період збройних 
конфліктів, зокрема: 1) вживати всіх можливих 
заходів для забезпечення того, щоб особи, які не 
досягли 15-річного віку, не брали безпосередньої 
участі у воєнних діях; 2) утримуватись від призову 
будь-якої особи, яка не досягла 15-річного віку, на 
службу до збройних сил, а у разі вербування з числа 
осіб, які досягли 15-річного віку, але яким ще не 
виповнилося 18 років, держави-учасниці повинні 
прагнути віддавати перевагу особам більш стар-
шого віку. У 2000 р. Факультативним протоколом 
до Конвенції ООН про права дитини щодо участі 
дітей у збройних конфліктах (англ. — Child Soldier 
Protocol або абревіатурою OPAC) було узгоджено, 
що держави докладають зусиль щодо підвищення 
до 18 років мінімального віку, з якого можлива 
(добровільна та примусова) безпосередня участь 
у воєнних діях, а якщо держави допускають добро-
вільний призов до їхніх національних збройних 
сил осіб, які не досягли 18-річного віку, то мають 
забезпечити гарантії добровільності такого при-
зову та поінформованості батьків та власне таких 
осіб про обов’язки, пов’язані з несенням такої 
військової служби (ст. 3 Протоколу). Для недер-
жавних збройних формувань Факультативний 
протокол містить однозначну та негнучку вікову 
вимогу щодо залучення осіб у свої групи чи сили – 
18 років (ч. 1 ст. 4 Протоколу). 

Таким чином, виходить, що міжнародне право 
прав людини та МГП передбачають різні вікові 
стандарти щодо дітей-солдатів. Проте, як указу-
ється у дослідженнях, Факультативний протокол 
до Конвенції про права дитини було ратифіко-
вано 170 державами світу [14], і дві третини цих 
держав своїм законодавством заборонили добро-
вільне вербування та призов осіб, молодших 
18 років, що відобразили у обов’язкових декла-
раціях, які вони вносять на зберігання, ставши 
учасниками Факультативного протоколу [14]. 
25 травня 2020 р., відзначаючи 20-ти річчя при-
йняття Факультативного Протоколу, у своїй спіль-
ній заяві Комісар Африканського союзу з питань 
миру та безпеки, представники Робочої групи 
з прав дітей Європейського парламенту та Спе-
ціальний представник Генерального секретаря 
у справах дітей у збройних конфліктах підкрес-
лили, що завдячуючи прийняттю Факультатив-
ного Протоколу протягом останніх 20 років вда-
лося звільнити понад 145 тисяч хлопчиків і дівчат 
із збройних сил та збройних формувань, а також 
запобігти вербуванню та використанню більше 
мільйонів дітей [15]. 
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Міжнародно-правова відповідальність осіб, 
винних у порушенні заборон залучати дітей 
у збройні конфлікти. 

Міжнародне кримінальне право розцінює 
набір або вербування дітей у віці до 15-ти років 
у складі національних збройних сил чи недержав-
них збройних сил або груп або їх використання 
для активної участі в бойових діях як міжнарод-
ний злочин (ст. 8(2)(b)(xxvi) та ст. 8(2)(e)(vii)vii) 
Римського Статуту Міжнародного кримінального 
суду (далі – РС МКС). Хоча справедливо відзна-
чити те, що ще у 2004 р. в одному із своїх рішень 
Спеціальний Суд у справах Сьєрра-Леоне визнав 
існування міжнародно-правового звичаю, від-
повідно до якого вербування дітей до 15 років 
та використання їх у бойових діях вважається 
злочином. Спеціальний Суд указав: «більшість 
держав, як показано вище, не практикували вер-
бування дітей до 15 років відповідно до свого 
національного законодавства, і багато з них, чи 
то через кримінальне чи адміністративне законо-
давство, встановили санкції за таку поведінку до 
1996 року. Існування незаконних практик не шко-
дить дійсності звичаєвої норми» (п. 51). Також 
цей Суд назвав випадки вербування дітей до 15-ти 
років та їх використання у бойових діях такими, 
що суперечать стандарту добросовісної поведінки, 
і в умовах поширення практики криміналізації 
таких діянь особи на керівних посадах в державі 
не можуть посилатись на те, що їм невідомо про 
те, що вербування дітей є злочинним діянням, що 
порушує МГП (п. 52) [16].

Як відзначає МКС, майже всі злочини, що були 
розглянуті у його юрисдикції, стосуються дітей. 
У своїй стратегії щодо дітей (Policy on Children) 
Офіс Прокурора МКС відзначив, що завжди бра-
тиме до уваги особливу уразливість дітей під час 
здійснення розслідування міжнародних злочинів, 
особливо тих, які вчинені проти дітей або впли-
нули на дітей (англ. – “crimes against or affecting 
children”) [17]. 

Слід наголосити, що найперша справа, яку 
розглянув МКС, стосувалась засудження лідеру 
одного з повстанських угруповань Демократич-
ної Республіки Конго – Томаса Лубанги Дійло 
(Lubanga Case) за воєнні злочини, зокрема вербу-
вання та використання дітей у бойових діях [18]. 
Ця справа стала визначною завдяки таким пози-
ціям та висновкам:

1. Діти, які пов’язані із збройним конфліктом 
(англ. — “children associated with armed conflict”), 
розглядаються як жертви збройних конфлік-
тів та потребують особливого захисту та став-
лення під час розслідувань. Як підкреслив МКС, 
основна мета, яка лежить в основі заборон вер-
бувати дітей та використовувати їх у збройних 
конфліктах – захистити фізичне та психологічне 

благополуччя дітей, що включає не тільки захист 
від насильства чи смертельних травм під час 
бойових дій, але й потенційно серйозні травми 
(відокремлення дітей від їхніх сімей, перери-
вання їх навчання у школі, оточення атмосферою 
насильства та страху) (п. 605). У своїй Окремій 
Думці до цієї справи один із суддів МКС також 
сформулював концепцію «порушеного життє-
вого проєкту» дітей-солдатів, що включає втрату 
можливостей, втрату можливості своєчасно 
користуватися усіма своїми правами, включаючи 
право на свободу самовизначення, особистісний 
розвиток та реалізацію себе як повноцінної люд-
ської істоти, яка також є корисною для своєї гро-
мади [19].

2. Справа Томаса Лубанги також є визначною 
і у тому, що тут МКС виклав своє тлумачення 
термінів «набір» (англ. – “сonscripting”) у склад 
національних сил або збройних сил чи груп, «вер-
бування» (англ. — “enlistment”)2 та «використання 
дітей віком до 15-ти років для активної участі 
у бойових діях» (англ. – “using children under 15 to 
participate actively in hostilities”). «Набір» означає 
добровільне залучення дітей віком до 15-ти років до 
збройних сил чи груп, тоді як «вербування» означає 
примусове залучення, наприклад, шляхом викра-
дення, встановлення юридичного обов’язку, через 
застосування грубої сили чи погрози насильством, 
через психологічний тиск (п.п. 617-618). Хоча 
сам МКС, визнаючи те, що діти віком до 15 років 
мають обмежене розуміння наслідків свого вибору, 
не контролюють і не повністю розуміють струк-
туру та сили, з якими вони мають справу; мають 
недостатнє знання та розуміння коротко- та довго-
строкових наслідків своїх дій, тому у будь-якому 
разі набір у збройні групи чи сили, який розгляда-
ється як добровільне залучення, насправді також 
має ознаки примусовості (п. 610). Окрім того, як 
відзначив Спеціальний представник Генерального 
секретаря у справах дітей у збройних конфліктах 
для цілей цієї справи, вербування та набір дітей 
у збройні сили у Демократичній Республіці Конґо 
не завжди ґрунтувались на викраденнях і жорсто-
кому застосуванні сили, а частіше за мотивацією 
дітей, особливо сиріт, було здобуття засобів для 
фізичного виживання, деякі заохочуються бать-
ками та старшими та розглядаються як захисники 
своєї родини та громади [20].

Чи не найважливіший висновок, зроблений 
МКС у справі Томаса Лубанги, стосується змі-
сту терміну «активна участь у бойових діях». Суд 
указав, що термін «активна участь» невипадково 
присутній у тексті Римського Статуту та спря-
мований на розширення тлумачення участі дітей 

2  Терміни сonscripting та enlistment у Римському Статуті 
відповідають термін recruitment, що фігурує у Додаткових  
Протоколах до ЖК-IV та Факультативному Протоколі 
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у збройних конфліктах, у порівнянні із статтями 
Додаткових Протоколів, якими забороняється 
залучення осіб, що не досягли 15-ти річного 
віку, до «безпосередньої участі у бойових діях» 
(англ. – “direct participation”). Це пов’язано із тим, 
що «безпосередня участь» у сфері міжнародного 
права розтлумачена як така, що: а) надзвичайно 
тісно пов’язана із збройним конфліктом та є його 
невіддільною частиною; б) негативно впливає на 
військову спроможність супротивника у зброй-
ному конфлікті або заподіює смерть, каліцтво чи 
шкоду особам або предметам, захищеним від пря-
мого нападу; в) спеціально розроблена для безпо-
середнього заподіяння необхідного порогу шкоди 
на підтримку сторони конфлікту та на шкоду 
іншій [21]. Таке обмежене тлумачення не відпові-
дає реальному та актуальному протіканню сучас-
них збройних конфліктів, і таким чином МГП 
бракує більш ефективного захисту дітей-солдатів. 
МКС звернув увагу на зауваження Спеціального 
представника Генерального секретаря у спра-
вах дітей у збройних конфліктах (для цілей цієї 
справи) про те, що «діти, які використовуються 
у бойових діях, грають декілька мінливих ролей, 
будучи бійцями одну хвилину, дружиною або сек-
суальною рабинею, а в іншу хвилину – домаш-
німи помічниками та постачальниками продуктів 
харчування в інший час. Дітей змушують грати 
кілька ролей, просять вбивати та захищати, нести 
важкі тягарі, шпигувати за селами та передавати 
повідомлення» [20]. У розглядуваній справі Томас 
Лубанга був звинувачений у тому, що використо-
вував дітей, що не досягли 15-ти років, для особи-
стої охорони, заради чого створив мережу тренін-
гових та тренувальних центрів. 

Отже, МКС дійшов висновку, що до дітей, які 
беруть активну участь у бойових діях, належать 
як ті, що перебувають на передовій (безпосередня 
участь), так і ті хлопці та дівчата, які виконують 
безліч ролей, підтримуючи учасників бойових дій 
(непряма участь (англ. – indirect participation). 
Суд також наголосив на тому, що будь-який факт 
«використання дітей для активної участі у бойо-
вих діях» має бути оцінений у кожному конкрет-
ному випадку (case-by-case), враховуючи такі 
критерії: 1) зв’язок між діяльністю, для якої вико-
ристовується дитина; 2) факт того, що внаслідок 
цієї діяльності дитина виступає потенційною 
мішенню (п. 628). 

У літературі відзначається, що взяття до уваги 
розширеного тлумачення «участі дітей у бойових 
діях» є винятком із загального правила МГП про 
розмежування цивільних та комбатантів, цивіль-
них та військових об’єктів (англ. – “principle 
of distinction”), що наділяє дітей-солдатів біль-
шим захистом та привносить у сферу міжнарод-
ного права «праволюдинний» компонент [22].

До речі, варто відзначити, що в аналізова-
них вище висновках МКС зачіпається дилема 
«жертви-злочинця» (англ. – “victim-perpetrator 
dilemma”), якій у зарубіжній літературі приділено 
чимало уваги [23]. Суть цієї дилеми зводиться до 
того, що: 1) образ дітей-солдатів як недієздатних 
жертв насильства з боку дорослих, який представ-
лений у міжнародному праві, зокрема МГП, не 
відповідає повною мірою сучасному педагогіч-
ному та юриспруденційному (аспект перехідного 
правосуддя) дискурсам, а також не відображає уяв-
лення дітей власне про свою роль як комбатантів; 
2) сучасні війни часто відзначаються нечіткими 
розрізненнями злочинців та жертв [23]. Дійсно, 
у межах МКС існує його усталена позиція визна-
вати дітей, пов’язаних із збройним конфліктом, 
жертвами. На це є щонайменше формальні при-
чини – обмеження персональної юрисдикції МКС 
особами, які досягли 18-ти років, а також те, що 
міжнародне кримінальне розслідування концен-
трується на тих, хто несе найвищу відповідаль-
ність, хто планував чи організував широку зло-
чинну діяльність (leadership crimes), серед яких діти 
рідко виступають. Цікаво, що у 2016 р. перед МКС 
постала справа Домініка Онгвена, одного з п’яти 
лідерів Господньої Армії Опору в Уганді, який зви-
нувачений у вчиненні злочинів проти людяності 
та воєнних злочинів, включаючи викрадення дітей 
для служіння бійцями, помічниками та сексуаль-
ними рабами. Захист використовує як критерій 
неосудності той факт, що Онгвен у 10-ти річному 
віці сам був викрадений для залучення у бойові дії, 
піддавався насильству, психологічно залякувався, 
відтак він відчуває на собі наслідки того, що він 
став жертвою збройного конфлікту [24].

З іншого боку, у літературі справедливо заго-
стрено увагу на тому, що виключення осіб до 
18-ти років з-під юрисдикції МКС не перешкод-
жає національним судам проводити розсліду-
вання злочинів, вчинених дітьми в умовах зброй-
ного конфлікту, або створювати інші механізми 
у межах перехідного правосуддя [25, р. 25]. При 
цьому держави повинні узгоджувати свої полі-
тики та практики у цій сфері із положеннями 
міжнародного права про права дитини – ст. ст. 37, 
40 Конвенції ООН про права дитини, їх тлумачен-
ням у Зауваженнях загального порядку № 10 Комі-
тету ООН з прав дитини 2007 р. [26], а також нор-
мами МГП – ст. 68 (4) ЖК-IV. Йдеться про те, що 
держави повинні мати на увазі декілька критеріїв: 
1) діти, обвинувачені у вчиненні злочинів відпо-
відно до міжнародного або національного права, 
ймовірно скоєних у той час, коли ці діти були 
пов’язані зі збройними силами або збройними 
групами, повинні знаходитись під захистом між-
народних стандартів здійснення правосуддя щодо 
неповнолітніх; 2) діти не можуть піддавалися 
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судовому переслідуванню або покаранню тільки 
через їх членство у збройних силах або збройних 
групах; 3) усі процедури повинні бути спрямовані 
на реабілітацію та реінтеграцію дітей, що отри-
мали досвід участі у збройному конфлікті. 

У літературі відзначається, що більш гнучким 
та ефективним механізмом реінтеграції та від-
новлення дітей, залучених у збройний конфлікт, 
є неюридичні механізми, такі як комісії з прими-
рення, комісії зі встановлення правди, які дозволя-
ють осягнути різні рівні проблеми (особистісний, 
громадський), залучити усіх до діалогу, з’ясу-
вання причин конфлікту та як це могло вплинути 
на мотивацію дітей долучитись у збройні групи 
чи сили [23].

Україна. Як відомо, в Україні призовний вік 
громадян України чоловічої статі на строкову 
службу становить 18 років [27; 28]. Ст. 30 Закону 
України «Про охорону дитинства» у редакції від 
26.01.2016 року встановлює однозначну заборону: 
1) участі дітей [29] у воєнних діях і збройних кон-
фліктах: вербування, фінансування, матеріальне 
забезпечення, навчання дітей з метою викори-
стання у збройних конфліктах інших держав або 
насильницьких діях, спрямованих на повалення 
державної влади чи порушення територіальної 
цілісності; 2) використання дітей у воєнних діях 
і збройних конфліктах, залучення та/або втягу-
вання дітей до не передбачених законами України 
воєнізованих чи збройних формувань; 3) пов’язаної 
із цим пропаганди війни. На державу покладається 
обов’язок вживати усіх можливих заходів для 
запобігання вербуванню та використанню дітей 
у воєнних діях і збройних конфліктах, виявлення 
завербованих дітей та звільнення їх від військової 
служби; особи, винні у порушенні цих заборон, 
несуть відповідальність за Кримінальним Кодек-
сом України (щонайменше ст. 150, ч. 1 ст. 438) [29]. 

Особи, які у віці до 18-ти років залучались 
до участі у діях воєнізованих чи збройних угру-
пувань [2]3, мають право на отримання статусу 
дитини, що постраждала внаслідок збройного 
конфлікту [30].

Інструкції про порядок виконання норм МГП 
у Збройних Силах України, дія якої поширю-
ється на Збройні Сили України, Державну спе-
ціальну службу транспорту та Національну гвар-
дію України, під час виконання ними завдань із 
забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії, «вербу-

3  Під воєнізованими слід розуміти формування, які мають 
організаційну структуру військового типу, а саме єдинона-
чальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких прово-
диться військова або стройова чи фізична підготовка. Під 
збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, 
які незаконно мають на озброєнні придатну для викори-
стання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю. (Примітка до  
ст. 260 Кримінального Кодексу України).

вання до складу збройних сил або використання 
у воєнних діях дітей віком до п’ятнадцяти років 
тощо» називається серйозним порушенням МГП, 
а отже, є воєнним злочином. Використання фор-
мулювання «збройні сили» у тексті Інструкції має 
тлумачитися широко, тобто як обов’язок дотри-
муватись заборони адресований не тільки націо-
нальним збройним силам України, але і збройним 
та військовим формуваннями, що не передбачені 
законами України, подібно до підходу, відображе-
ного у законодавстві про охорону дитинства. Вба-
чається, що це роз’яснення слід довести до відома 
усіх правоохоронних органів. 

З цього погляду на окрему увагу заслуговує 
участь українських дітей у добровольчих баталь-
йонах, адже українським законодавством їх юри-
дичний статус і досі не визначений (за винятком 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», яким учасників 
добровольчих формувань, що увійшли до складу 
Збройних Сил України, Міністерства внутріш-
ніх справ України, Національної гвардії України 
та інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань та правоохоронних органів, 
визнано учасниками бойових дій). Закони України 
жодним чином не визначають статус членів тих 
добровольчих батальйонів, які не входять до офі-
ційних структур (Батальйони «Правого сектору» 
і «ОУН»), хоча самі вони поширюють на себе 
критерії добровольчих загонів, які регламентовані 
МГП (ст. 4 Женевської конвенції про поводження 
із військовополоненими від 12 серпня 1949 р.): 
наявність особи командира, яка відповідає за 
своїх підлеглих; наявність постійного відмітного 
знаку, добре розпізнаваного на відстані; відкрите 
носіння зброї; здійснення операцій згідно із зако-
нами та звичаями війни [31].

У нещодавній заяві Офісу Генерального про-
курора України було повідомлено про відкриття 
кримінальних проваджень за фактом вчинення 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального 
Кодексу України («Порушення законів та зви-
чаїв війни у ході збройного конфлікту на сході 
України»), а саме щодо розповсюдженої практики 
вербування ватажками незаконних збройних фор-
мувань, контрольованих Російською Федерацією, 
та залучення ними неповнолітніх з тимчасово оку-
пованих районів Донецької і Луганської областей 
до участі в бойових діях проти підрозділів Зброй-
них Сил України та інших військових формувань 
[32]. З іншого боку, аналіз Єдиного державного 
реєстру судових рішень свідчить про наявність 
в Україні вироків, які засуджують неповнолітніх 
за участь у збройному конфлікті у складі незакон-
них збройних формувань (ст. 260 Кримінального 
Кодексу України) [33], і відповідальність за такі 
злочини настає з 16-ти років.
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Нагальним для України нині є гармонізація 
кримінального законодавства із нормами міжна-
родного гуманітарного та кримінального права. 
Так, проєктом Закону від 27.12.2019 р. № 2689 про-
понується статтю 438 Кримінального Кодексу 
викласти під назвою «Воєнні злочини проти 
особи» та у редакції, відповідно до якої перед-
бачено кримінальну відповідальність у вигляді 
позбавлення волі за «вербування або залучення 
особи, яка не досягла п’ятнадцяти років, до складу 
збройних сил чи інших державних військових 
формувань або інших, окрім державних, форму-
вань (груп), що беруть участь у збройному кон-
флікті, а так само використання такої особи для 
участі у бойових діях» [34]. Окрім того, на часі 
в Україні ухвалення концепції перехідного пра-
восуддя, що має важливе значення для розбудови 
миру та сталого розвитку [35].

Висновки. У процесі дослідження встанов-
лено, що різні режими у межах міжнародного 
права по-різному регламентують правовий ста-

тус дітей-солдатів. Як виявилось, вичерпне 
визначення терміну «діти-солдати», яке вико-
ристовується широко у літературі, аналітиці, 
знаходить своє місце у нормах «м’якого права», 
натомість договірні норми МГП та норми між-
народного права прав людини (Конвенція ООН 
про права дитини) та міжнародного кримі-
нального права по-різному підходять до визна-
чення мінімальних вікових порогів з погляду 
заборони участі дітей у воєнних діях, а також 
до розуміння тих ролей, які діти можуть вико-
нувати, будучи пов’язаними із збройними кон-
фліктами. Нерівномірність та відсутність уні-
фікованості статусу дітей, що беруть участь 
у збройних конфліктах, позбавляє їх необхід-
ного правового захисту. В умовах приведення 
законодавства України у відповідність до між-
народних стандартів у сфері переслідування 
за воєнні злочини, а також розроблення полі-
тики перехідного правосуддя слід враховувати  
ці проблемні аспекти.
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Рецепція в зарубіжній правовій доктрині: проблеми концептуалізації  
в контексті конституційного розвитку

Верлос Н. В.
Запорізький національний університет,  
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
verlos79@gmail.com

Стаття присвячена дослідженню особливостей та основних 
доктринальних підходів до категорії «рецепція» в зарубіжній правовій 
науці та визначенню необхідності концептуалізації поняття «рецепція 
в конституційному праві» у процесі виявлення прогностичних 
тенденцій конституційного розвитку. 
Актуальність дослідження рецепції як загальноправового 
та конституційно-правового феномену та процесу зумовлюється 
неоднозначністю сучасних концептуальних підходів до розуміння 
рецепції, що викликає полеміку в науковому дискурсі. 
У сучасних умовах розвитку конституційного права варто зважати 
на сучасні реалії, швидкоплинний розвиток суспільних відносин 
та невпинний процес транснаціоналізації (інтернаціоналізації) 
права. Саме тому перед юридичною наукою постає питання про 
необхідність розвитку та вдосконалення класичних, традиційних 
доктрин, розширення змістового навантаження вже наявних правових 
категорій. Дійсно, останнім часом дослідники поступово відходять 
від виключно історичного розуміння «рецепції» в праві і розуміють  
її як «запозичення права», «засіб правової інтеграції» чи «форму 
правової європеїзації».
Зарубіжні дослідники протягом останніх десятиліть неодноразово 
здійснювали спроби дослідити та описати процеси міждержавної 
взаємодії, що супроводжуються відповідними правовими 
переміщеннями, обмінами, запозиченнями, а також здійснювали спроби 
розробити оригінальні концепції застосовуючи різноманітні метафори 
для позначення цього правового явища, такі як «трансплантація», 
«щеплення», «імплантація», «повторне наповнення», «взаємне 
запилення», «подразнення», «інфільтрація», «щеплення», «перехресне 
запилення», «подразнення», «транспозиція», «контамінація 
(забруднення)», «міграція», «циркуляція» та ін. 
Доцільним і логічним для позначення досліджуваного феномену 
є не відшукування метафоричних переносів з інших галузей знань 
(медицини, біології, хімії та ін.), а розширення семантичних меж, 
змістового наповнення вже наявного у правовій науці терміну 
«рецепція» апробованого часом і дієвою практикою застосування. 
Тому подальше дослідження та концептуалізація поняття «рецепція 
в конституційному праві» сприятиме виробленню онтологічного 
уявлення про цей феномен та відображенню прогностичних тенденцій 
розвитку конституційного права в процесі емпіричного аналізу.
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Reception in foreign legal doctrine: the problems of conceptualization in the context  
of constitutional development
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Zaporizhzhia National University,  
Zhukovsky St, 66, Zaporizhzhia, Ukraine
verlos79@gmail.com

The article covers the study of features and basic doctrinal approaches to 
the category of “reception” in foreign jurisprudence and the determination 
of the need to conceptualize the concept of “reception in constitutional law” 
in identifying prognostic trends in constitutional development.
The relevance of the study of reception as a general as well as constitutional 
and legal phenomenon and process is due to the ambiguity of modern 
conceptual approaches to understanding reception, which causes controversy 
in scientific discourse.
Respecting the opinion of supporters of the traditional understanding 
of the reception of law, the author believes that it is necessary to take 
into account modern realities, the rapid development of social relations 
and the relentless process of transnationalization (internationalization) 
of law. That is why legal science is faced with the question of the need to 
develop and improve classical, traditional doctrines and to expand the content 
of existing legal categories. Indeed, recently researchers have gradually 
moved away from a purely historical understanding of “reception” in law 
and now understand it as “borrowing law”, a “means of legal integration”, or 
a “form of legal Europeanization”.
The article emphasizes that over the past decades foreign researchers have 
repeatedly tried to study and describe the processes of interaction between 
states, accompanied by appropriate legal transfers, exchanges, borrowings, 
and to develop peculiar concepts using various metaphors to denote this 
legal phenomenon such as “transplantation”, “inoculation”, “implantation”, 
“refilling”, “mutual pollination”, “arousal”, “infiltration”, “cross-pollination”, 
"transposition”, “contamination”, “migration”, “circulation”, etc.
In the course of the research the author came to the conclusion that in order 
to denote the studied phenomenon it is more appropriate and logical not 
to find metaphorical transfers from other fields of knowledge (medicine, 
biology, chemistry, etc.), but to expand semantic boundaries, content 
of the existing, tested by time and effectively applied in legal science term 
“reception”. Therefore, further research and conceptualization of the concept 
of “reception in constitutional law” will help to develop an ontological view 
of this phenomenon and reflect the prognostic trends in the development 
of constitutional law in the process of empirical analysis.

Сучасний розвиток конституціоналізму фор-
мується під впливом ряду соціальних, політич-
них, економічних, історичних, науково-техніч-
них, географічних, кліматичних та ін. факторів 
тому поступово виникає потреба якісної зміни 
парадигми традиційного конституціоналізму. 
Останнім часом у науковому дискурсі поступово 
формується різноманітні ідеї щодо можливості 
та необхідності запровадження концепцій транс-
національного конституціоналізму, глобального 
конституціоналізму, інтернаціонального (міжна-

родного) конституціоналізму та ін. Усе це сприяє 
поширенню правових ідей незалежно від полі-
тичних кордонів або соціокультурних особливос-
тей, сприяє «розмиванню» теоретичних меж, що 
окреслювали раніше дослідники правових систем 
та розширює правові горизонти з метою підго-
товки належного ґрунту для реалізації ідей

Загальновідомим є той факт, що правові сис-
теми ніколи не існували автономно, проте «вільна 
торгівля правовими ідеями» [1, c. 10] різко зросла 
за останні десятиліття, а міграція правових норм 
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безперечно є «найпоширенішою формою право-
вих змін» [2, c. 73]. Конституційне право, будучи 
провідною галуззю національної системи права, 
в першу чергу має реагувати на будь-які зміни 
суспільних відносин, а сама Конституція як 
основний закон держави є системоутворюючою 
матрицею, в якій закладаються програмці цілі 
державного будівництва та основні вектори роз-
витку конституціоналізму.

Зарубіжні та вітчизняні науковці тривалий час 
здійснюють спроби розробити оновлену доктрину, 
яка здатна була б описати процеси та явища, що 
відбуваються у процесі міждержавної взаємодії 
і характеризуються поширенням, переміщенням 
та запозиченням правових норм, інститутів, ідей, 
доктрин, концепцій (в т.ч. конституційно-право-
вих). Саме тому особливої актуальності набуває 
проблема дослідження рецепції як загальнопра-
вового та конституційно-правового феномену 
та процесу, що полягає у сприйнятті, впрова-
дженні та засвоєнні зарубіжного правового мате-
ріалу (міжнародно-правової норми) національ-
ною системою конституційного права з метою її 
розвитку та модернізації.

Метою статті є дослідження особливостей 
та основних доктринальних підходів до категорії 
«рецепція» в зарубіжній правовій науці та визна-
чення необхідності концептуалізації поняття 
«рецепція у конституційному прав» в процесі 
виявлення прогностичних тенденцій конституцій-
ного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Певним чином у своїх працях торкались про-
блем рецепції такі німецькі, французькі, британ-
ські, американські та інші зарубіжні компара-
тивісти та дослідники в інших галузях правової 
науки, як Л. Бодуэн, С. Буабдалла, Ж. Вандерлин-
ден, М. Дусе, І. Заджтей, Х. Кетц, Ж-М. Клетт, 
Ф. Лехнер, Х. Меркт, Ф. Прінгшайм, Р. Роберт-
сон, Ф. К. Савіньї, Р. Сакко, М. Тушнет, Я. Хейн, 
К. Цвайгерт, Р. Штурнер та ін.

Доволі поширеною серед зарубіжних дослід-
ників, що займались проблемами «переміщення», 
«міграції», «запозичення», «трансплантації» 
правових норм, є теорія правової транспланта-
ції, дослідженню якої присвячені праці А. Аль-
Бшераві, Е. Вайза, М. Валдеррама, А. Ватсона, 
М. Дин, В. Евальд, І. Йохана, O. Кан-Фройд, 
Дж. В. Кернс, М. Кон., П. Легранд, Е. Оруку та ін.

Дослідники у сфері порівняльного правоз-
навства та конституційної компаративістики 
також торкались певних проблем рецепції, серед 
них можна назвати У. Меттеї, П. Монатері, 
В. Евальд, М. Лассер, Т. Гольдбах, М. Рейнштейн 
та ін. Проблемам запозичень у конституційному 
праві присвячені праці таких учених: К. Адлера, 
В. Віганда, В. Джексона, Л. Епштейна, С. Кре-

ймера, Д. Метью, Д. Найта, Н. Теббе, Р. Тсаі, 
М. Тушнета, Г. Тюбнера та ін.

Виклад основного матеріалу. У зарубіжній 
правовій доктрині рецепція переважно розгляда-
ється в історичному контексті як рецепція рим-
ського права. Зокрема на важливому значенні 
рецепції римського права для Західної Європи 
наголошував ще Ф. К. Савіньї [3]. 

Німецький вчений-юрист Ф. Прінгшайм, 
навпаки, вважає, що розуміння сутності поняття 
рецепції є доволі об’ємним, а тому простіше 
визначити, що це поняття не означає. Також він 
відзначає, що рецепіюється не тільки чужий нау-
ковий метод або чужий філософсько-правовий 
світогляд, але і чуже право [4, c. 244–245]. 

Інший дослідник, В. Віганд, наголошує, що 
термін «рецепція» застосовується для позначення 
інтеграції зарубіжних ідей і способів мислення. 
Використовуючи термінологію «рецепція амери-
канського права», він поводить аналогію із проце-
сом поширення римського права як ius commune 
по всій Європі в 12-16 ст. У своєму дослідженні 
зазначає, що існує помітна паралель між проце-
сом, за яким римське право вкоренилося в італій-
ських університетах у середні віки і перетвори-
лося на європейську ius commune, з одного боку, 
і поширенням американського права, з іншого 
[5, c. 229–230]. При цьому, виключаючи можли-
вості використання терміна «рецепція» для опису 
сприйняття римського права Південною Європою 
в ранньому середньовіччі або його сприйняття 
в Північній Європі дещо пізніше, він наполягає 
на необхідності розширення його змісту і вважає, 
що «…термін «рецепція» найбільш правильно 
застосовувати у випадку сприйняття одним пра-
вопорядком правопорядку іншої, сучасної йому 
правової системи» [6, c. 270].

Подібної точки зору дотримується і Ж.-М. Клетт, 
акцентуючи увагу на тому, що рецепція зарубіж-
ного права є практикою, що існує практично у всіх 
правових культурах. Зокрема, у сфері комерцій-
ного права переважно застосовується орієнтація 
на США, адже саме в цій державі існує багатий 
правовий досвід запозичений іншими країнами [7]. 
Польський вчений Ю. Бардах також розуміє рецеп-
цію як «запозичення, асиміляцію якимось певним 
суспільством чужих культурних моделей» [8].

Досить оригінальний зміст у розуміння рецепції 
вкладають дослідники Р. Робертсон та Ф. Летчер, 
які зазначають, що специфіка «рецепції» полягає 
в тому, що під донором і реципієнтом маються на 
увазі не тільки національні правові системи, але 
суб’єктами рецепції визнаються окремі держави 
і Європейський Союз. Отже, рецепція розумі-
ється як форма правової європеїзації. У зв’язку із 
цим особливий інтерес викликає те, що вживання 
нового поняття дозволяє розширити коло держав, 
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які залучаються до процесу європейської інтегра-
ції. Це припущення підтверджується практикою 
використання даного поняття для опису можливо-
стей запозичення (рецепції) наявного правового 
досвіду Європейського Союзу державами, які не 
є членами ЄС. Для прогнозування варіантів здійс-
нення цих можливостей також виділяються різні 
види рецепції (формальна, поведінкова, комуні-
кативна, дискурсивна), які залежать від харак-
теру міжнародних інституцій, задіяних у процесі 
рецепції. При цьому сама рецепція класифіку-
ється у двох вимірах: ймовірності прийняття кра-
їною-реципієнтом, що не є членом ЄС, його пра-
вил, а також впровадженням та виконанням цих 
правил, що має ключове значення для оцінки 
впливу ЄС на внутрішню політику, – тобто резуль-
татів рецепції [9].

Поступово зарубіжними дослідниками здій-
снюються спроби інноваційного оновлення пра-
вової доктрини альтернативними термінами 
«правова акультурація», «правова транспланта-
ція», «конституційна медицина», «транспозиція», 
«правова міграція», «інфільтрація», «правовий 
трансферт», «дифузія права» та ін., які призна-
чені відобразити процеси міждержавного перемі-
щення правових норм. 

Оригінальну термінологію для позначення 
явищ переміщення права пропонує застосову-
вати Е. Оруку, який «виділяє нюанси в окремих 
випадках мобільності переміщення права, такі 
як «щеплення», «імплантація», «повторне напов-
нення», «взаємне запилення», «подразнення», 
«інфільтрація»» [10]. Зустрічаються і така тер-
мінологія: «нав’язана рецепція», «імпозиція за 
домаганням», «крипто-рецепція», «щеплення» 
[11, c. 21; 12, с. 1], «перехресне запилення» (вза-
ємне збагачення «cross-fertilisation»). 

Новаторською та інноваційною свого часу 
стала теорія правових трансплантацій як най-
більш ефективного джерела розвитку права шот-
ландського вченого компаративіста А. Ватсона. 
Відповідно до цієї теорії трансплантація перед-
бачає пересадження правової норми чи системи 
права з однієї країни до іншої, при цьому подібне 
здійснюючи запозичення не обов’язково розуміти 
систему, з якої були запозичені норми права або 
інститути. Він навіть наполягав на тому, що пра-
вові норми не створюються спеціально для кон-
кретного суспільства, в якому вони діють, а також 
на тому, що це є предметом серйозного занепо-
коєння [11, c. 121]. Тобто фактично зміст теорії 
правових трансплантацій полягає в запозиченні 
(перенесенні) правових норм чи інститутів без 
урахування правової культури, традицій, звичаїв. 

Теорія правових трансплантацій стала най-
більш суперечливою та дискусійною, але водно-
час стала передумовою визнання необхідності 

наукового пошуку в цій сфері. Опонентом теорії 
правових трансплантацій А.Ватсона є П. Легран, 
який категорично не погоджується із запропоно-
ваною теорією, адже вважає правові транспланта-
ції у принципі неможливими [13, c. 113–114]. Він 
указує на те, що правові норми, вирвані з контек-
сту правової культури і пересаджені в інший пра-
вопорядок, неминуче будуть змінені. Заперечуючи 
він вважає, що теорія А. Ватсона значно спрощує 
зміст взаємодії між правовими системами через 
примітивне розуміння таких понять як «правова 
норма» та «право». 

Проте П. Легран зазначає, що прихильники 
теорії «правової трансплантації» повинні сприй-
мати «право як правила» і модель «правила як 
прості твердження». Лише у цьому розумінні 
позиція А. Ватсона, хоча і доволі спрощена, але 
є репрезентативною і пояснює тезу про «правовий 
обмін як правову трансплантацію». Прибічники 
теорії про те, що право чи норми права перемі-
щуються між державами повинні мати на увазі, 
що в даному випадку норми права за сутністю 
повинні бути автономними і не обтяжуватись істо-
ричним, гносеологічним або культурним багажем 
інакше вони не зможуть переміщуватись. Фак-
тично П. Легран ставить під сумнів адекватність 
розуміння А. Ватсоном правових норм і заперечує 
можливість переміщення правових норм, а звідси 
і висновок про те, що «правові трансплантації» 
є неможливими, адже вони «вирвані з контексту 
правової культури і пересаджені в інший правопо-
рядок» [13, c. 113].

О. Канн-Фройд, аналізуючи теорію «правової 
трансплантації» А. Ватсона, зазначає, що з орга-
нічної точки зору трансплантація подібна склад-
ній хірургічній операції, у процесі якої частина 
тіла однієї людини передається іншій (як приклад 
він наводить трансплантацію нирки), і тоді цілком 
логічним є побоювання, чи пристосується орган 
чи виникне його відторгнення. Якщо ж перемі-
щення є механічними, то ніхто не говорить про 
те, що карбюратор або колесо трансплантуються 
з одного автомобіля в інший, хоча і тут частина 
об’єкта, який служить певній цілі, виймається 
з одного об’єкта і вбудовується в інший об’єкт 
того ж виду, але питання про адаптацію чи від-
хилення не виникає. Таке метафоричне пояснення 
на прикладі нирки і карбюратора він вважає точ-
ками континууму і екстраполює його на правову 
систему. При цьому будь-яка зарубіжна юридична 
норма або інститут, на його думку, можуть розгля-
датись і з «органічної», і з «механічної» точок зору. 
Так, у деяких випадках питання полягає в тому, 
чи правильно була виконана робота з механічної 
установки, і якщо так, то буде працювати нова 
деталь машини. Але в більшості випадків дово-
диться замислюватись над тим, які шанси того, 
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що новий закон буде адаптований до національ-
ної системи права, і які ризики того, що він буде 
відторгатись. У підсумку він доходить висновку, 
що потрібними є знання не тільки про зарубіжне 
право, а й про його соціальний, і перш за все полі-
тичний контекст в іншому випадку використання 
порівняльного права в практичних цілях стає 
зловживанням насиченим леґалістичним духом, 
який ігнорує цей контекст [14]. 

Е. Штейн, аналізуючи дебати між О. Кан-
Фройдом і А. Ватсоном, пояснює, що розбіжності 
із приводу можливості правової трансплантації 
пов’язані з особливою спрямованістю їх дослі-
джень, а саме А. Ватсон, будучи юристом-істори-
ком, дотримується «макро-правової» точки зору, 
яка передбачає масові трансплантації, в той час 
як О. Кан-Фройд, юрист-соціолог, дотримується 
«мікро-правової» точки зору, яка зосереджена, 
в першу чергу, на більш-менш сучасному рефор-
муванні законодавства в розвинених країнах [15]. 
Ш. Зонглінг взагалі вважає, що їхня дискусія част-
ково пов’язана з відмінностями їхніх поглядів на 
основну концепцію права [16].

Не підтримує теорію «правової транспланта-
ції» і британський учений Г. Тюбнер, який вва-
жає, що поняття «трансплантант» створює хибне 
враження, що після складної хірургічної операції 
перенесений матеріал залишатиметься ідентич-
ним самому собі, відіграючи свою стару роль 
у новому організмі. Отже, все зводиться до вузь-
кої альтернативи: відторгнення чи інтеграція. На 
його думку, процес, за якого у культуру вживлю-
ють іноземні норми, є не трансплантацією, а гли-
бинним подразненням. Тобто він висуває теорію 
«правових подразників» (Legal irritants), за якою 
запозичення правового матеріалу не трансплан-
тується в інший організм, а працює як фунда-
ментальний подразник, який викликає цілий ряд 
нових і несподіваних наслідків [17, c. 12]. 

Доволі цікавою з науково-теоретичної точки 
зору є концепція Е. Оруку «права як транспози-
ції», в основу якої покладається твердження, що 
для використання інституту чи норми зарубіж-
ної правової системи необхідне її налаштування 
(транспозиція) для врахування конкретної соці-
о-правової культури і потреб правової системи, 
що запозичує. Він вважає, що у випадку тексту-
ального перенесення норми країни-донора в зако-
нодавство країни-реципієнта має йтися про один 
з прийомів рецепції – транспозицію. Під «тран-
спозицією» Е. Оруку пропонує розуміти вико-
ристання кожного правового інституту чи норми 
у правовій системі реципієнта так, як це було 
в системі моделі [18]. 

Не менш оригінальною є і концепція «право-
вих контамінацій (забруднень)» (contaminations), 
запропонована П. Монатері, відповідно до якої 

сенс запозичених правових інститутів залежить 
виключно від боротьби серед формантів прийма-
ючої системи, яка майже завжди буде виробляти 
щось відмінне від оригіналу. До того ж ідеологія 
системи дуже часто є не просто національним 
продуктом, а забрудненням деяких національних 
особливостей іноземними. У більш загальному 
плані реальний правовий світ – це більше світ 
забруднень, ніж світ, розділений на різні правові 
сім’ї, зарубіжний правовий досвід є необхідною 
умовою становлення та розвитку національної 
системи права [19, c. 109].

Більшість зарубіжних дослідників у сфері 
конституційного права, в т.ч. і Ч. Сондерс наго-
лошують, що мовні та субстанційні подібності 
в конституціях різних країн доводять, що всі вони 
запозичували одна з іншої, за винятком, можливо, 
архетипів конституційних систем Сполученого 
Королівства, США та Франції [20, c. 37].

Існує думка, що саме термін «конституційна 
міграція» найбільш точно фіксує складну дина-
міку кросс-конституційних обмінів. На відміну 
від запозичень, міграція охоплює усі переміщення 
між правовими системами, явні чи приховані, 
епізодичні чи поступові, заплановані чи еволю-
ціонуючі, ініційовані тим, хто надає чи отримує, 
прийняті чи відхилені, затверджені чи адаптовані, 
пов’язані із основною доктриною або інститу-
ційним дизайном. Цікаво, що перехід від запо-
зичень до міграції відображає аналогічне пере-
міщення від «трансплантації» до «циркуляції» 
[21, c. 5]. При цьому висловлюється застереження, 
що оскільки міграція правових ідей не відбува-
ється вільно за межами існуючих правових струк-
тур, рішення про дозвіл на міграцію покладається 
на внутрішню конституційну сферу. Тому мігру-
вати можуть не тільки конституційні але й анти- 
або неконституційні ідеї і «…не слід плутати кон-
ституційну міграцію із виключно позитивною, 
гідною справою, а, натомість, слід визнавати її як 
явище, яке слід вивчати» [21, c. 174].

Аналізуючи можливість метафоричного 
застосування терміна «правова трансплантація», 
Е. Вайс зазначає, що битва метафор не є «тран-
сцендентним нонсенсом», адже тільки досить 
прозора та містка лінза може вловити складність 
кросс-конституційної взаємодії [12, c. 1]. 

Висновки. Узагальнюючи викладене, можна 
зробити висновок, що сучасні концептуальні 
підходи до розуміння рецепції дещо різняться 
і викликають полеміку в науковому дискурсі, 
адже, дійсно, національні системи права зна-
ходяться під впливом глобальних правових  
трансформацій. 

Тому, поважаючи думку прибічників традицій-
ного розуміння рецепції права, вважаємо, що необ-
хідно зважати на сучасні реалії, швидкоплинний 
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розвиток суспільних відносин та невпинний процес 
транснаціоналізації (інтернаціоналізації) права. Саме 
тому перед юридичною наукою постає питання про 
необхідність розвитку та вдосконалення класичних, 
традиційних доктрин, розширення змістового наван-
таження вже існуючих правових категорій. Дійсно, 
останнім часом дослідники поступово відходять від 
виключно історичного розуміння «рецепції» в праві 
і розуміють її як «запозичення права», «засіб правової 
інтеграції» чи «форму правової європеїзації».

Зарубіжні дослідники протягом останніх деся-
тиліть неодноразово здійснювали спроби дослі-
дити та описати процеси міждержавної взаємодії, 
що супроводжуються відповідними правовими 
переміщеннями, обмінами, запозиченнями та роз-
робити оригінальні концепції застосовуючи різно-
манітні метафори для позначення цього правового 
явища, такі як: «трансплантація», «щеплення», 

«імплантація», «повторне наповнення», «вза-
ємне запилення», «подразнення», «інфільтрація», 
«щеплення», «перехресне запилення», «подраз-
нення», «транспозиція», «контамінація (забруд-
нення)», «міграція», «циркуляція» та ін. 

Проте, вважаємо, що більш доцільним і логіч-
ним для позначення досліджуваного феномену 
є не відшукування метафоричних переносів 
з інших галузей знань (медицини, біології, хімії 
та ін.), а розширення семантичних меж, змістового 
наповнення вже наявного у правовій науці терміна 
«рецепція» апробованого часом і дієвою практи-
кою застосування. Тому подальше дослідження 
та концептуалізація поняття «рецепція в конститу-
ційному праві» сприятиме виробленню онтологіч-
ного уявлення про цей феномен та відображенню 
прогностичних тенденцій розвитку конституцій-
ного права у процесі емпіричного аналізу.
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